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Multifunctional Beauty Device  

Combination Treatments 

Skin care and body slimming                                             

 

 

 دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت

 موضعیالغری  و پوست زیبایی دستگاه چند منظوره

 با قابلیت درمانهای ترکیبی

  Beauty Skinدستگاه  دفترچه راهنمای

MULTI .TECH   

 مدل 

 

 

 

 

 

 

1- Ultrasonic Face (1 MHz)  

2- Galvanic 

3- Microdermabration    

4- RF Fractional 

5- RF Fractional Micro needling 

6- RF Tightening Lift 

7- Cavitation (40 KHz)  

8- RF Lipolysis 

9- Roller Vacuum 

 

Skin Care 

Body  Slimming 

 Skin Rejuvenation 
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 :             فهرست

 4 ---------------------------------------------------- آشنایی با ساختمان و عملکرد پوست: فصل اول

   21 ------------------------------------------------------------------شناخت انواع پوست: فصل دوم

 21 ---------------------------------------------------------------- نحوه پاکسازی پوست: فصل سوم

 21 -------------------------------------------------------------------- تغذیه پوست: صل چهارم ف

 12 ------------------------------------------------------------------- معرفی دستگاه: فصل پنجم 

 18 ------------------------------------------------------------- نمونه جدول های مراقبتی درمانی

 12 --------------------------------------------------- پروتکل درمان های زیبایی ترکیبی پیشنهادی

 11 -------------------------------------------------- ایی ترکیبی پیشنهادیپروتکل مراقبت های زیب
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 آشنایی با ساختمان و عملکرد پوست: فصل اول

ترین و پرکارترین اعضاء  نیز بهه شهمار مهی     البج ،در حقیقت یکی از پیچیده ترین ،ترین عضو زنده بدن پوست وسیع

م شده در زمینه شناخت ساختار و عملکرد پوست در بدن طی دهه گذشهته از مجموعهه   دستاوردها و تحقیقات انجا. آید

 .قرن اخیر بیشتر و موثرتر بوده است مطالعات دو

 اجزاء و ساختمان پوست

اجزای متعددی را می توان مشاهده نمود که بها تعهداد    ،میلیمتر 4تا  2با ضخامت متغیر بین  ،اینچ مربع از پوست درهر

یهارد مهویر     21 ،فولیکهول مهو   15 ،غده مترشحه عرق 158.ر کنار هم به ایفای نقش خود می پردازندشگفت آوری د

پایانه عصبی و سلول های النگرهانس در هر اینچ مربع از پوسهت در کنهار ههم     ،هزاران سلول المسه ،های ظریف خونی

 .را نیز باید اضافه نمود( سازنده مالنین) قرار دارند که عالوه بر آنها سلول های مالنوسیت و آنزیم های تیروزیناز

 :به طورکلی دونوع غده در داخل پوست وجود دارند

 غدد مترشحه چربی .2

 غدد مترشحه عرق .1

 اما در بعضی از موارد در پای هر فولیکول مهو چنهد   ،باز می شود دهانه هرکدام از غدد چربی به یک فولیکول مو معموالً

 .بر روی پوست می گردد sebumچربی یا غده چربی وجود دارد که سبب تجمع 

به صورت پایانه های فنری شکل ریشه دوانده اند که توسط یهک  ( درم)در داخل الیه های زیرین پوست غدد عرق عمیقاً

 .عبور کرده و دهانه کوچک آن در سطح پوست باز می شود( اپیدرم)لوله توخالی جهت دفع عرق از الیه های باالتر 

 .ریق سبب پاکسازی پوستذکر است تع شایان

 الیه های پوست

سه الیه جداگانه بسهیار نهازب بهه شهرر زیهر       ،زیر این سطح .سطح پوست از تجمع سلول های مرده تشکیل شده است

 :وجود دارد

 اپیدرم (Epidermis) 

 درم (Dermis) 

 هیپودرم  (Hypodermis) 
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 اپیدرم

سلول های النگرهانس که ایمنی پوست . الیه مهمی است ،باشد میلیمتر متغیر می 2.1تا  8.84اپیدرم که ضخامتش از 

 ،هسهتند مالنوسیت ها و آنزیم تیروزیناز که عهده دار تولید رنگدانه های مالنین و تنظیم رنه  پوسهت    ،را برعهده دارند

 .در این الیه قرار دارند

مرطوب کننده ها نیهز بهر ایهن الیهه      وها  ترمیم کننده ،الیه بردارها ،محصوالت آرایشی و بهداشتی نظیر پاب کننده ها

 .تاثیر دارند

 :نقش الیه اپیدرم عبارتست از

 اپیدرم مسئول زیبایی و شادابی ظاهری پوست است. 

 نفوذ مواد شهیمیایی مضهر و میکروبهها حفاظهت مهی       ،(از دست رفتن رطوبت)پوست را در مقابل خشک شدن

 .نماید

 را برعهده دارد( لیپیدها)تز چربی هااپیدرم یک الیه فعال متابولیکی است که سن. 

 اولین سد دفاعی در مقابل حمله مواد اکسیدکننده در بدن بشمار می رود. 

  عوامل مقابله کننده با رادیکال های آزاد نظیر ویتامینE، C   وآنزیمSuperoxide Dismutase  (  آنهزیم از

 .در این الیه قرار دارند( بین برنده ی رادیکال های آزاد

 لیههت نگهههداری مقههادیر متنههابهی از سههرامیدها و قابGlycosaminoglycans ( گلیکوزآمینوگلیکانههها کههه از

 .استا را دار (ترکیبات غشاء سلول می باشند
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 ،بها افهزایش سهن    .آب بیشهتری در پوسهت وجهود دارد    ،هر چه بدن جوانتر باشهد . اپیدرم حاوی مقدار زیادی آب است

 .می یابد و درنتیجه پوست به سمت خشک و چروب شدن متمایل می گرددظرفیت نگهداری آب در پوست کاهش 

در سطور  .محیط اطراف بدن به شمار می آید ادرمیکروب هدفاعی بدن در مقابل هجوم  اپیدرم اولین سد ،عالوه بر این

توانایی تولید یک  ،دبا حفظ سلول وال ،هر سلول .تکثیر می یابند ،سلول ها از طریق تقسیم میتوزی ،تحتانی الیه اپیدرم

شهده و بهه    باقی مانده و سلول پیرتر از الیه های اپیدرم رد تر در جای خود سلول جوان .سلول جدید را نیز دارا میباشد

آب و چربی خهود   ،این سلول ها ضمن حرکت خود به سطور باالتر با ماده ای به نام کراتین پر می شوند .سطح می آید

 .ایان حرکت به صورت الیه ای  از سلول های مرده روی سطح پوست قرار میگیرندرا از دست می دهند و در پ

بها   .جوان و نرم هستند که حاوی مقهدار زیهادی آب مهی باشهند     ،سلول هایی بزر  ،از سوی دیگر سلول های جایگزین

 .این الیه نازب شده و نگهداری رطوبت را برای پوست دچار مشکل می کند ،افزایش سن

یک نقش حیاتی در قابلیت نگهداری رطوبت توسط پوست بازی می کنند که این مسئله می تواند در سهنین  ها  سرامید

 .پوست را محافظت نماید ،کهولت و نیز در مقابل تابش مستقیم خورشید

تماس طوالنی مدت با مواد پاب کننده قهوی و   .وجود دارد NMFدر الیه اپیدرم یک الیه مرطوب کننده طبیعی به نام 

 .منجر شده و پوست را شکننده و خشک کند NMFب و هوایی می تواند به کاهش میزان آتغییر شرایط 

مهی توانهد   ( AHA)میکرودرم ابریشن و یا موادی نظیهر آلفاهیدروکسهی اسهیدها    ،برای پوست های مسن و آسیب دیده

 .تری به آن ببخشد ظاهرسالم تر و شاداب
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 درم

درم از . ضخیم تر از اپیدرم است و به وسیله یک غشاء پیوندی پایه به آن متصل شده اسهت  برابر 7تا  5الیه دوم یا درم 

 ،یک غشاء ضخیم ارتباطی تشکیل شده است که در حقیقت شبکه بهم بافته ای اسهت از مهویر  ههای خهونی و لنفهی     

ها نگههداری و حفهظ رشهته    که وظیفه آن (آالستین)پروتئین های فیبری کالژن و  ،رشته ها و پایانه های عصبی و حسی

وظیفهه   .غده های چربی و عرق نیز در این الیه قهرار دارنهد   ،مویر  های خونی ،فولیکول های مو. باشد های عصبی می

 .اصلی این الیه حفظ استحکام و ارتجاع پوست می باشد

 :نقش الیه درم عبارتست از

  یه می کندتغذ ،های خونی خود اپیدرم را به کمک شبکه وسیع و ظریف مویر. 

 سبب استحکام بافت پوست می شود ،به کمک شبکه محکمی از کالژن و رشته های پروتئینی االستین. 

 خاصیت ارتجاعی و کشسانی پوست را تامین می کند. 

 به عنوان یک منبع ذخیره آب عمل می کند. 

 پوست را در مقابل آسیب های مکانیکی محافظت می کند. 

 حسی و یک تنظیم کننده داخلی بازی می کند نقش مهمی به عنوان یک گیرنده. 

 

 

 (Collagen) کالژن

پروتئین که به صورت مارپیچی به ههم متصهل هسهتند     2کالژن اصلی ترین پروتئین در بدن انسان است که از زنجیره 

بهدن  پهروتئین ههای   % 22تقریبا . این ساختار منحصر به فرد باعث خاصیت ارتجاعی در آن می شود. تشکیل شده است

در . این پروتئین از بافت و اندام های بدن حمایت کرده و باعث اتصهال آنهها بهه اسهتخوان مهی شهود      . کالژن می باشند

نقهش کهالژن در بافهت هها،     . مواد معدنی از قبیل کلسیم و فسفر می باشند حقیقت استخوان ها نیز ترکیبی از کالژن و

 .شکل دهی و حفظ ساختار کلی آن بافت می شود مشابه نقش فوالد در ساختمان ها می باشند که باعث
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ههای   بنابراین ظاهر سالم و جوان پوسهت وابسهته بهه بخهش عظیمهی از سهلول       ،پوست را تشکیل می دهد% 15کالژن 

به همین دلیل البراتوارهای زیبایی و مراکز تحقیقاتی در سراسر دنیا بهه دنبهال یهافتن راه    . کالژن سالم در آن می باشد

در برخی موارد کهالژن بهه   . یدی برای ساختن بافت کالژن جدید و یا درمان کالژن های آسیب دیده می باشندهای جد

از بهین رفهتن   . کاهش چین و چروب و یا افزایش حجم لب ها شوند موجبصورت مستقیم به پوست تزریق می شود تا 

 .خواهد شد کالژن سالم و کاهش در تولید آن به چین و چروب و ظاهر پیر پوست منجر

 

 
 

 (Elastin) االستین

فیبرههای  . دههد  الی الیاف کالژن قرار داشته و یک حالت ارتجاعی به پوست میه ماده پروتئینی دیگری است که در الب

بهه   یت را به پوست می دهند که در نتیجه فشار وارده تغییر شکل داده و پس از برداشتن فشار، مجدداًلقاب االستین این

این تغییهر شهکل االسهتین،    . شود نور خورشید باعث تغییر شکل االستین و تخریب آن می. خود بازگرددحالت طبیعی 

نظر میرسد کهه آسهیب رشهته ههای االسهتین منجهر بهه کهاهش         ه ب. است عالمت مشخصه پیری ناشی از نور خورشید

همچنین وجهود نقایصهی در    .های پیر دیده می شود گردد، که این عارضه بیشتر در پوست خاصیت ارتجاعی پوست می

به بروز چین و چروب پوست، حتی در غیاب اشهعه آفتهاب و یها پیهری      تواند منجر تخریب آن می یاساختار االستین و 

 .طبیعی شود
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 (Fibroblast) فیبروبالست

در بهروز  کالژن و االستین پوسهتی نقهش مهمهی     ترین و تنها سلول ترشح کننده صلیهای فیبروبالست به عنوان ا سلول

های پوستی بهه دو دلیهل ممکهن اسهت اتفهاق       این کاهش در تولید پروتئین. تواند داشته باشد عالئم پیری در پوست می

. ها به واسطه ی افزایش سن های فیبروبالستی موجود در پوست و کاهش تعداد این سلول بیفتد، پیری و خستگی سلول

