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I denna studie rapporterade författarna positiva preliminära resultaten av behandling av sömnlöshet med 
kuddar,  magnetiska  sulor  och  magnetiska  armband. Analysen  är  baserad  på  objektiva 
polysomnografiska och actigraphic.En teori om den accelererade övergång av uppvaknande från sömn 
föreslås  att  förklara  processen  för  lättnad  sömnlöshet  genom  statiska  magnetfält  med  låg 
effekt. Analysen av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) används för att uppnå och demonstrera 
fördelarna med teorin.

SAMMANDRAG
Statisk magnetterapi för behandling av sömnlöshet.
Magneter används i århundraden har varit att behandla ett antal fysiska sjukdomar. Den stora majorité av forskning, men är 
statisk magnet terapi för sömnlöshet har-varit begränsad till den typ av öron behandling med publikationer begränsad till 
kinesiska tidskrifter. De flesta av dessa har studier berodde på engelska självbedömning av deltagarna i stället objektiva 
vetenskapliga mätningar. I denna studie, författarna rapporterar positiva preliminära resultaten av sömnlöshet behandling 
med  kuddar  med  inbyggda  magneter,  magnetiska  sulor  och  TRIPHASE  armband. Analysen  är  baserad  på  objektiva 
actigraphic och polysomnografiska uppgifter. En teori om accelererad övergång från vakenhet till sömn är att förklara den 
föreslagna  processen  av  sömnlöshet  upp  genom  låg-styrka  statiska  magnetfält.Analys  av  funktionell  magnetisk 
resonanstomografi (fMRI) för att ytterligare Top Undersök teorin.
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