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 מות רקמתלהערכת התחמ השוואתית בדיקה תרמוגרפית

 שבב בליווי, ריאסלול טלפוןשימוש ב בזמן פנים והראשה
“MiYo Shield Chip”.  זה שבבוללא. 

 
 שנוסד במטרה  הראשון מסוגו בישראלו המוביל ת הינו המרכזהמכון להדמיה תרמוגרפי

 בריאותיים שוניםתפקודיים  מצבים )טמפרטורהמיפוי (, וגרפייםי מדדים תרמ"להעריך עפ
מוקדמת  הערכה ועד השרירים ,מפרקיםה ,העצבים ,דםהכלי מערכות ב אים לידי ביטויהב

  .סרטן השדל לסיכון מתפתח
  
טכנולוגיה רפואית . לוגיה קליניתותרמולוג רפואי המתמחה בתרמו וררקטר איל הינו כירופ"ד

 לצרכי ולוגיותמאז עוסק בבדיקות הערכה תרמו 2006בשנת  ב"זו הובאה על ידו מארה
  .רפואיים בריאותיים במצביםערכה תפקודית ה
   

קפדניות בנוגע להליכי מוחלטת להוראות ה התאמהפועל ב יה תרמוגרפיתהמכון להדמ
 .לוגיה קליניתהאקדמיה הבינלאומית לתרמו של יה והפענוחההדמ

The International Academy Of Clinical Thermology  (I.A.C.T) 
  .רפואית קלינית גרפיתתרמוות המהווה גוף סמכות רשמי בהתמח

  
  :מטרת הבדיקה

אשר נמצאת בקרבת המכשיר  הראש והפניםמרקמת  פליטת החוםלקבוע האם ישנו הבדל ב 
 MiYo“ שבברי אמוצמדת למכשיר הטלפון הסלולכאשר  ,רי במהלכה של שיחה חיהאהסלול

Shield Chip"  הז בשבבוש ללא השימ רית חיהאבזמן שיחה סלול לעומת פליטת החום.  
  

  :תהליך הבדיקה
  .לוגיה קליניתהאקדמיה הבינלאומית לתרמופרוטוקול הבדיקה בהתאמה להנחיות 

 15ס למשך מעלות צלזיו 20של  ת החדרפרטורמטלקלם אומ הנבדק, בהתאם לפרוטוקול
  .דקות לפני תחילת הבדיקה

  
  :מיצג קו הבסיס

 15 לאורך זמן שלויסות חום הגוף לאחר ו מצד ימין הנבדק של פניתמונה תרמית צילום 
  )תמונת בסיס להשוואה( .חדר הבדיקה רטורתדקות בהתאמה לטמפ

  
  :1מבדק 

ללא מגע של , דקות באוזן ימין 5טלפון בת  שיחת לאחרמיד  מצד ימין מצולמיםפני הנבדק 
  .עם עור פניורי אהטלפון הסלול

  
  :2מבדק 

ללא מגע של , דקות באוזן ימין 10פני הנבדק מצד ימין מצולמים מיד לאחר שיחת טלפון בת 
  שבב הוצמד לכל אורך השיחה, במבדק זה. רי עם עור פניואהטלפון הסלול

 MiYo Shield Chip""  גב המכשירל. 
  



  :תוצאות
בין  והראש מרקמת הפנים מידת החום הנפלטהתמונות מוכיחות כי קיים הבדל משמעותי ב

  .השבבלבין שיחה באותו המכשיר ללא הגנת  השבברי עם הגנת אשיחה בטלפון סלול
על שני אנשים שונים ובזמנים שונים והראה תוצאות זהות באופן יחסי , המבדק נערך פעמיים

  .בשתי הפעמים
 
 
 
 

 
 

  
 

 
  

 
 מיצג קו הבסיס

דקות בהן  15התמונה צולמה לאחר 
 20הנבדק אוקלם בטמפרטורה של 

.מעלות צלזיוס  
 

בדק לא השתמש במהלך אותן דקות הנ
במכשיר סלולארי ולא היה בסביבת שום 

.מכשיר חשמלי  
 

 

 
 מבדק 1

התמונה צולמה לאחר שהנבדק דיבר 
דקות באוזן  5במכשיר הסלולארי במשך 

ימין ללא מגע בין מכשיר הטלפון לעור 
.פניו  

 

 
 מבדק 2

התמונה צולמה לאחר שהנבדק דיבר 
דקות ללא מגע  10במכשיר הסלולארי 

כשלכל אורך השיחה , המכשירפניו עם 
  שבבהוצמדה לגב המכשיר 
“MiYo Shield Chip” 

 



  :סיכום
במכשיר  במהלך השיחה   MiYo Shield Chip “"–יתרונות השימוש ב המחקר מלמד על 

  . הסלולר
רית אסלול שיחת טלפון הפנים והראש לאורךאת חימום  מנע בשבבשימוש לא זו בלבד שה

אלא שבנוסף גרם ) הגנה שבבללא  ,דקות בלבד 5בהשוואה לשיחה בת אף ( ,דקות 10בת 
דה לפני של רקמת הפנים והראש בהשוואה לזו שתוע הבסיס פרטורתמכללית בט להפחתה

  .בשבב הגנה זהתוצאות אלו מעידות על יתרון משמעותי בשימוש  .תחילת הניסוי
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