 :از دو طریق صورت می گیرد های از دست رفته معموالً ترمیم یک بافت و در سطح میکروسکوپی ترمیم سلول

 .تکثیر سلولی( 2 

 .های بنیادی به سلول مورد نظر تمایز سلول( 1 

های فیبروبالستی هرچند از قدرت تکثیری باالیی برخوردار هستند ولهی   دهد که سلول مطالعات آزمایشگاهی نشان می 

بنهابراین در پوسهت   . ی شده و دیگر قادر نیستند تکثیهر پیهدا کننهد   بعد از گذشت چندین بار تقسیم دچار نوعی خستگ

دیهده شهده اسهت کهه     . های تازه جایگزین شوند های فیبروبالستی بعد از چندین بار تقسیم باید با سلول طبیعی، سلول

ود ههای بنیهادی بهوده و ضهمن تکثیهر خه       هایی است که هماننهد سهلول   پوست نیز مانند سایر اعضای بدن دارای سلول

بنابراین در بافت پوست تکثیهر  . های اپی تلیالی، شاخی و فیبروبالستی تمایز یابند ها مانند سلول توانند به سایر سلول می

تهرین سهازوکار    های فیبروبالستی اصهلی  های بنیادی پوستی به سلول های فیبروبالستی و همچنین تمایز سلول خود سلو

های فیبروبالستی و همچنین کهاهش   ان و افزایش سن با خسته کردن سلولاما گذشت زم. برای ترمیم پوستی می باشد

ها و یا عملکرد طبیعی آنها شده که این امر خهود منجهر    تواند باعث کاهش تعداد این سلول های بنیادی می تعداد سلول

 .های الزم برای بازسازی پوست می گردد و در نتیجه پوست پیر می شود به کاهش تولید پروتیئن

ههای   های مزانشیمی گردش خهون بهه سهلول    چند بدن برای جبران این نقص و افزایش ترمیم پوستی از تمایز سلولهر

تر  ها به جای کالژن نوع یک که برای ترمیم پوست مناسب کند ولی چنانچه ذکر شد این سلول فیبروبالستی استفاده می
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های فیبروبالست پوستی بسهیار کمتهر ترشهح     سه با سلولرا در مقای 2کالژن نوع سه را ترشح کرده و کالژن نوع  ،است

های فیبروبالستی با منشا پوستی اثر بهتری در کاهش عالئم پیهری پوسهت خواههد     بنابراین جایگزینی سلول. کنند  می

 .داشت

 

 هیپودرم

دلیهل فراوانهی   ایهن الیهه بهه    . پوست را به بافتهای ماهیچه ای متصل می نمایهد  ،هیپودرم سومین و آخرین الیه پوست

 .عمل مهی کنهد  ( مثل عملکرد فنرها در اتومبیل)خاصیت ارتجاعی بسیار داشته و به عنوان ضربه گیر ،سلول های چربی

همچنهین   .نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری مویر  های خونی و پایانهه ههای عصهبی دارد    ،ضربه گیری این الیه

و توزیع این چربی تها   مقدار .چربی منبع مهم ذخیره انرژی برای بدن استبه عالوه این  .الیه عایقی در برابر سرما است

 .رژیم غذایی و فعالیت بدنی بستگی دارد ،حد زیادی به عوامل وراثتی
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 وظایف پوست

 .حرارت و تابش شدید نور محافظت می کند ،بدن را در مقابل آسیب های مکانیکی .2

خارجی ترین الیه )  .و میکروارگانیسم ها به بدن جلوگیری می نمایداز نفوذ مواد شیمیایی و ورود میکروب ها  .1

زیهادی نفهوذ ناپهذیر مهی      پوست از کراتین سختی تشکیل شده که پوست را در مقابل ورود مواد سمی تا حهد 

 .(کند

 .برخی از مواد مضر حاصل از فعالیت های متابولیسمی در سیستم گوارشی و کبد را دفع می کند .2

 .نزیم ها را درداخل بدن حفظ می کندهورمون ها و آ .4

 .از طریق اعصاب به مغز و مراکز عصبی منتقل می کند پیام های حسی را ،به عنوان یک عضو المسه خارجی .5

 .نقش مهمی را در سیستم ایمنی بدن ایفا می کند ،به کمک سلول های النگرهانس .1

 .از هدر رفتن آب بدن جلوگیری می کند .7

دمای بدن بر اثر تغییرات جریان خون در پوست و تبخیر آب از آن تنظیم ) .شود باعث تنظیم حرارت بدن می .1

 .(میشود
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 شناخت انواع پوست : فصل دوم 

 (Normal Skin)پوست نرمال  .1

 (Dry Skin)پوست خشک  .2

 (Oily Skin)پوست چرب  .3

 (Mixed Skin)پوست مختلط  .4

 (Sensitive Skin)پوست حساس .5

 تشخیص انواع پوست

سطحی یکنواخت و صاف دارد و گونه ها بصهورت برجسهته انهد و سهفتی پوسهت      :نه های پوست نرمال نشا (2

 .مشخص است

منافذی بسته داشته و سطحی کدر و مات دارد و با لمس کردن پوسهت کشهیده    :نشانه های پوست خشک  (1

واع پوسهت در  این پوست بیشتر از دیگر ان. تر است پوست خشک نسبت به حرارت و باد حساس. و خشن است

پوست خشک بیشتر دچار لک و کک مک می شود و آرایش روی پوست  .معرض آسیب دیدگی و چروب است

 .خشک می خوابد

سهطح پوسهت   . منافذی باز داشته و دارای دانه های زیرپوسهتی و جهوش هسهتند    :نشانه های پوست چرب  (2

و از سن ظهاهرش کمتهر دیهده     پوست براق است .با لمس کردن چربی زیر پوست آن احساس می شود ،چرب

در .. آرایش روی پوست چرب خوب نمهی مانهد   دانه های سرسیاه روی بینی دیده می شود و معموالً. می شود

 .پوست چرب ترشح غدد چربی زیادتر از حد نرمال است

پوستی است که قسمت زیرین آن چرب بوده و شاید منافهذ بهاز داشهته باشهد و     : نشانه های پوست مختلط  (4

 .ت گونه و کناره های صورت خشک می باشد و احساس کشیدگی در این نواحی دیده می شودقسم

در حدی که مویر  ها زیهر پوسهت    ،پوستی که دارای الیه ای بسیار نازب بوده :نشانه های پوست حساس  (5

نش نشهان  آرایشی و کرم های پوستی واکد به موا اکثراً. رن  پوست قرمز و ملتهب است دیده می شود و اکثراً

 .آفتاب سوخته می شود می دهد و در معرض آفتاب سریعاً
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 نحوه مراقبت از انواع پوست

 :مراقبت از پوست نرمال (1

-های بی مورد و اسهتفاده از شهوینده  در مراقبت از پوست نرمال همیشه باید این را مد نظر داشت که با دست کاری

 ب مناسب استفاده نماییم و در صورت لزوم مثالً در زمسهتان از ضدآفتا. های قوی و نامناسب پوست را خشک نکنیم

هر پوستی از هر جنسی کهه باشهد احتیهاه بهه      .ها با استفاده از یک مرطوب کننده مانع خشک شدن پوست شویم

در سنین باالتر هم ضد چروب متناسب بها  . پاب کننده مناسب، مرطوب کننده مناسب و ضد آفتاب :چند آیتم دارد

بها شهوینده    را روزی دوبهارصهورت خههود . حداقل مراقبتی است که می توانیم از پوستمان انجام بدهیماین . پوست

 .های مهالیم شستشو داده و از مرطوب کننده استفاده کنید

 :مراقبت از پوست خشک (2

 . باید دید خشکی پوست از کم آبی است یا از ترشح کم غدد چربی پوست می باشد   

پوست به علت اینکه در معرض آفتاب و باد قرار مهی گیهرد آب موجهود در    . ها کم آب هستندمعموال بیشتر پوست -

های کار غیر استاندارد باعث  های بسته و گرمی مانند آشپزخانه و یا محل محیط. بافتهای خود را از دست می دهد

شهیرپاکن مخصهو     افراد با پوست خشک برای پاب کردن پوست خودشان بایهد از . خشکی بیشتر پوست می شود

. بار از مرطوب کننده ها استفاده کنند و مرتب آبرسانی سهالنی انجهام دهنهد    1پوست خشک استفاده کرده و روزی 

دقت کنید که پوست خشهک مسهتعد چهین و    . شود در آبرسانی سالنی مواد آبرسان الزم به پوست شما رسانده می

ههای متعهدد دیهده     دور لب افراد با پوست خشک چروب چروب می باشد و اگر دقت کنید همیشه در پیشانی و یا

  . سالگی صورتتان پر از چروب نشود 25پس از سنین پائین مراقب پوست خود باشید تا در . می شود

 هها معمهوالً   ایهن کهرم  . که چهرب هسهتند   شودهایی استفاده  اگر پوستی چربی کمی ترشح می کند، باید از کرم -

ها و صابون باید محهدود شهود و دفعهات اسهتفاده بایهد      دقت شود مصرف شوینده. شندمی با 1و امگا  2حاوی امگا 

محهیط   زیهرا  ،های کهرم دار بایهد اسهتفاده نمهود     های چرب مثل گلیسیرنه یا صابون ترجیحاً از صابون. کاهش یابد

ای معمولی ه جای صابونه های اسیدی بجایگزین کردن شوینده. های خشک بسیار مضر است  قلیایی برای پوست

تر مانند شهیرپاب کهن و کهرم     های مناسبها از پاب کنندهبهتر است به جای استفاده از شوینده. مناسب تر است 

مهی تهوان   . هر چه خشکی پوست بیشتر ، شیرپاب کن مصرفی باید چرب تهر باشهد   .های پاب کننده استفاده نمود

مخصو  پوست خشک نیهز اسهتفاده    نده از تونرهایبقایای شیرپاب کن و یا کرم های پاب کنبرای برطرف کردن 

حمام کردن و در معرض رطوبهت قهرار    ، زیرایقه از مرطوب کننده استفاده شوددق 2بعد از استحمام به فاصله . نمود

شستههشوی  . دقیقه پوست کامال خشک می شهود  2و بعد از . خواهد شدرطوبت پوست از دست رفتن گرفتن باعث 
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 25 یهک سیب را رنده کرده مدتی در یخچهال گذاشهته و   .ام و یا زیتون بسیار موثر می باشدصهورت بها روغههن باد

 . دقیقه روی صورتتان قرار دهید

در . تا به راحتی روی پوسهت پخهش شهوند   ، حاوی مقادیر متناسبی چربی باشند های خشک باید ضد آفتاب پوست

شهود و بایهد از یهک کهرم مرطهوب کننهده در       یروی پوست پخش نم خوبیه صورت کم بودن چربی ، ضد آفتاب ب

  .استفاده کرد زیرکرم ضد آفتاب

مثالً پوست خشکی کهه  )شاخی ضخیم است  هکه الی تنها محدود به حالتی شودهای خشک باید  اسکراپ در پوست

اه است همرهای خشک با محدودیت بسیار  استفاده از مواد الیه بردار نیز در پوست( در اثر آفتاب ضخیم شده است

یهی کههه محتوی آلفاهیدروکسی اسید ها کهرم.شود توصیه نمی شده است،شاخی ضخیم  هو جز در مواردی که الی

این ماده سبب پیلین  مالیهم الیهه خشهک و مهرده خهارجی      . ند، برای پوست های خشک تجویز می شوندباش می

 . از الیه برداری الزامی استها بعد  استفاده ازمرطوب کننده در این قبیل پوست .خواهد شدپوست 

 . شود باعث خشک شدن پوست می ،بخور دادن پوست

های ماسهاژ بها    کرم ازمفید است و بهتر است بسیار شود افزایش گردش خون می به دلیلهای خشک  ماساژ پوست

 . شود ستفادهچربی باال ا

 .استفاده کرد( آبرسان)های هیدراتانت  های خشک باید از ماسک در پوست

ی بها  شود و مواد آرایشه توصیه می( کرم پودر حاوی چربی باال)چربی  هبا پوست خشک مواد آرایشی با پای افراد برای

 .و همواره از لوازم آرایش مالیم فاقد الکل استفاده کنید .مناسب نیستندآب  هو با پای( پنکیک)پایه پودر 

