SALIS druskų kambarys
SALIS tai specialiai klientams, pagal jų poreikius sukurtas
Himalajos druskos kambarys, išsiskiriantis savo savarankiška
struktūra, funkcionalumu ir puikiu poveikiu.
Paprasta ir intuityvi valdymo sistema leidžia užprogramuoti
norimą temperatūrą ir drėgmės lygį, bei juos lengvai keisti.
Muzika, chromoterapija ir aromaterapiniai kvapai puikiai
užbaigia sveikatingumo procedūrą naudojantis SALIS druskų
kambariu.
Druskų kambarys yra naudojamas ir haloterapijos
procedūroms. Labiau žinoma kaip ,,druskų terapija“,
haloterapija yra visiškai natūralus metodas, pagrįstas
kristalinės druskos mikrodalelių purškimu atmosferoje, kurios
dėl savo antibakterinių ir antiuždegiminių funkcijų stiprina
imuninę sistemą, šalina raumenų įtampą ir stresą.
Druskų kambario charakteristika
SALIS yra modulinis kambarys, kuriame kiekvienas modulis
turi specialių funkcinių savybių, dėl
kurių šis kambarys gali būti
pritaikytas individualiai bet kuriam
žmogui.
Fiziologinio tirpalo purškimas
Ši
funkcija,
kontroliuojama
klaviatūra, leidžia į kambarį įpurkšti
hipertoninį fiziologinį tirpalą, kuris
sukuria gryną mikroklimatą su
tolygiu temperatūros ir drėgmės
palaikymu. Fiziologiniam tirpalui
įpurkšti naudojamas ultragarsas.
Drėgmės lygis yra palaikomas viduje
esančiais jutikliais prijungtais prie elektroninės valdymos sistemos. Kiekvienos sesijos pabaigoje
automatiškai įsijungia kambario išvėdinimas, kurio metu atkuriama aplinka druskų
kambaryje.
Aplinkos temperatūra
Ši funkcija, valdoma klaviatūra, leidžia reguliuoti temperatūrą druskų kambaryje,
bet kuriuo metu. Aplinkos temperatūros jutiklis užtikrina, kad temperatūra išliktų
pastovi.
Aromatinis difuzorius
Ši funkcija, valdoma klaviatūra, leidžia įjungti arba išjungti elektroninę aromatinę difuziją, įpurškimo
metu.
MP3
Procedūros metu, viduje, galima įjungti muziką leidžiamą iš multimedijos atminties kortelės (SD). Kai
kurie muzikiniai failai gali būti įsimenami ir sujungiami su chromoterapija, kad konkretus muzikos
kūrinys atitiktų atitinkamą spalvų ciklą. Ši funkcija yra galima, nes patalpoje yra įmontuotas SD kortelių
skaitytuvas. Muzika leidžiama per du garsiakalbius esančius ant kambario lubų.

Chromoterapija
SALIS turi užprogramuotą spalvotų šviesų ciklą taikomą atskirai arba kartu su kitomis procedūromis.
Chromoterapijos funkcija taikoma RGB LED žibintais išdėstytais kiekvieno druskos stulpelio gale ir ant
dviejų horizontalių atramų, kad šviesa sklistų ne tik iš už druskos blokų. Įvairių spalvų ciklai gali būti
deriami su konkrečia muzika.
Nauda:
Druskų kambario nauda yra aprašyta daugelyje mokslinių straipsnių. Naudingosios druskos savybės
sukuria kambaryje specialų mikroklimatą su tam tikru temperatūros ir drėgmės lygiu. Klientai į druskų
kambarį gali eiti dalinai apsirengę ir ten atsipalaiduoti bei pasimėgauti raminamuoju cromoterapijos bei
muzikos efektu. SALIS druskų kambaryje gali lankytis net vaikai, nes ten sukuriama aplinka primena
paplūdimį. Šios procedūros galimos tiek suaugusiems tiek vaikams, jei jie neturi jokių kontraindikacijų.
Procedūra naudinga:
Dažnai sergantiems gripu ar peršalimu;
Esant dermatitui ar žvynelinei;
Padidėjus plaučių tūriui;
Mažinti kosulį rūkantiems;
Esant alergijoms ar šienligei;
Esant migrenai;
Esant nosies ir kvėpavimo takų sutrikimams;
Esant gerklės skausmui ar bronchiniam kosuliui;
Mažinti astmos priepolių intensyvumą;
Stiprinti imuninę sistemą;
Normalizuoti hormonų disbalansą;
Pagerinti miegą ir atsipalaidavimą;
Pagerinti viso organizmo bendrai veiklai.
Fiziologinio tirpalo įpurškimas
Fiziologinis tirpalas yra įpurškiamas ultragarso pulverizatoriumi, galinčiu transformuoti vandens
molekules į smulkesnes daleles, kurios sukuria rūko efektą, ir palieka visas fiziologinio tirpalo
naudingasias savybes ore. Fiziologinis tirpalas yra sudarytas iš išgryninto vandens ir jame ištirpusio
rafinuoto NaCl. Druskos koncentracija gali skirtis priklausomai nuo siekiamo gydomojo efekto. SALIS
druskų kambariuose ISO ITALIA grupė rekomenduoja naudoti hipertoninį fiziologinį tirpalą maždaug 34% koncentracijos, su įpurškimu apie 50%, o aplinkos temperatūra 27-30C. Haloterapija tai ne
medicininė terapija, kurios metu yra įkvėpiamas druskos tirpalas, pagamintas specialiu pulverizatoriumi ir
inhaliuojamas uždaroje erdvėje – tai yra druskų kambaryje, kurio sienos yra sudarytos iš druskų blokų ir
sudaromas kaip druskos urvo mikroklimatas.
Inhaliacijos
SALIS druskų kambaryje purškikliai palaiko apie 50% druskos koncentraciją ir stabilią 27-30C
temperatūrą, tačiau, kuri skirtingais gydymo atvejais gali būti reguliuojama. Įkvėptame ora yra labai
mažas bakterijų kiekis. Visi šie parametrai užtikrina palankias gydymo sąlygas. Idealus procedūrų kursas
yra 15-0 procedūrų, trunkančių 30-40 minučių, po 2-3 kartus per savaitę. Terapijos nauda jaučiama
keletą mėnesių po procedūrų kurso. Rekomenduojama kartoti gydymo kursą po 6 mėnesių. Haloterapija
negali būti laikoma kaip alternatyva farmakologinėms procedūroms sergant lėtinėmis ligomis. Tai gali
būti skiriama kaip papildomas gydimas esant daugumai negalavimų. 30-40 minučių haloterapijos prlygsta
trims dienoms buvimui prie jūros.

Techniniai duomenys:
Dydžiai:
Durys: : 75X215X1 CM
Druskos siena: 100X222X12.5 CM (SALIS turi tris druskos sienas)
Šildymo radiatorius: 1200X800X12mm
Purkštuvas: 900X600X270mm

Gabaritiniai matmenys: 2,22×2,22×2,36 Mt Svoris: 1350 Kg
Purkštuvas:
Vandens kiekis: 15 litrų
Vandens suvartojimas: 2 litrai/valandą
Vandens temperatūra: 5÷40°C
Oro generatorius:
Karšto oro sunaudojimas: 200 m³/valandą
Temperatūra: 18°C Salis room
Oro išstumiamosios žarnos skersmuo ir ilgis: 10 cm/4 m
Triukšmo emisija
Vidutinė triukšmo emisija : 46 dB ~
IP klasė
Apsauga nuo skysčių: IP0
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