ویژگیهای فومهای هوشمند:
تغییر شکل در اثر دمای بدن
برگشتپذیری مناسب پس از برداشتن نیرو در ناحیه تماس
تسهیل در جریان گردش خون
جلوگیری از گرفتگی عضالت
جلوگیری از درد در ناحیه ستون فقرات و گردن

امتیازهای
بالش های
فوم هوشمند

روکش
قابل شست و شو

روغن خرما

پلیمرنخل

Memory Foam Pillow
ضد گرد و غبار

ضد آلرژی

سیستم
گردش هوا

الیاف
 %100طبیعی

سرآغاز زندگی سبز

روغن نخل سبز

فوم هوشمند

با حمایت از ستون فقرات
بالشهای فوم هوشمند
و مفاصل ما در هنگام خواب و تنظیم هوشمند موقعیت صحیح،
باعث کاهش تنش روی ماهیچه ها و اعصاب میشوند.
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بهترین پیشنهاد

برای تسکین درد
در بیماران مبتال به
آرتروز گردن
راحتی مهره های
پشت گردن
و حفظ حالت مناسب
ستون فقرات

کمپانی  Wansernبه واسطه دسترسی به
جنگلهای گرمسیری پس از تحقیقات زیاد
توانسته با موفقیت به پلیمری با کیفیت مناسب
بر مبنای روغن نخل  %100طبیعی برای تولید فوم
ویسکو االستیک ( )Viscoelastic Foamدست یابد.

فوم هوشمند برای اولینبار در سال  1996به درخواست سازمان فضایی ناسا
( )NASAتوسط موسسه تحقیقات ایمز ()Ames Research Center
برای بهبود ایمنی بدن فضانوردان بر روی بالشتکهای فضاپیماها ،تولید
و اختراع شد تا متناسب با طبیعت و حرارت بدن فضانورد فرم و شکل
گیرد بهطوریکه امنیت فضانورد در مقابل فشارهای جوی تضمین شود.
این نوع فوم به دلیل حساسیت پذیری به دما دارای ویژگیهای منحصر به
فردی است که مصارف پزشکی مختلفی را شامل میشود.

 ،پس از تحقیقات
کمپانی  Wansern SDNبا برند تجاری
زیاد و مبتکرانه و با توجه به دسترسی وسیع به جنگلهای گرمسیری مالزی،
توانسته با موفقیت به پلیمری با کیفیت بسیار مناسب و منحصر به فرد
بر مبنای «روغن نخل سبز» برای تولید فوم هوشمند (ویسکواالستیک)
تشک و بالش با کیفیت خوب دست پیدا کند .در حال حاضر این محصول
به بسیاری از کشورهای کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر میشود .این
پلیمر طبیعی و ویژه ،ماده خام مناسبی برای تولید تشک و بالشهای
ارتوپدی پزشکی به حساب میآید.

شکل خالقانه این بالشت باعث میشود تا سر
و گردن در طول خواب در وضعیت مناسبی قرار
با
گیرد .فوم هوشمند کمپانی
فرمول انحصاری هر زماني که فرد تغيير وضعيت
دهد ،سريعاً با حالت بدن منطبق شده و از
سروگردن محافظت ميکند.

ارتفاع بالش در دو سر آن یکسان نیست و این
نوع بالش ارگونومیک به حفظ حالت مناسب ستون
فقرات در هنگام خواب کمک میکند .سمت بلندتر
مناسب برای خوابیدن به پهلو و سمت کوتاهتر
مناسب برای خوابیدن به پشت میباشد.

وجود منافذ
متعدد در رويه
بالش که موجب
جريان هوا
ميشود ،سبب
کاهش تعريق
در زمان خواب
ميشود.