 :مراقبت از پوست چرب (3

همهواره از   .هده ههای مهالیهم و آب سرد بشویید تا منافذ پوستتان بسته گرددمرتبه صورت خود را با شوین 1روزی 

در پوسهت چهرب    .های مخصو  پوست چهرب اسهتفاده کنیهد    شوینده های مالیم و غیر چرب و حاوی الکل یا ژل

 PH پوست از صابونهایی بها   PHشود جهت حفظ های معمولی محدودیتی ندارد، اما توصیه می استفاده از صابون

 تهونر هها محلهول   . استفاده کنید اسیدی یا خنثی استفاده نمود و بعد از خشک کردن از تونر مخصو  پوست چرب

های پاب کننده ها هستند و عوامل ضد براقی و ضهد چربهی در    مکمل ،هستند که بیشتر جنبه درمانی دارند ییها

دارای  شیرپاب کن ههای پوسهت چهرب   . کرد توان از شیرپاب کن استفاده پوست چرب نیز می در. آنها وجود دارد

مخصهو   ( لوسهیون  ) از تونرههای   بعد از استفاده از شهیرپاب کهن   شود حتماًچربی کمتری هستند اما توصیه می

  .استفاده کرد (Astringen) مواد قابض پوست چرب که حاوی الکل بیشتری هستند و یا



Beauty Skin M-950-F                                                                                                                شرکت فناوری فراگرد  

15021700061و  16002201160: تلفن – 65پالک  – 7مقابل چمران  –مشهد : دفترفروش شهرستان  
     12022000061: تلفن-مرکز رشد واحد فن آوری-دانشگاه شهیدبهشتی -اوین :دفتر فروش تهران 

                                                                                                                                                                           

14 
 

آفتاب و تعرق باعهث تشهدید    زیرا ،نور خورشید قرار گیرندبه مدت طوالنی در معرض  نباید افراد دارای پوست چرب

(  oil free)  چربی کم و ترجیحاً بهدون چربهی   با های کاربردی و مواد آرایشی باید ضد آفتاب. جوش ها می شوند

ایجهاد   استفاده از ضد آفتاب های چرب روی پوست چرب باعث احساس سهنگینی پوسهت ، عهرق کهردن ،     . باشند

و ( پاسکههرا )های چرب مصرف الیه بههههردارهای مکهانیکی    علت ضخیم بودن پوسته ب. شود ه میکومدون و آکن

در . مرتهب پاکسهازی سهالنی شهود    به طهور  پوست چرب باید . شودتوصیه می( اسیدها و مواد کراتولتیک)شیمیایی 

کشهیده و مهواد الزم   های مخصو  چربی پوست را از عمق پوست بیرون  کمک مواد و دستگاه ، بهپاکسازی سالنی

و  ،هها مهی شهود    فرایند پاکسازی باعث روشن تر شدن و به حداقل رساندن جهوش . پوست را به خورد آن می دهند

. ها یا دانه های سهر سهیاه پوسهت مهی شهود      همچنین باعث در آمدن کومودون. از لکه زدن جلوگیری می کند نیز

) سط مرطوب کننده های بهدون چربهی و حهاوی آبرسهان     تو  باید رطوبت ،پوست چرب هم احتیاه به رطوبت دارد

 . توصیه نمی شوداز غذاهای سرخ شده و شکالت استفاده . رسانده شودبه پوست ( هومکتانت 

د کهه چربهی   نباشمی( ماسک خاب رس)های جاذب چربی  ماسکدسته های مناسب پوست چرب عمدتاً از  ماسک

توان بخهور دادن را تها   بخور محدودیتی ندارد و می ،ست چرب سادهدر پو. کنندطرف میاضافه را از سطح پوست بر

 . دنبال آن از اسکراپ استفاده کرده های الیه شاخی انجام داد و ب نرم شدن کامل سلول

مهواد آرایشهی پهودری در دو نهوع     . باشهند اً مهوادی بهر پایهه پهودری مهی     مواد آرایشی مناسب پوسهت چهرب اکثهر   

علهت قهدرت بیشهتر در جهذب     ه شوند که انهواع غیهر فشهرده آن به    در بازار یافت می و غیر فشرده( پنکیک) فشرده

شوند و از این نظر نیز مفیهد  بعالوه اینکه پودرها باعث مات تر شدن ظاهر براق پوست می. تر هستند مناسب چربی

 . هستند

 :مراقبت از پوست مختلط (4

 هب کننده الزامی است و یا در ناحیه ها استفاده از مرطونهبه عنوان مثال در گو. نحوه مراقبت هم، باید مختلط باشد 

T.zone  شهود کهه از ضهد آفتهاب بهدون      توصیه مهی با پوست مختلط به افراد . باید پاکسازی بیشتر صورت پذیرد

ها قبل از ضد آفتهاب بایهد از مرطهوب کننهده اسهتفاده       گونه هفاده نمایند اما حتماً در ناحیاست  (oil free) چربی

گالب بهرای طهراوت پوسهت بسهیار مهوثر       های مالیم شستشو دهید، مرتبه با شوینده 1صورت خود را روزی . دنمو

 است

 

 

.  
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 پوست  انواع پاکسازی نحوه: فصل سوم

الیهه اضهافی کهه بهر اثهر       ،ز شودتمی موجود در پوست تا تمام منافذ شوندروز یک بار پاکسازی  18باید هر  انواع پوست

 .و پوستی تازه و شاداب جای آن را بگیرد از بین برود بر روی آن بوجود آمده است غبار نشستن گرد و

 تمیز کردن پوست با شیر پاک کن -2

دقیقهه   4-1ن مناسب پوست صورت خود را به مهدت  ک با شیر پاب .ابتدا موهای سر را جمع کرده با حوله آن را ببندید

ننده مواد آرایشهی و ترکیبهات دیگهر روی پوسهت     ک ه به عنوان پاباین ماد. با نوب انگشتان ماساژ دورانی مالیم بدهید

سپس شهیر پهاکن را بها آب ولهرم      .می باشد در حین ماساژ دورانی گاهی با انگشتان ضرباتی مالیم بر روی پوست بزنید

ب و با اسهتفاده از ایهن ترکیبهات پوسهت مرطهو      .شیر پاکن ها برطرف کننده ی آالینده های صورت می باشند .بشویید

عالوه بر این پوست طبیعی باید هفته ای یک بهار   .گردد می تقویت شده و به سرعت به حالت تازگی و شفافیت قبلی باز

قرار دارد زنهدگی   بخصو  اگر در شهر های بزر  که پوست در معرض آلودگی شدید. بطور اساسی و عمیق تمیز شود

بخور منافذ را باز کرده و خون رسهانی بهه    .شودد گیاهی استفاده کنیم برای این کار بهتر است از بخور صورت با موا می

 .پوست را شدت می بخشد

 (تونیک)استفاده از قابض  -1

پس از استفاده از شیر پاب کن و شستن صورت لوسیون تونیک مناسب پوست را بهه وسهیله یهک اسهفنم نهرم یها گهاز        

دورانهی و حرکهت رفهت و برگشهتی     صورت ضهربه ای   بهتر است مالیدن محلول قابض به .استریل بر روی پوست بمالید

 .پوست را تنظیم می کند  PHو  این عمل باعث به وجود آمدن نشاط و شادابی خاصی در پوست می گردد. باشد

 الیه بردار پوست -2

کنید را بر روی پوست مالیده و کمی صبر  الیه بردار .در این مرحله از یک الیه بردار مناسب پوست خود استفاده نمایید

با دو انگشت بر روی پوست انجام دهید تا الیه ها و سهلول ههای مهرده پوسهت از     ماساژ را  .تا کرم به پوست جذب شود

 .سپس لوسیون را بشویید .سطح جدا شوند

  اساژ پوستم -4

افهزایش مهی   ماساژ پوست باعث سرعت جریان گردش خون در پوست شده و حالت ارتجاعی و قدرت تهرمیم پوسهت را   

تغذیه و تقویت عضالت زیر پوستی مهی   عالوه بر این ماساژ باعث تسریع جریان گردش خون در عضالت گردیده و .دهد
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ماساژ غده ههای   .زیرا ضعف و شل شدن عضالت زیر پوستی باعث پیدایش چین و چروب بر روی پوست می شود ،شود

 .دده پوست می عرق و چربی را به فعالیت طبیعی وا میدارد و لطافت و نرمی خاصی به

 کار با دستگاه -5

 ماسک گذاری -1

بهر اسهاس نهوع    . آخرین کارهای زیبا سازی پوسهت اسهت  جزء به منظور تقویت و تسکین پوست ماسک گذاری  معموالً

ماسک را روی بینهی، چشهم هها، ابروهها و موههای سهر        . پوست خود ماسک مناسب را انتخاب کرده و آن را تهیه کنید

. دبه آرامی دراز کشیده و نفهس عمیقهی بکشه    فرد مالیده شود،رت یک الیه نازب روی پوست به صو بایدنمالید ماسک 

 .دقیقه از روی صورت پاب شود 18ماسک باید پس از 

 ضدآفتاباستفاده از کرم  -7

 .مناسب را تهیه کنید ضدآفتاببر اساس نوع پوست خود کرم 

 شناخت تغذیه پوست و مو: فصل چهارم

سهازد   رژیم، فرآیند پیری سلولی را کند مهی   .شودمی پیشگیری از پیری پوست و حفظ سالمت آن جبمورژیم مناسب 

 .آورد سالمتی بیشتری به دست می  ،با این رژیم ،و پوست نیز به عنوان جزیی از بدن

ژیهم  در ر. تعادل و تنهوع در رژیهم غهذایی ضهروری اسهت     . رعایت برخی نکات خا  در مورد پوست اهمیت خاصی دارد

. متعادل، دریافت کافی کلیه مواد مغذی مورد نیاز است تا فرد دچار سوء تغذیه پروتئین و کمبود ویتامین و امالر نشهود 

ای نقش مهمی در زندگی بسیاری از افراد، به خصو  کسانی که عالقه زیهادی بهه مصهرف غهذای      اجرای چنین برنامه 

 .کند بیرون از منزل را دارند، ایفا می 

 سبزی میوه و

زیرا حاوی مقدار زیهادی   ،کنند میوه، سبزی و مواد غذایی تازه کلید جوانی است و از پیری زودرس پوست جلوگیری می

اکسهیدانی   هها موجودنهد، خاصهیت آنتهی     ها و سهبزی  های شیمیایی که در میوه بسیاری از رنگدانه. اکسیدان هستند آنتی

ههای آزاد موجهود    کنند؛ بدین صورت که رادیکال تخریب سلولی جلوگیری میها از  اکسیدان این آنتی. بسیار باالیی دارند

. شهوند  در پوست را که در تماس با محیط اطراف است، فلم کرده و مانع عملکرد تخریبهی آن هها مهی    در بدن، خصوصاً

رف نمهود، چهون   کافی در میوه و سبزی آن ها را باید به صهورت خهام و تهازه مصه      اکسیدان برای اطمینان از وجود آنتی
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دهد؛ البته گوجهه فرنگهی ، ذرت و ههویم     اکسیدان آن ها را کاهش می حرارت و نگهداری در یخچال و فریزر میزان آنتی

 .هستند ءاستثنا

 مایعات

پوستی کهه رطوبهت کهافی داشهته باشهد، کمتهر چهروب        . مایعات نیز اهمیت زیادی در پیشگیری از پیری پوست دارند

. شود تها خشهک نشهود    دار زیادی آب در طی روز، آب مورد نیاز برای تعریق پوست فراهم میپس با مصرف مق. شود می

 .لیوان آب در روز نوشیده شود 1تا  1کنند  متخصصان توصیه می

ساعت قبل از خواب نباید آب زیادی نوشید، زیرا ممکن است موجهب افهزایش ورم صهبحگاهی و کشهیدگی      2-1: نکته 

 .بیش از اندازه پوست شود

 :ویتامین ها که شامل موارد زیر است

  ویتامینA :  آب پرتغهال  ،میهوه جهات   ،در تقویت و سالمت پوست موثر است و در منابعی مثهل سهبزیجات، 

 .و شیر وجود دارد جگر ،اسفناه ،سیب زمینی ،هویم ،طالبی

  ویتامینB2 :   سهبوس بهرنم   ،در جلوگیری از ترب لب موثر بوده و در منابعی مثل سهبزیجات جوانهه گنهدم، 

 .جگر و شیر وجود دارد ،آبجو ،تخم مرغ

  ویتامینB5 :   گهردو  ،جهت جلوگیری از سفید شدن و شل شدن پوست می شود و در منابعی نظیهر گنهدم، 

 .هویم و گالبی ،کلم

  ویتامینB6 :    جهت جلوگیری از ریزش مو و ناراحتی ها پوستی موثر اسهت و در منهابعی نظیهر سهبزیجات، 

 .جگر و شیر موجود است ،تخم مرغ ،آبجو ،سبوس برنم ،جوانه گندم

  ویتامینC :انهواع   ،کیهوی  ،سبزیجات تهازه : منابع .شود ها می باعث افزایش مقاومت بدن در مقابل میکروب

 .گوجه فرنگی ،مرکبات

  ویتامینD: تخهم مهرغ  : منابع. جهت جذب کلسیم و فسفر موجود در غذاها و سالمت پوست ضروری است، 

                                                                         روغن کبد ماهی و نور خورشید ،جگر ،شیر

  ویتامینE:   بهادام   ،سهبزیجات تهازه  : منهابع . باعث جلوگیری از چین و چروب و شل شدن پوست مهی شهود

 .دانه های روغنی مثل آفتابگردان ،روغن جوانه گندم ،گردو ،زمینی

 تخهم   ،شهیر  ،پنیر ،سبزیجات: منابع. استحکام استخوان ها و ناخن ها می شود ،باعث تقویت پوست :کلسیم

 .لوبیا سبز و هویم ،بادام ،پسته ،فندق ،گردو ،مرغ

 و جلوگیری از تیرگهی دور چشهم مهی شهود     جلوگیری از ریزش مو ،سالمت خون ،باعث سالمت کبد :آهن .

