
 نیازمندیم؟در برابر امواج چرا به پوشاك محافظ 
منشأهاي  دتاسیسات الکتریکی به طور مستقیم و غیر مستقیم امواج الکترومغناطیس تولید و از خود ساطع می کنند. این امواج الکترومغناطیس می تواننو ابزار 

و مخابراتی و ... است. عوارض ، تلویزیونی ، فرستنده هاي رادیوییمایکروویو، گرمکن هاي Wi-Fiفراوانی داشته باشند که از جمله آنها، تلفن هاي بی سیم و همراه، 
نتایج تحقیقات سازمان بهداشت  جهانی بسیار جدي و نگران کننده اعالم شده که باعث بروز  تابش امواج  الکترومغناطیس بسته به شدت و ضعف قدرت آنها، طبق

 که در برابر این امواج از خود محافظت نکنیم. بنابراین منطقی نیست بیماري هاي بسیار زیادي در نتیجه قرارگیري در معرض این امواج شده است.

 عوارض و مضرات امواج الکترومغناطیس
 اند: برخی از این مضرات از این دست د.تکان دهنده و پرشمار هستنعوارض امواج الکترومغناطیس که تا کنون روي زنان باردار و جنین گزارش شده 

 ینده می شود.چاقی در کودکان در آ بروزسبب  الکترومغناطیس) قرار گرفتن رحم در معرض تابش امواج 1

 ش می یابد.) مادرانی که در زمان بارداري در معرض امواج الکترومغناطیس قرار می گیرند، خطر ابتالي فرزندانشان به سرطان خون و تومور مغزي افزای2

 برابر افزایش می دهد. 3ر سقط جنین را تا خط MHz9) حضور طوالنی مدت در معرض میدان هاي مغناطیسی باالتر از 3

افزایش شدت میدان، خطر  MHz1خطر ابتال به آسم نوزاد را افزایش داده و هر  MHz2  ،74%تا  MHz3/0) قرارگیري در معرض امواج الکترومغناطیس بین 4
 افزایش می دهد. %15ال را تاب

 ) می شود.Eclampsiaسبب تشنج در دوران بارداري ( ) قرارگیري در معرض این امواج5

 می شود. DNAکسیک است که باعث تخریب و شکافت ی ژنوتا) قرارگیري در معرض امواج الکترومغناطیس، عامل6

 یجنس هايسلول نقص و دهدمی قرار تاثیر تحت را مردان جنسی هايسلول امواج الکترومغناطیس به طور کلی عوارض و مضرات فراوان دیگري نیز دارند.  این امواج
مچون ه متعددي عوارض الکترومغناطیسی امواج. گذاردمی جاي بر منفی آثار نیز اسپرم و تخمک کیفیت بر امواج این همچنین. دارد دنبال به مردان در را ناباروري و

 ایجاد اختالل سلولی تکثیر روند در انسان DNA هايسلول روي گذاشتن اثر با امواج این دیگر سوي ازداردو  افسردگی و قراريبی عصبانیت، حوصلگی،بی سردرد،
 .بود خواهیم آن منفی پیامدهاي شاهد بعد هاينسل در که کرده

 استفاده کنیم؟ MyShieldکجا، چگونه و چطور از لباس بارداري ضد امواج 
درجه اي در برابر امواج الکترومغناطیس مانند یک سپر محافظ از ورود امواج رادیویی و الکترومغناطیس  360با محافظت  MyShieldپوشاك بارداري ضدامواج 

 زد. جلوگیري می کند. این لباس براي زنان بارداري است که امیدوارند امواج به اندام تولید مثل آنها و کودك در حال رشدشان آسیبی وارد نسا

ز این ا اندام تولید مثلد که زنان باردار از یک ماه قبل از آغاز بارداري به منظور کاهش هرچه بیشتر تماس امواج الکترومغناطیس با جنین و توصیه می شو توجه:
لباس فاقد هرگونه  ایناستفاده کنند.  MyShieldحتی خانم هاي غیر باردار می توانند براي حفظ اندام تولید مثل خود در برابر امواج از  لباس استفاده کنند.

 حساسیت پوستی یا آلژي در تماس مستقیم با بدن است و می توان از آن بصورت دائمی استفاده کرد.

 MyShieldدستورالعمل استفاده از لباس بارداري 
 شست و شوي این لباس با مالیمت و بصورت دستی انجام گیرد. •
 و فاقد سفید کننده استفاده شود.  شامپو هاي مالیمنظیر  براي شستشو از دترجنت و مواد شوینده غیر یونی •
 درجه سانتیگراد باشد 40دماي شستشو زیر  •
 عدم استفاده از لباسشویی، مچاله نکردن لباس جهت آبگیري، قرار ندادن طوالنی مدت در نور آفتاب و عدم استفاده از اتوي داغ •

 کنیم؟استفاده  MyShieldزیر مردانه ضدامواج  چطور و کجا از لباس
EMF نبی امواج یا امواج الکترومغناطیس یکی از عوامل اصلی ناباروري در مردان و نقائص کودکان در هنگام تولد است. مطالعات گسترده در زمینه اثرات جا

 . در بسیاري از تحقیقات انجام شده نیزالکترومغناطیس نشان داده که ناباروري در بسیاري از موارد با محل قرارگیري تلفن همراه در جیب شلوار آقایان مرتبط است
 (رادیویی و الکترومغناطیس) دانسته اند. RF/EMFسرطان بیضه را از نتایج تابش امواج 

استفاده شود.  MyShieldماه قبل از بارداري از لباس زیر مردانه  3از توجه: توصیه می شود به منظور باال بردن کیفیت و تعداد اسپرم ها 
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 بارداري به تصمیم از بعد الکترومغناطیس امواج ازعوارض جلوگیري فرآیند
 

 دو ماه قبل از بارداري    

 اندازه گیري میزان امواج محل زندگی •

 استفاده از لباس زیر مردانه ضد امواج به منظور حفاظت از اندام تولید مثل در برابر امواج •

 حذف دستگاههاي مولد موج در منزل •

 

 بارداريیک ماه قبل از     

 استفاده از لباس زیر مردانه ضد امواج به منظور حفاظت از اندام تولید مثل در برابر امواج •

 استفاده از لباس بارداري ضد امواج به منظور حفاظت از اندام تولید مثل  •

 

 آغاز دوران بارداري    

 استفاده از لباس بارداري ضدامواج به منظور حفاظت از جنین •

 مولد موجهاي  حذف دستگاه  •

 استفاده کمتر از تلفن همراه و اینترنت همراه  •

 اجتناب از سفرهاي هوایی تا حد امکان  •

 عدم استفاده از مایکروویو •

 

 بارداري دوران در خطرناك امواج ایجادکننده عوامل

 تلفن همراه و پیجر خصوصا درون محیط هاي بسته مثل ماشین •

• hot-spot ،WI-FI ،Bluetooth,WI-MAX 

 (مایکروفر) گرمکن هاي مایکروویو وسایل و •

• (AM, FM, TV)  ها و دکل هاي رادیویی  برج 

 اینترنت تلفن همراه •

 تلفن بی سیم •

 محل هاي آلوده به سیستم هاي شناسایی و راداري (مناطق نظامی و اداري، فرودگاه و ...) •

 مثل درب هاي امنیتی فروشگاه ها (EAS)هاي الکتریکی مداربسته  سیستم •
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