 .پیاز و جوانه گندم ،هویم ،زردآلو ،گردو ،جعفری ،اسفناه ،سبزیجات: منابع
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 کنترل کالری دریافتی

اضافه و کم کردن وزن به سرعت پوسهت را  . کنترل کالری مصرفی نیز اثر چشمگیری در پیشگیری از پیری پوست دارد

رود و پوسهت جمهع    کند، زیرا با افزایش چربی بدن پوست کش آمده و با الغر شدن، چربی بدن تحلیهل مهی   چروب می

 .شود چروب می شده،

، ژنتیهک و دیگهر   (هر چه سن باالتر باشد احتمال چروب شدن بیشهتر اسهت  )البته میزان جمع شدن پوست به سن فرد

 .باید مراقب کالری مصرفی بودبه منظور پیشگیری از اضافه وزن پس . عوامل موثر مثل نوع رژیم غذایی بستگی دارد

یر نظر متخصص تغذیه رژیم بگیرند، چرا که اضهافه و کهم کهردن مرتهب     باید ز که قصد کاهش وزن دارند، حتماً افرادی

 .نه تنها برای پوست بلکه برای کل بدن مضر است ،وزن

 .غذاهای حاوی آنتی اکسیدان، به نفع زیبایی کار می کنند

 :تمام سلول های بدن ما برای زنده بودن نیاز به سه چیز دارند

 تغذیه ی مناسب و اکسیژن: اول

 سموم، مواد زاید و دی اکسید کربن دفع: دوم

 محافظت از خود: سوم

تغذیه یا همان جذب مواد غذایی مراحل مختلفی دارد که از لحظه ی خوردن ماده غذایی شروع می شود و بعد از اینکه 

 .معده و روده ی شما آن را هضم و جذب کرد، به پایان می رسد

 !اشتباه بزرگ اما رایج

د که روند تغذیه با جذب غذا خاتمه پیدا نمی کند، بلکه تازه این اول راه است، چرا که این مواد غهذایی  ارشناسان تغذیه معتقدنک

البتهه سهوختن   . ف برسهند باید از طریق خون به سلول های بدن برسند، وارد آنها شوند، پس از آن در سلول ها بسوزند و به مصر

دارد، یعنی غذا درون سلول ها اکسید شهده و انهرژی موجهود در آن آزاد مهی      نیاز به آتش ندارد، اما نیاز به اکسیژن درون سلولی

 .شود و این انرژی صرف کارهای سلولی، مثل حرکت یا تکثیر و تولید مثل می شود

و آن تجمع مواد نیم سهوز یها    ،تا اینجای کار همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود، اما در این مرحله اشکاالتی بروز می کند

رادیکهال ههای آزاد، مهوادی بسهیار فعهال و فهرار       . تولی یا همان رادیکال های آزاد اسه ته ی به جا مانده از اکسیداسیون سلسوخ

رادیکال های آزاد آن قدر فعال هسهتند کهه در کمتهر از چنهد     . هستند که از مشهورترین آنها می توان به آب اکسیژنه اشاره کرد

و به همین دلیل سبب بروز عوارض بسیار خطرناکی در سلول می شوند که از آن جمله می ثانیه با مواد داخل سلول ترکیب شده 
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از ایهن رو مهی تهوان رادیکهال ههای آزاد را سهر منشه         . توان به آسیب غشای سلولی یا آسیب ماده ی وراثتی سلول ها اشاره کرد

 .بسیاری از بیماری ها مانند سرطان، پیری پوست و انواع بیماری ها دانست

وظیفه عمده این مواد، خنثی کردن رادیکال . ، بهره گیری از موادی به نام آنتی اکسیدان استی این مسالهیکی از این راه حل ها

در طبیعت مواد مختلفهی وجهود   . هر سلول به نوعی از این مواد استفاده کرده و در واقع از خود محافظت می کند. های آزاد است

شاید فکر کنید آنتی اکسیدان ها، موادی کمیاب هستند که گهاهی  . محافظت از خود، به آنها نیاز داردبرای  دارند که بدن ما صرفاً

الزم است مصرف شوند، اما شما سخت در اشتباه هستید، چرا که بدن ما حتی یک ثانیه هم نمی تواند از وجود این مواد بی بههره  

 .باشد

این مواد در قهرن  . ی اطالق می شود که از مصرف اکسیژن جلوگیری می کنندواژه آنتی اکسیدان به معنای ضد اکسیژن، به مواد

آنها می خواستند موادی را بیابنهد کهه   . نوزدهم و ابتدای قرن بیستم میالدی موضوع تحقیقات گسترده ای در حوزه صنعت بودند

                                                                                       .از اکسید شدن فلزات یا انفجار و آتش سوزی سوخت جلوگیری کنند

 .در حوزه ی صنایع غذایی، آنتی اکسیدان ها به منظور پیشگیری از فاسد شدن چربی ها به کار می روند

نی خوبی دارند تها  خوا  آنتی اکسیدا E و C و A که ویتامین هایی مثلاند در حوزه بیولوژی نیز دانشمندان به تجربه دریافته 

برای اولین بار دانشمندان مکانیسم اثر آنتی اکسیدان ها را به طور کامل شناسهایی کردنهد و از آن سهال بهه      2111اینکه در سال 

 .بعد، مواد متنوعی به جمع این گروه اضافه شدند

کننهد، بنهابراین   مهی نقش مهمی را ایفا مس، روی، منگنز و آهن نیز امالر معدنی هستند که در روند کارکرد مواد آنتی اکسیدان 

 .نتی اکسیدان ها به حساب می آورندبرخی از دانشمندان این امالر ارزشمند را جزء گروه آ

در رونهد   این آنتی اکسهیدان مسهتقیماً  . الب است بدانید، یکی از مهم ترین و سرشناس ترین آنتی اکسیدان ها، کاتاالز نام داردج

جالب تر آنکه ایهن مولکهول پروتئینهی    . ژن که یک رادیکال آزاد و بسیار خطرناب است، شرکت داردخنثی سازی پراکسید هیدرو

میلیون از این رادیکال های آزاد را خنثی کرده و به اکسیژن و آب که مواد حیهاتی بهرای بهدن مها هسهتند،       1درهر دقیقه بالغ بر 

 .تبدیل می کند

 های مرتبطروتراپی و دستگاهبدن با استفاده از الکتبهبود وضعیت صورت و 

دهد که درمانی عالی ها در حالت ایمن و مناسب، به بیمار اطمینان میانتخاب تجهیزات مناسب برای بیمار و سپس استفاده از آن

تشکیل شده  عملکردشود، از چندین های درمانی الکتریکی که روی صورت انجام میتمام روش. با نتایم فوری دریافت کرده است

 .کنندترکیبی از فواید مختلف را عرضه می و

ایمن و قابل اطمینان از این تجهیزات ضروری است و به علت وجود انواع متفاوتی از این تجهیزات بسیار مههم اسهت کهه     استفاده

ن کهه میهزان   ههای درمها  مواد مورد استفاده، زمان درمهان و شهاخص  . برای استفاده، تنها دستورالعمل تولید کننده را دنبال کنید

تنها راه کامالً ایمن برای شما این است که از . جریان را متفاوت خواهند کرد، از یک سیستم به سیستم دیگر متفاوت خواهند بود
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این موضوع در شما اعتماد به نفس ایجاد خواهد کرد تا بیمار را . های آن به صورت کامل آگاهی داشته باشیدهر سیستم و قابلیت

 .دهدی خود توانایی شما را در انجام تخصصی کار خود به بیمار نشان میی درمان کنید که به نوبهبه صورت تخصص

 

 آماده سازی پوست برای درمان

بیمار در موقعیهت   .فرض کنید بررسی وضعیت صورت به آرامی انجام پذیرفته و بیمار هیچ مانعی برای درمان ندارد

پوست پهاب شهده و   . آماده هستید،یز برای استفاده از دستگاه انتخاب شده مناسبی برای درمان قرار گرفته و شما ن

 .هنوز الزم است که پوست را برای استفاده از سیستم و شروع درمان آماده کنید. بدون چربی است

 بردار الیه –کننده پاک

ههای آرایشهی   کننهده بکهه بها پها    کنندارایه می یی مکمل یا پیش درمانکنندههای تجاری پاببسیاری از شرکت 

ی باقیمانهده را از سهطح پوسهت و    های مردهباشند تا سلولهای بسیار ریز میاین مواد الیه بردار معموالً شامل دانه. متفاوت است

ههای ضهروری   های گیاهی و روغنعصاره. خیر بیندازندها ممکن است فواید درمان را به تااین سلول زیرا ،ی اپیدرم پاب کنندالیه

کامهل   بهرداری الیهه  وجود دارد کهه باعهث  ی آلو ی زردآلو و عصارهاسطو خودوس عادی، نارگیل، دانه: در موادی مانند( هااسانس)

 .گرددپوست می

این روش درمان مخصو  بیمارانی است که زمان کهافی  . تا پوست را نرم و پذیرا کنند ،شونداین مواد روی پوست ماساژ داده می

سپس این مواد با اسفنم و آب گرم یا دستکش پشمی از روی پوست پاب . کننده ندارندیا استفاده از برس پاب برای بخور صورت

 .شوندمی

 

 :آماده سازی پوست :گام به گام

  :شود آماده سازی پوست در دو مرحله انجام می

 صورت پاک کردن : مرحله اول 

 .لیدشیر پاکن را متناسب با نوع پوست به صورت و گردن بما .2

 .دقیقه با حرکات دورانی روی صورت ماساژ می دهیم 1ه مدت ب .1

پوسهت    PHپنبه را به تونیک آغشته کرده و روی صورت به حالت دورانی حرکت داده تا مواد شیر پاکن پهاب شهده و    .2

 .نرمال شود
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 برداری صورت الیه  : مرحله دوم 

  .بمالید به صورت و گردنمواد الیه بردار را متناسب با نوع پوست   .2

 .های پوستی مرده را الیه برداری کنیدلشی آرام سلولقتی که مواد خشک شدند، با حرکت ماو .1

 . مواد باقیمانده را با اسفنم تمیز و آب گرم پاب کنید .2

 معرفی دستگاه: فصل پنجم 
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 Microdermabrastionدستگاه  

 

استفاده از الیه برداری برای جوانسازی پوست . نی پوست بوسیله سایش آن استمیکرودرم ابریشن روشی برای الیه برداری میکرو

ای به قدمت مصر باسهتان دارد و ههم  اکنهون از روشههای متنهوعی ماننهد لیهزر و دارو بهرای          و درمان مشکالت پوستی، تاریخچه

یهد تحهت شهرایط خها  و مراقبتههای شهدید       انهد و با  لیکن این روشها اغلب یا تهاجمی و پر عارضه .شود برداری استفاده می الیه

 . پزشکی استفاده شوند و یا بعضاً توانمندی قابل توجهی ندارند و درمان با آنها به زمانهای طوالنی نیاز دارد

بهرداری ایمهن، بهدون عارضهه و بها       به همین دلیل، ارائه میکرودرم ابریشن مانند انقالبی در حوزه پوست زیبهایی بهرای یهک الیهه    

در  سهپس در کشور ایتالیا ابداع و مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت و      2115این روش اولین بار در سال . شودمعرفی میی باال توانمند

بهردار   بهه عنهوان یهک الیهه     FDAموفهق بهه دریافهت تائیدیهه      2111در سهال   میکرودرم ابریشهن  .اروپا و آمریکا گسترش یافت

 . غیرتهاجمی گردید

 . دهد برداری انجام می شیدن پودر اکسید آلومنیوم روی پوست و وکیوم همزمان آن الیهمیکرودرم ابریشن از طریق پا

 . کندمیبرداری  ترین کریستال بوده و به صورت کامالً مکانیکی الیه تخهای اکسید آلومنیوم بعد از الماس و سلسیس س کریستال

 کیب سفیدرن  از آلومین و بوکسهیت اسهت کهه کریسهتال    تر (AL2O3)کریستال کوراندوم یا اکسید آلومنیوم : اکسید آلومنیوم

سهاس حهین جریهان    بهر همهین ا  . لذا برای سایش پوست بهترین انتخاب اسهت  ،های آن دارای اشکال نامنظم و چند وجهی است

 . گردد مقیاس میکرونی می درموجب ساییده شدن سطح پوست یافتن از سطح پوست، 

ههای آلهی    در آب و حهالل این مهاده  . گراد است و لذا قابل استریل است درجه سانتی 1888همچنین نقطه ذوب اکسید آلومنیوم 

بدین ترتیهب از سهطح پوسهت    . پذیر است و در صورت بلع غیر سمی است شود، شکست مولکولی در آن به سختی امکان حل نمی

وان یک جسم خارجی مطرر شود و در صورت ریخته شدن به داخل چشم نیز فقط به عن جذب نمی( حتی در صورت زخم شدن)

 . است
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 : میزان الیه برداری

ایهن موضهوع، ایمنهی آن را در مقابهل احتمهال آسهیب بهه پوسهت          .اسهت ی توسط میکرودرم ابریشن میکرونهی  میزان الیه بردار

سهت،  بار تنظیم کنیم هر تماس یا حرکهت هنهدپیس روی پو   /.45بطور مثال اگر میزان وکیوم دستگاه را . چشمگیرتر کرده است

تهرین الیهه    میکرون از سطح پوست خواهد شد و با توجه به  این که ساختمان سهطحی  48موجب ساییده شدن و برداشت حدود 

میکهرون در ههر    48برداشهت  : تهوان گفهت   ضخامت دارد، مهی ( متر میلی 7/8)میکرون  788بطور متوسط حدود ( اپیدرم)پوست 

 . یی برای ساییدن پوست با اهداف درمانی استترین روش ممکن برای یک متخصص زیبا تماس، ایمن

ه ساینده میکرونی پوست با قابلیت کنتهرل و ایمنهی الزم   است که میکرودرم ابریشن یک دستگانتیجه آنچه تاکنون ارائه شد این 

واع مشهکالت  توان از آن بهرای درمهان انه    بهره جست و به دنبال آن می Skin Surfaceبرداری  توان از آن برای الیه است که می

 . قابل درمان هستند، استفاده نمود( اپیدرم)هایی از سطح پوست  پوست و زیبایی که با برداشتن الیه

 :عوامل موثردرالیه برداری

 سرعت حرکت دست-1

 زمان انجام کار-1

 شدت دستگاه-2

 :  عوامل موثردرکیفیت الیه برداری

 قطرنازل -2

 کهنه شدن فیلتر -1

 :میکرودرم ابریشنبرخی از کاربرد های دستگاه 

 و جوانسازی پوست  Agingهای حاصل از پدیده  برطرف کردن لکه -2

1- Stretch marks 

 کوچک کردن منافذ پوست  -2

 چین و چروب ظریف  -4

 های حاملگی و آفتاب سوختگی  ای مانند لکه های رنگدانه لکه -5

 کامل و عمیق  peelingبرداری از پاب کردن صورت تا  الیه -1

 ازبین بردن اسکار  -7

شود کهه پهس از نهیم سهاعت کهاهش       های سطحی، اندکی سرخی پوست ایجاد می از میکرودرم ابریشن، پس از انجام ابریشن بعد

ههای عمیهق،    پس از انجام ابریشن. رود ولی بطور معمول پوست بعد از میکرودرم ابریشن صاف و با طراوت است یافته و از بین می

 . و در صورت بروز سرخی شدید، استفاده از پمادهای ترمیمی الزم استاستفاده از کرم ضد آفتاب، پرهیز از آفتاب 
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 :مراقبتهای بعداز درمان 

های مرطهوب کننهده، تقویهت کننهده و انهواع ماسهکهای        توان بعد از مکیرودرم ابریشن از کرم برای ایجاد نتایم بهتر می -

 . ویتامینه استفاده نمود

را از سه روز قبل تا سه روز بعد از درمهان بها میکهرودرم ابریشهن متوقهف       AHAضمناً الزم است استفاده از رتینول و  -

 . کنید

 .سنا و حمام آب گرم خودداری کنیداز درمان با میکرودرم  ساعت بعد 71تا  -

 .ساعت بعد از درمان خودداری کنید71از به کار بردن پودرهای آرایشی بر روی صورت تا  -

 

 :ممنوعیت های استفاده 

 شل و افتاده پوست های خیلی  -

  ها یا آکنه های چرکیها، خراشبریدگی -

 (مانند سیاه پوستها ) پوستهای خیلی تیره  -

 

 : روش استیریل یا ضد عفونی

 .ضد عفونی شود تا کامالً گذاریممیمحلول میکروتن  دردقیقه  28به مدت  پس از درمانهربار  را نازل میکرودرم

  .شودمیری دکونکس ضد عفونی از درمان با اسپپس قلم میکرودرم هربار 

 

 :استفاده صحیح از دستگاه  روش

 .پودر شود %58شیشه پودر تمیز هربار  -

 .بار استفاده تعویض شود  18هر داخل شیشه پودر کثیف فیلتر  -

کریستال خورنده است کهه   AL2O3به این دلیل که پودر )بیمار تعویض شود  588تا288از استفاد پسمغذی دستگاه  -

 میزان الیه بهرداری را کهاهش مهی   ی شدت وکیوم و شود و گشاد شدن مغذ ث سایش مغذی میر مسیر باعبا حرکت د

 .(دهد

 .نگهداری نشود پودر میکرودرم در جای مرطوب -

کورانهدوم رطوبهت   اگر پودر تمیز پس از هر درمان تخلیه نشود و به مدت طوالنی درون مخزن بهاقی بمانهد، کریسهتال     -

مشکالت فنی در دسهتگاه   ایجاد این دانه ها موجب. شوددانه های کوچک و سفت تبدیل میمحیط را جذب کرده و به 

 .شوندمی
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 :پروتکل درمانی 

 .شود بار انجام می روز تا یک ماه یک 12هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beauty Skin M-950-F                                                                                                                شرکت فناوری فراگرد  

15021700061و  16002201160: تلفن – 65پالک  – 7مقابل چمران  –مشهد : دفترفروش شهرستان  
     12022000061: تلفن-مرکز رشد واحد فن آوری-دانشگاه شهیدبهشتی -اوین :دفتر فروش تهران 

                                                                                                                                                                           

26 
 

 :میکرودرم ابریشن متعلقات دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       شیشه و سر شیشه کثیف                                                                                                                                    شیشه و سر شیشه پودر تمیز                                           و نازلفیلتر      
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 Galvanic 

 

ها ممکن اسهت کمهی   دهند، اگرچه تولیدات و نامهای با استفاده از جریان گالوانیک پیشنهاد میهای تجاری درمانبیشتر شرکت

 .ها شبیه استمتفاوت باشد اما اصول اساسی آن

 :جریان گالوانیک

در ایهن جریهان   . توانهد اسهتفاده شهود   جریان گالوانیک، مستقیم، ثابت و با ولتاژ پایین است که به دو روش روی صورت و بدن می

شود که روی دستگاه به صورت اعداد، یا به صورت دیجیتال، یا بها نمایشهگر کریسهتال نشهان داده     گیری میآمپر اندازهواحد میلی

 .شودمی

ههای خها     های داخل پوستی بهرای درمهان  ها یا محلولها ،آمپولبرای نفوذ مواد مفید، کرم از این سیستم :یونتوفورسیز

به داخل  ،(پایه یونی) ionic-basedهای همچنین در درمان سلولیت ، برای نفوذ ژل. تفاده می شوداس وابسته به نیاز بیمار

 .قابل استفاده استپوست 

 .ی مورد استفاده بر روی پوستی مادهپالریته -

 .ی ست شده بر روی دستگاهپالریته -

 

ههای همنهام   ر اسهاس قهوانین اساسهی پالریتهه، قطهب     ب. اتفاق می افتدها توسط جریان نفوذ مواد به داخل پوست با عملکرد یون

 . کنندهای ناهمنام همدیگر را جذب میقطب ،همدیگر را دفع 
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ها بنابراین همیشه باید برای استفاده از آن. کنندمتفاوتی تولید می( یونی)ها، و ژل هایی الکترولیتی ها، آمپولتولید کنندگان کرم

شوند و هنگامی کهه بیمهار   ی یکسان دارند، به همدیگر جذب نمیها پالریتهها و ژلکه غلتکپالریته را چک کنید اما در صورتی 

 .کرد دژل نفوذ خواه/ الکترود مخالف را در دست دارد، کرم

 :تعریف واژه ها

 .ها که بار مثبت یا منفی دارندها یا گروهی از اتماتم :یون

 .یون با بار منفی :آنیون

 .تیون با بار مثب :کاتیون

 .های محلول در یک مایع یا ژلاتم :الکترولیت

 .رسانای الکترولیت در تماس با پوست :الکترود

توانهد غلتکهی، پهروب    کنند که میها به داخل پوست نفوذ میالکترود کاری در نزدیک پوست جایی که الکترولیت :الکترود فعال

 .تک گلوله، پروب دوشاخه یا پدهای پوششی باشند

 . دارد تا مدار کامل شودالکترودی که بیمار در دست نگه می (:تفاوتمرکزی، غیرفعال، بی)و الکترود پسی

 .شوندها مثبت باشند به سمت این الکترود کشیده میالکترود منفی، اگر یون :کاتد

 .شوندها منفی باشند به سمت این الکترود کشیده میالکترود مثبت، اگر یون :آند

 .شودوم به حالت تعلیق درآمده و به آسانی پاب میمبنابراین س. ی صابونیه صابون یا یک مادهتبدیل ب :صابون سازی

-ا، خهال همچنین در تخریب و حذف دائمی موه. ی شیمیایی یک ماده با عبور یک جریان الکتریکی از میان آنتجزیه: الکترولیز

 .شوداستفاده می... ها و 

 موارد منع استفاده از گالوانیک

 موفقیت در پاسخ به تست حساسیت عدم -

 پوست خیلی حساس -

 آفتاب سوختگی یا باد زدگی تازه -

 های عفونی پوستیوجود بیماری -

 ها یا آکنه های چرکیها، خراشبریدگی -

 حاملگی -

 صرع -
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 های فلزی موجود در سرپالب -

 بیماران خیلی عصبی -

مهوانعی بهرای انجهام     عی و کم بودن دندان های پر کهرده، کنند که حاملگی و دندان مصنوبعضی از تولیدکنندگان بیان می :نکته

 . باشندعملیات گالوانیک در جریان کم نمی

هها  بعضهی از گرمها درمهانی    ،ساعت قبل و بعد از شروع درمهان  21کنند که بیمار باید حداقل بعضی از تولیدکنندگان پیشنهاد می

 .ا استفاده نکندمانند الکترولیز، سونا، حمام آفتاب، کاله سشوار و شنا ر

 (.تقریباً دو هفته)فقت مشاور مجاز است ااستفاده از گالوانیک صورت تنها مشروط به موبعد از تزریق کالژن، 

 تذکرات 

ی ی پهر کننهده  ی فلز یا خارش در دهان احساس کند چون جریان به سمت فلز موجود در مهاده ممکن است بیمار مزه -

 .دهیمیان را کاهش میحالت جردر این  .شوددهان کشیده می

کنند اما بعضی دیگر ممکن است تحمل باالیی داشته و جریان شدیدی بعضی از بیماران جریانی کامالً قوی احساس می -

 . را احساس نکنند

در صورت بهروز ایهن   . شوندمبتال می عرق سوزی شدید و سوزش زیادبه بعضی از بیماران در پاسخ به اقدامات مقدماتی  -

ها را برداشته و سپس مواد را از روی پوست پاب کنید و کمپرس آب خنهک بهر   ه را خاموش کرده، غلتک، دستگاحالت

اجازه دهید تا پوست تسکین یابهد و بهه بیمهار پیشهنهاد کنیهد در صهورت ادامهه پیهدا کهردن          . روی صورت قرار دهید

 .استفاده کرد calamine-basedلوسیون   توان ازمی ،حساسیت

 :مواد توجه کنید pHپالریته روی جعبه یا در دستورالعمل توضیح داده نشده است، به مقدار  اگر  :یادآوری 

 .ی مثبت استفاده کنیداست، از پالریته 7آن زیر  pHاگر پالریته اسیدی است و  -

 .است، از پالریته منفی استفاده کنید 7آن باالی  pHاگر قلیایی است و  -
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 : وش دو غلتکیر

 .ه می شوداز ژل های حاوی سدیم کلراید یا سدیم کربنات به عنوان ماده واسطه استفاد در این روش .2

 .کامل انجام دهید مشاوره .1

بیمار را روی تخت آماده کنید، با کالهی موهای بیمار را بپوشانید و آرایش چشمان او را پاب کرده و سهپس پوسهت را    .2

 .را پاب کرده و هم پاکسازی انجام دهیدآل است که هم آرایش ایده. به طور کامل تمیز کنید

 .تست حرارت و حساسیت را بر روی پوست انجام دهید .4

 .کنند بعضی از تولیدکنندگان بخور را پیشنهاد نمی .5

 .یکی از الکترودهای غلتکی را به بیمار داده تا روی صورت  خود نگه دارد .1

. به اندازه ای که بیمار احساس سوزش نداشته باشد غلتک را روی پوست گذاشته و شدت جریان را به تدریم زیاد کنید .7

 .سپس غلتک دیگر را از بیمار گرفته و روی پوست قرار می دهیم

 . های مثبت و منفی جذب خواهند شد ها در هر دو طرف صورت ،کلیه یون در نیمه کار با جابجا کردن غلتک .1

دقیقه که بهه نهوع    5تا  2 شانی و چانه کار کنید، تقریباًها را دنبال کنید و در نواحی چرب مانند  بینی ، پیجهت پیکان .1

 .ها اجازه ندهید با یکدیگر اتصال پیدا کننداما به غلتک. پوست و واکنش آن بستگی دارد

 .الکترود را برداشته ، جریان را قطع  می کنیم  .28

را دوبهاره روشهن کهرده و از    دسهتگاه   در صورت تمایل و سهولت کار می توانیم دراطراف شکاف بینی و نهواحی چانهه،    .22

 .کنیم الکترود تک گوی یا الکترود دو گوی استفاده می

 .تمام مواد را به طور کامل با اسفنم مرطوب از روی پوست پاب کنید  .21

 .تواند کامل شودبا پروب استریل یا انگشتان پوشش دار می Comedoاستخراه   .22

  :نکته

ها را گرم کرده و یونی که از درمهان قبلهی در   تا آن( بدون جریان)دست خود بمالید ها را به کف قبل از درمان، چند دقیقه غلتک

بعضهی از  . کنهد هها بهر روی صهورت کمهک مهی     همچنین این عمل به جریهان یهافتن ناگههانی یهون    . ها مانده باشد تخلیه شودآن

هها را ضهد عفهونی کهرده و ههم      د که هم آنکننها را در مایع استریل بعد از درمان پیشنهاد میتولیدکنندگان خیس کردن غلتک

 .کندژل را پاب می/ ی کرمباقیمانده

. در ابتدا پوست مقاومتی طبیعی نسبت به جریان دارد و بیمار ممکن است احساس خیلی کمی و یا هیچ احساسی نداشهته باشهد  

فزایش ایجاد شهود در ایهن حالهت    شود، در حین گرم کردن بافت ممکن است در احساس بیمار اوقتی مقاومت پوست شکسته می

 .الزم است که شدت به آرامی کاهش یابد
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 ی درمانی پیشنهادیدوره

پوست های چرب و متراکم به درمان بیشهتری نیهاز   . هفته دوره، حداقل یک بار در هفته نیاز است 1تا  4در درمان پوست نرمال، 

 .سوم ماهی یک بار تا آخر عمر مورد نیاز استدر طی ماه دوم درمان، هفته در میان، و در طی ماه . دارند

 :یونتوفوریسیز گالوانیک 

 دالیل استفاده از یونتوفوریسیز گالوانیک

 آزاد کردن اکسیژن 

  (چربی)بازسازی اسید هیدرولیپیدیک 

 داشتن خاصیت جمع کنندگی بر روی منافذ 

 تسکین التهاب و کاهش گردش خون 

 استحکام و بهبود بافت پوست 

 اسید هیدروکلریک و تولیدهای هیدروژن در آب های کلرید و یونروی پوست به علت واکنش بین یون تشکیل اسید 

 های عصبایجاد گرما و تسکین پایانه 

 درمان یونتوفوریسیز گالوانیک: گام به گام

                                                              .دو غلتکی انجام می شود درمان یونتوفوریسیز گالوانیک به روش

 .مثبت و منفی به عنوان ماده واسطه استفاده می شود های موثر های دارای یون در این روش از ژل و کرم

مثبهت قهرار   ی یونتو فوریسیز در حالت منفی یها  دستگاه را با تمام تجهیزات تخصصی مورد نیاز نصب کنید، اگر پالریته .2

 .ت دستگاه را تست کنیددر نهای. داده شود تفاوتی ندارد

در هنگام شکست شیشه باید احتیاط کنید و برای شکستن . بعضی مواد برای یونتوفوریسیز به شکل آمپول وجود دارند .1

 .آمپول از پارچه استفاده کنید و آن را در باالی سر بیمار نشکنید

 .مواد را با برس ماسک یا سرانگشتان بر روی صورت و گردن بمالید .2

 .ترودهای غلتکی را به بیمار داده تا روی صورت  خود نگه داردیکی از الک .4

 .یاد کنیدالکترود غلتکی دیگر را روی پوست گذاشته و جریان را به تدریم ز .5

 .ها اجازه ندهید با یکدیگر اتصال پیدا کنندحرکات آهسته و ریتمیک در سرتاسر صورت انجام دهید اما به غلتک .1

 . ها در هر دو طرف صورت ،کلیه یونهای مثبت و منفی جذب خواهند شد تکدر نیمه کار با جابجا کردن غل .7

دقیقه که بهه نهوع پوسهت و     7تا  5 ها را دنبال کنید و در سرتاسر صورت و نواحی گردنی کار کنید، تقریباًجهت پیکان .1

 .واکنش آن بستگی دارد

 .، جریان را قطع می کنیمهالکترود را برداشت .1
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را دوبهاره روشهن کهرده و از     کار می توانیم دراطراف شکاف بینهی و نهواحی چانهه، دسهتگاه    در صورت تمایل و سهولت  .28

 .کنیمالکترود تک گوی یا الکترود دو گوی استفاده می

ی خوب اسهت کهه از همهان مهواد     این یک ایده. ی کرم یا ژل را پاب کرده و یک ماسک مناسب را به کار بریدباقیمانده .22

ستفاده کنیم زیرا ذرات فعال دوباره در داخل ماسک صورت خواهند بود تا عملکرد مناسب پیشنهادی به عنوان ماسک ا

 .متعادل کردن و هیدرات کردن پوست ادامه یابد

های موثر مثبت و منفی را دارا هستند، در نتیجه بهرای   هایی تولید می کنند که هر دو یون ها ژل و کرم برخی از کمپانی: تذکر 

هها بهه    کنیم و با جابجا کردن غلتهک  از دو غلتک با پالریته غیر همنام روی پوست استفاده می به طور موثرجذب کلیه این مواد 

 .های مثبت و منفی در هر دو طرف صورت جذب خواهند شد سمت راست و سپس سمت چپ صورت کلیه یون

 مراقبت خانگی و بعد از درمان برای گالوانیک

 .ری کنیدتا حد امکان از تماس با پوست خوددا -

رژ لهب یها آرایهش چشهم     از . ساعت بعد از درمان خودداری کنید 14بر روی صورت تا  های آرایشیاز به کار بردن پودر -

 .نشان دهد نگی موجود در لوازم آرایش حساسیتزیرا پوست ممکن است به مواد ر کنید،استفاده ن

 .جات استفاده کنیدو سبزی جاتزیادی آب در طول روز بنوشید و از رژیم سرشار از میوه مقدار -

 چه باید کرد؟موجود در گالوانیک برای جلوگیری از خطرات 

 .های حرارتی و حساسیت را انجام دهیدتست -

 .قبل از درمان دستگاه را بر روی خود تست کنید -

 .ی کافی روی پوست داشته باشید تا آن را روان نگه داردهمیشه ماده -

 .ز نکنیدهرگز از شدت جریان پیشنهادی تجاو -

 .ی کامل را انجام داده و هرگز بیماری را که عفونت دارد درمان نکنیدهمیشه مشاوره -

هر بهار بعهد از اسهتفاده غلتهک هها      ).کنید مان به طور کامل تمیز و استریلها و تجهیزات را بعد از هر درهمیشه غلتک -

 .(شست و شو شود و با اسپری دکونکس ضد عفونی شود

الکترودهها  / هها  ها و غلتهک ن به خود اطمینان حاصل کرده تا کنترل کاملی بر روی شدت شاخصاز نزدیک بودن ماشی -

 .داشته باشید و به بیمار تکیه ندهید

 

 :روش استریل یا ضدعفونی 

اگهر مهدت طهوالنی از    . با اسپری دکونکس ضد عفهونی کنیهد   شود،تمیز  و با دستمال خشک کامالً، کار اتماماز  پسهندپیس ها 

با اسهپری   سپس ،شست و شو دهید شود باز کنید و کامالً جدا می یکدیگر اه استفاده شده است هندپیس را از جایی که ازدستگ

 .دکونکس ضدعفونی کنید
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 :معرفی مواد مصرفی 

ن دو شهرکت  ماری کور یا گینو ، ایه  های ژل .کنیداستفاده  ندهایی که قابلیت یونیزه دار برای استفاده از دستگاه گالوانیک از ژل

 .شوند جذب پوست می کامالً ی استفاده شده وکه برای همه مشکالت پوست هستندهایی  ژل

 

 

 :گالوانیک  متعلقات دستگاه

 

 

 

 

 

 

 )الکترود غلتکی)                                                        )الکترود غلتکی)                            
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 Ultrasonicستگاه د 

 

 ساختار

ههای بهاال از    پذیر است ولهی بهرای تولیهد صهوت بها فرکهانس       ی وسایل مکانیکی هم امکان تولید صوت با فرکانس پایین به وسیله

 . شود های پیزو الکتریک استفاده می کریستال

 . هرتز هستندمگا 2دارای محدوده فرکانسی  ،یک صورتمعموالً امواه صوت مورد استفاده در اولتراسون

 مکانیسم عمل

هها بخشهی از آن جهذب و     بسته به میزان اختالف مقاومت صوتی بهین بافهت   ،کنند ها برخورد می وقتی امواه اولتراسوند به بافت

 . گردد بخشی منعکس می

 اهداف مراقبتی و درمانی چیست؟-2

هها موجهب تولیهد گرمها در      حاصل از نوسان بافت گیرد و اصطکاب نوسان مولکولی عناصر سلولی انجام می  وسیلهه جذب انرژی ب

 :توان مشاهده نمود ها می اثر عمده را در بافت 2بدین ترتیب با اعمال اولتراسوند . شود بافت می

ها موجهب تولیهد    طور مداوم به بافت اعمال شوند اصطکاب حاصل از نوسان بافته اگر امواه اولتراسوند ب :اثر حرارتی -2

 درمانی گوناگونیمراقبتی و از این خاصیت در جهت اهداف . خواهد شددر بافت گراد  جه سانتیدر 42حرارت تا حدود 

 . شود می مانند افزایش موضعی گردش خون ، بهبود تغذیه بافتی و رفع خستگی و استرس بافت پوست استفاده 

ت کافی برای پخش گرما از طریق بافت فرص د،طور منقطع به بافت اعمال شوه اگر امواه اولتراسوند ب :اثرات مکانیکی -1

توان  که حتی می طوریه ب .بنابراین اثر حرارتی ظاهر نخواهد شد ،هدایت بافتی و گردش خون موضعی را خواهد داشت
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هها در مقابهل    هها اعمهال نمهود و صهرفاً از مزایهای نوسهان بافهت        اولتراسوند را با شدتی بیشتر از حالت مداوم به بافهت 

 .باشد ترین اثر آن میکرو ماساژ و ریلکس بافت می که مهم، اولتراسوند بهره جست

باعث قلیایی شدن و  متابولیسم سلولی را افزایش داده ،سونیک با تقویت فرایند کاتالیزوریامواه آلترا :اثر بیوشیمیائی -2

ی دی شهود کهه مهواد مغهذی و درمهان      دین ترتیب سهبب مهی  بگردد و  تر شدن دیواره سلولی میو در نتیجه نفوذپذیر

 .پلیمیریزه شده و راحت تر توسط سلول جذب می گردند

صهل ران، باسهن و پاهها اسهتفاده     کمر، مف ها،های بدن شامل صورت، گردن، بازوها، پستانالتراسوند ممکن است در بیشتر قسمت

ل یا کهرم مناسهب پوسهت    شوند، باید از یک ژسازی نفوذ امواه صوتی که با سیستم التراسونیک صورت تولید میبرای بهینه. شود

 . استفاده شود

 :مکانیسم کاربردهای آلتراسونیک 

a) ماهیچهه، تانهدون و اسهتخوان     های متنوع واکهنش داده و بهه وسهیله   شود، بدن به روشوقتی التراسوند به بدن وارد می

د باعهث  افهزایش   این فراین. کنندتر مانند استخوان انرژی التراسوند را جذب و منعکس میسطور سخت. شودجذب می

. کنهد دمای کلی در اطراف بافت شده و سرعت گردش خون و لنهف را افهزایش داده و بهه رفهع مهواد زایهد کمهک مهی        

 در پوسهت حتهی   انرژی، شادابی، استحکام و نرمی قابل تهوجهی  ایجادو شدن پوست همچنین مانع از وقوع آکنه و لکه 

 .شود اولین جلسه احساس می بعد از

b) د و عالوه بر افهزایش متابولیسهم سهلولی در    نک درم عبور کرده و تا الیه چربی هیپودرم نفوذ مینیک از اپیامواه آلتراسو

 .کاهش چربی زیر پوستی موثر است

c) وسهیله از رسهوب کهردن و تهه نشهین شهدن        با استفاده از ضربات آلتراسونیکی ، هزاران حباب ریز تولید نموده و بدین

 .شهود  های پوستی را از بین برده و مانع از ایجهاد آنهها مهی    ی نماید و در نتیجه لکمالنین در عمق پوست جلوگیری م

 .گردد طراوت شدن پوست می عالوه بر این منافذ پوست را پاکسازی کرده و باعث پاکیزگی و روشن و با

d)   ده و در نتیجهه  با امواه آلتراسونیک جریان گردش خون افزایش یافته و آب و چربی انباشته شده در موضع پراکنهده شه

 . از بین خواهد رفت پف و سیاهی زیر چشم تدریجاً

 : موارد منع استفاده از التراسونیک

 کره چشم و یا پلک باالیی استفاده ننمایید ژ  هرگز از دستگاه برای ماسا. 

 ها و مرکز گلو خودداری شودبه صورت داخلی استفاده نشود و از استفاده در نزدیک دهان، گوش. 

  ها و نواحی عفونی استفاده نشودهای باز، جراحتزخمبر روی. 

  ههای پزشهکی   بیماری قلبی یا دیگر وضهعیت  سابقه , (قلب مصنوعی)پیس میکر در زمان حاملگی یا در صورت داشتن

 .استفاده نشود
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 فواید استفاده از التراسونیک

 افزایش گردش خون .2

 کمک به افزایش جریان لنفاوی .1

 افزایش متابولیسم سلول .2

 سفت کردن پوست صورت، گردن و بدن .4

 کاهش چین و چروب .5

 کاهش پف چشمان و کبودی دور چشم .1

 پاب کردن منافذ بزر  .7

 کاهش آکنه و لک .1

 کاهش حضور سلولیت و چربی .1

 جذب سریع مواد به اعماق پوست .28

 

 :گام به گام آلتراسونیک صورت

 .ت  به عنوان ماده ی واسطه ای استفاده می شوددر این روش از ژل آلتراسونیک یا کرم متناسب با پوس

 

 .ابتدا عملیات آماده سازی را انجام داده و مطمئن شوید که پوست  عاری از هر گونه آلودگی می باشد .2

 .ژل یا کرم ماساژ را با برس یا سرانگشتان بر روی صورت و گردن بمالید .1

 .تشخیص ضخامت پوست تنظیم کنیدشدت دستگاه را طبق  .2

 .تراسونیک را روی پوست قرار داده و در مسیر های مشخص شروع به حرکت می نماییمگان آل .4

 .دقیقه  مناسب می باشد 25-1زمان انجام کار  .5

 .برای کار در زیر چشم و دور لب از گان سر باریک استفاده می کنیم .1

 .تر مانند گونه و پیشانی از گان سر پهن استفاده می کنیم برای کار در نواحی وسیع .7

 .عد از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده و گان ها را از سطح پوست جدا می کنیمب .1

 .با پد آغشته به آب گرم ،مواد باقیمانده بر روی سطح پوست را پاب نمایید .1

 

 :معرفی پروتکل های درمانی

. شود ی مراقبت انجام میهر ماه تا آخر عمر براو ماه سوم  ،ماه دوم هفته در میان ،ای یک بارههفت ،در ماه اول درمان

 21یک روز در میان هر جلسه مدت درمان  ،برای رفع پف و کبودی دور چشم که از ارث یا مشکالت داخلی نباشد

مراقبت بعد از درمان پف و تیریگی دور چشم این است که بیمار در منزل باید  .نیاز استدقیقه هر چشم  1دقیقه 

این کار  .و بصورت پیانو ای ماساژ بدهد استفاده کنداز ژل مخصو  دور چشم داده، شو  چشم را با شامپو بچه شست و

 .شودبار در روز انجام  2 باید
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 :روش استیریل یا ضدعفونی

 .و با اسپری دکونکس یا سایدکس ضد عفونی شود دهتمیز ش از استفاده کامالً پس هندپیس ها هر بار

 :روش سرویس و نگهداری 

چند قطره آب روی هندپیس سر صاف  مطمین شوید،هندپیس آلتراسونیک عملکرد صحیح از خواهید  که می هنگامی -

در این لحظه امواه آلتراسونیک ضربه هایی به تک تک ملکول ههای   ،باال ببرید شدت را ،دستگاه را روشن کنید ،بریزید

رسیدگی سئولین فنی شرکت م تا گرفته شوددر غیر این صورت باید با شرکت تماس  .دهد آب میزند و آب را تکان می

 .کنند

 بهر روی ژل بهاقی مانهدن    زیهرا   ،تمیهز کنیهد   ژل را کهامالً  ،از اتمهام کهار   پسهندپیس ها حتما  مناسببرای نگهداری  -

 .کند سیب وارد میها آنآبه هندپیس 

 

  

 :آلتراسونیک متعلقات دستگاه 

      

      

 

 

 ب سرگرد آلتراسونیکوپر                                                              ب سر پهن آلتراسونیک               وپر    
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 Roller vacuumدستگاه  

 

ثر و بسیار آرامش بخش است به طوری که بیمار در هنگام انجام ت، وکیوم ساکشن درمانی مالیم و موی درسدر صورت استفاده

تا  اعمال شودروی غدد لنفاوی بر ا قانون استفاده از وکیوم این است که باید تنه. کنداین درمان احساس خواب آلودگی می

توان به صورت درمان تک یا درمان ترکیبی استفاده از وکیوم ساکشن می. ی طبیعی سیستم لنفاوی را تقویت کندتوانایی تخلیه

 .می باشند متفاوتها کاپسایز ه ولی دبون یکسان بدن نیز موثر است که اصول آ قسمتهای دیگرروی  براین روش . نمود

 جریان وکیوم ساکشن

 زمان و ،فرکانس ،که با یک میکرو کنترلرشودبندی میوکیوم تراپی روی صورت یا بدن به عنوان یک نوع درمان مکانیکی طبقه

 .عبور نمی کنداز بدن  هیچ جریان الکتریکی آن تنظیم می شود ووکیوم های  پالسشدت 

 : درمولوژیمکانیسم عمل ان

مایع لنف برای فیلتر شدن به گره های لنفی  ،داخل حفره رولر وکیوم و استفاده از یک روش پالسیبه با کشیده شدن بافت 

کوچک شده، های چربی  سایز سلول کوچک شدناعمال شده، ماساژ اضافی  ،همچنین با حرکت رولر بر روی بافتو  شدهنزدیک 

 .   شود می اندامن و تناسب عیت بدضدر نهایت باعث بهبود وو 

ها را پاره  زیرا این عمل بافت را فشرده کرده و ممکن است مویر  ،باید مراقب باشید که شدت وکیوم در رولرخیلی زیاد نباشد

 .شودو موجب کبودی بافت میکند 
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 موارد منع استفاده از اندرمولوژی

 پوست شل و سالخورده با بافت زیرین کوچک 

 اندوست که عفونی شدههایی از پمکان 

 هاها و خراشها، کبودیبریدگی 

  غدد لنفاویهر نوع تورم 

 :اثرات اندرمولوژی 

 تقویت جریان لنفاوی 

 کمک به حذف انسداد پوست 

 تحریک فعالیت غدد در یک پوست خشک 

 کمک به رفع سموم و مواد زائد 

 افزایش فعالیت سلولی 

 مو تناسب اندا  های چربی کوچک شدن سایز سلول 

 کمک به درمان سلولیت 

  :رولر وکیوم  به وسیله  درمان سلولیت

نظمی غیر التهابی زیر جلدی است که  سلولیت بی ،در حیطه پوست .کند ها را در ذهن تداعی می عفونت و التهاب سلول ،سلولیت

سهلولیت در ابتهدا محهدود و    . ندباشه  ها دچار بیماری سلولیت می خانم% 18. گردد نواحی دردآور، سفت و متورم میبروز منجر به 

با اختالل گردش خهون همهراه    ،ثیر در شکل فیزیکی اندامآور بوده و ضمن تا این بیماری رنمدر مراحل پیشرفته  اماخطر است  بی

 . است

 : باشد می در اثرعوامل زیرگیری سلولیت  شکل

 های چربی تجمع چربی در سلول -2

 یرگی کاهش و توقف تخلیه لنفی و جریان خون مو -1

 افزایش مواد زاید و سمی حاصل از متابولیسم  -2

 کاهش متابولیسم و تبادالت حیاتی  -4

 روزه شدن بافت همبند ببافتی و فی افزایش ادم -5

 . گردد رژیم درمانی برطرف نمی بنابراین سلولیت به تنهایی با
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 : برای درمان سلولیت حداقل باید

 . جریان خون مویرگی در موضع افزایش داده شود -2

 . گردد تخلیهوسیله درناژ لنفی از موضع ه آب و مواد سمی زائد ب -1

 . رسانی افزایش یابد متابولیسم از طریق اکسیژن -2

 . های چربی کوچک شود سایز سلول -4

 . بافت همبند باز گردانده شود(خاصیت تغییر شکل)با تحریک فیبرها، خاصیت االستیسیته  -5

 .باشد ی رولر و کیوم می ل درمان سلولیت به وسیلهرسیم یکی از مراح بنابراین به این نتیجه می

 طهع دهیم که پالس وکیوم دسهتگاه ق  می باشد رولر را موقعی بر روی پوست حرکت زمانی که دستگاه در حالت پالسی می :تذکر

 . شده باشد

 :مواد الزم برای انجام کار 

 .از روغن بچه یا روغن ماساژ استفاده کنید

 :روش استریل یا ضدعفونی 

مهدت  در و اگهر   شهده با دستمال خشک تمیز و با اسپری دکونکس ضد عفهونی   هندپیس های دستگاه بعد از انجام کار باید کامالً

ههای داخهل   رولهر مراقهب  )شود بهاز کنیهد    جدا می یکدیگر طوالنی از دستگاه استفاده شده است هندپیس را از جایی که اززمان 

 .با اسپری دکونکس ضدعفونی کنید سپس. بشویید و کامالً( هندپیس باشید

 :روش سرویس و نگهداری

 .بیمار تعویض شود 25تا  28شلن  و فیلتر دستگاه بعد از استفاده باید  -

 .از مالیدن روغن زیاد که موجب عبور از فیلتر شده و احتمال نفوذ به دستگاه را دارد، اجتناب کنید -
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 مسیرهای حرکت در صورت
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 Cellulite  مسیرهای حرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lymph Drainage  مسیرهای حرکت
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 Radio Frequency 

 

 عبور اما با ،دهد تغییر مکان نمی جا نمی شود وه دراین روش ماده جاب .موه می باشد یکی از روش های انتقال انرژی استفاده از

مخرب  جنس امواه رادیویی می باشند که فاقد اثرات منفی و امواه رادیوفرکانس از. انرژی افزایش می یابد آن مقدار موه از

های آب با فرکانس باال سبب سایش  حرکت مولکول ،، مولکول های آب را حرکت می دهندبدن از ن عبوراین امواه ضم. هستند

میزان نفوذ امواه رادیویی  .شودو افزایش دمای محیط میگرما  موجب تولیداصطکاب . شودایجاد اصطکاب می نها به هم وآ

( یک اختالف پتانسیل در برابر جریان اکتریکی ظهر میشودی که تحت میزان مقاومت)به میزان فرکانس آن و امپدانس  یافتدری

 . بافت هدف بستگی دارد 

 آخرین دستاورد تکنولوژی رادیو فرکانسی

 شلی نقاط مختلف بدن جهت رفع افتادگی و -

 (Aging) جلوگیری از پیری زودرس -

 رفع چین وچروب-

 رفع چربی ها و چاقی های موضعی -

 باسن ها و ران ،در ناحیه بازو (منافذ باز پوست)قالیجلوگیری از پدیده پوست پرت -

 کالژن های موجود تحریک فیبروبالست وکالژن سازی وبازسازی  -
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 :حرارت ایجادشده دراثر امواج رادیو فرکانس موجب نتایج زیرمی گردد 

 افزایش خونرسانی به بافت .2

 های چربی افزایش لیپولیز درسلول .1

آنها  های چربی وکاهش تعداد درسلول (مر  یا از بین رفتن یک سلول به نفع سلولهای دیگر)یستحریک مکانیزم آپوپتوز .2

 ها وکاهش سایز سلول

 االستین موجود در بافت رشته کالژن و شدنمرتب  نوآرایی و .4

 (نوسازی کالژن)ی کالژن واالستین فیبروبالست ها برای ساخت رشته هاتحریک شدید  .5

 ه ای ، مفصلی وجوانسازی مفاصلرفع دردهای ماهیچ .1

 :مکانیسم اثر

 چرخش مولکولهای دو قطبی

 افزایش حرکت و نوسان سلول ها در مقابل نوسان امواه 

 از درون سلول ها وایجاد گرما RFاصطکاب عبورامواه 

 اعمال فشار و شوب مکانیکی حرارتی به سلول ها

 (سوخت وساز بافتی)افزایش متابولیسم سلولی 

روشی برای ساختن حمایت قلبی و تنفسی خاره از بدن با هدف احیای )یان گردش خون طبیعی و اکسیژناسیون افزایش جر

 (Microcirculation)بافت ها (قلب تنفسی

 نزدیک چشم و پلک ها قابل استفاده در تمامی نقاط بدن حتی صورت و

 رینیاز به جراحی نسبت به روش های موجود جهت لیفتین  و الغ بدون درد و

 سن وجنس ،رن  پوست،بدون محدودیت استفاده در نوع 

 دهبدون نیاز به دوران نقاهت پس از استفا

 

 

 



Beauty Skin M-950-F                                                                                                                شرکت فناوری فراگرد  

15021700061و  16002201160: تلفن – 65پالک  – 7مقابل چمران  –مشهد : دفترفروش شهرستان  
     12022000061: تلفن-مرکز رشد واحد فن آوری-دانشگاه شهیدبهشتی -اوین :دفتر فروش تهران 

                                                                                                                                                                           

46 
 

 :دستگاه باید مورد توجه قرار گیردمواردی که در کاربرد 

 .درجه سانتی گراد باشد 28کمتر از  آن این دستگاه باید در محلی استفاده شود که رطوبت (2

 .شودمنبع باید به درستی متصل  (1

 .سیم برق باید به شبکه منبع برق متصل باشد (2

 .دستگاه را خشک نگه دارید و آن را خیس نکنید (4

 .دستگاه باید قبل از حمل و نقل به درستی بسته بندی شود( 1

 .آزاد کنید دهانه اتصال را ،قبل از انجام فرآیند درمان (7

سپس فرایند درمان را  دستگاه را خاموش کنید تا دستگاه استراحت کند،دقیقه  28دقیقه کار کرد، 28پس از  اینکه دستگاه  (1

 .ادامه دهید

 .، از مواد قابل اشتعال استفاده نکنیدرماندر حین د (1

ه دسهتگاه را قبهل از اسهتفاده    اگر از الکل برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن دستگاه استفاده می کنید، مواظب باشهید که   (28

 .خشک کنید ،مجدد

 .ممنوع است برای کسانی که از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می کنند، RF دستگاهاستفاده از  (22

موجود باشد و پروب به صهورت کامهل در روی موضهع درمهان قهرار       مورد نظرمطمئن شوید که ژل به اندازه کافی در سطح  (21

 .دارد

 کاربرد دستگاه 

 نرم کردن و آب کردن چربی 

 دن و شکل دادن به اندامالغر کر 

 رفع سلولیت 

 منافهذ بهزر  صهورت را     این دستگاه بافت پوست را بهبود بخشیده و قابلیت ارتجاعی را به پوست برمهی گردانهد،  : جوانسازی

 .موجب کاهش تورم چشم و تیرگی پوست صورت می شود بسته و

 برطرف کردن چروب های صورت و شادابی پوست 

 و ترمیم  ،درمان بافت های آسیب دیده 
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 :موارد منع استفاده 

 در اندام های تحتانی سیاهر ارسایی ن 

  سیاهر  قلبنارسایی کلیه و نارسایی کبدی یا التهاب 

 مصرف میکنند (دارویی که از لخته شدن خون جلوگیری میکند)بیمارانی که داروهای ضد انعقاد. 

  الکتریکی هستندکسانی که دارای دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر دستگاه های. 

 زنان باردار یا زنانی که مشکوب به بارداری هستند. 

 افراد بسیار چاق و یا کسانی که مبتال به بیماری های فعال مخصوصا همراه با مشکالت قلبی هستند. 

 فشار خون شریانی 

 بیماران مبتال به صرع 

 دیابت شدید 

 مغناطیسی دارند، بخاطر جذب  (یه مواد برای تولید ماده جدیدترکیب یا تجز)بیمارانی که پروتزهای فلزی یا دیگر سنتزهای

تواند سنتز به کار رفته  گرمای شدید می. های اطراف ممکن است دچار گرمای شدید یا تخریب بافت شوند بیشتر در بافت

بر این، گرمای  عالوه. دهند این اجزا در اثر گرما به راحتی تغییر شکل می. در بدن و همچنین خود پروتز را تغییر دهد

در نهایت، ارتعاشات . های شدیدی به بافت برساند های نرم اطراف شود و آسیب تواند باعث آسیب به بافت شدید می

 .تواند ساختار فلزی سنتز و اتصالی و پروتزهای فلزی اثر منفی بگذارد فراصوت می

  ( تریگلیسرید باال، کلسترول باال)دیس لیپیدمی 

 ضو داشته اندبیمارانی که پیوند ع. 

 :درمان از پس احتیاطات

  .معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد در -2

 .کنید استفادهاز ضد افتاب  -1

 .کنید استفاده هاز مرطوب کنند -2

  .از ترکیبات الیه بردار استفاده ننماید کانسیقبل و بعد از رادیوفر دو روز -4

  محیط گرم استفاده نکند از سونا و دو روزتا  -1
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 :باید رعایت کردRF نکاتی که حین کار با دستگاه

  باشداین دستگاه  ی استفاده ازنکات درمان متوجه تادر مورد نوع درمان با بیمار مشاوره و گفتگو نمایید و مطمئن شوید. 

 محل درمان را تمیز کرده و مطمئن شوید که محل درمان چرب نیست و منافذ پوست به خوبی قابل مشاهده است. 

 تدا از یک حوله داغ برای گرم کردن محل التهاب پوست استفاده کنید و بعد پوست را خشک کنیداب. 

 ،پس از های با عکسرا  محل درمان چند عکس بگیرید و این عکس ها از پس از اینکه درمان را برای بیمار تایید کردید

 .یسه کنیددرمان مقا

  پیشانی(1

صورت که مطابق شکل  به این. می گیردانجام پروب صورت درمان چروب های عمیق با استفاده از 

 .شروع می شود ، از امتداد مرز میان موی سر و پیشانیفرایند درمان

 مطابق شهکل مقابهل کشهیده مهی     پوست که در این قسمت نمایان هستند، های چروکیده قسمت

 .دنشو

 .ر تکرار شودچنانچه چروب های پوست عمیق باشند، عمل کشیدگی پوست باید چندین با

 . باشد بار می 21تا  1عملکرد دفعات حرکت جهت لیفت بین 

 .باشد روز یکبار می 28جلسه و هر  28تا  1تعداد جلسات بین 

 .خواهد بوددقیقه  15تا 18زمان هر جلسه بین 

 

 چشم(2

 .حرکت دهید بار 4 تا 1خطوط چروب پروب دستگاه را در  .دستور العمل این قسمت نگاه کنیدبه 

 .استمضر  ،داستفاده این دستگاه برای افرادی که دارای حساسیت پوستی هستن
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 :اطراف لب و بینی و گونه هاگونه، (3

 .می باشد 21تا  28بین این موضع بهترین بازه انرژی 

بار تکرار  1-5فرایند درمان را بین . العمل دستگاه نگاه کنیددستور به برای درمان این قسمت 

 .کنید

 .د درمان باید متناسب با پوست انتخاب شودفراین

 .تمیز شود پوست باید قبل از عمل ،کامالً

 .برای بخش های حساس و مهم به صورت بسیار آهسته کار کنید

 . متوقف نکنید ،مان برنامه ریزی شده و دمای مشخصدستگاه را به جز ز

 .بار باشد 1 -21تعداد جلسات بین 

 

 گردن(4

و گردن کامالً بها عملکهرد دسهتگاه آشهنایی      اه بر روی قسمت های صورتقبل از عملکرد دستگ

پس از عمل، چربی اضافی اطراف پوست، حد واسط موی سر تا پیشهانی و تها شهقیقه    . پیدا کنید

 .باید برداشته شود

-انجام میو چرخشی  گذاریم و حرکت دورانیمی 21-18لیپولیز غبغب شدت را روی  به منظور

 .دهیم

 شکم(5

 چربی اطراف  قوس شکمی برداشته می شود بق شکل ،مطا. 

 می باشد زیر عملکرد دستگاه به شکل ،در قسمت پهلو. 

 ، شکم را به طرف کشاله ران  فشار می دهد از کمر به پایین. 
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 پشت(6

. ن را حس کندگرم شدبدن می تواند احساس  عملکرد بدن و صورت نمی باشد، مانند ،عملکرد دستگاه برای قسمت پشت●

 .بیشتری احتیاه دارد بدن در این حالت انرژی نسبتاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                                                                                                   مسیرهای لیپولیز در ران ها 

 

 

 

 تزریق چربی -تزریق بوتاکس –تزریق ژل  –با نخ  – RFهایفوتراپی با (: سفت کردن پوست)لیفت -*

 آب کردن بافت چربی: پولیز لی -*
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  :مسیرهای لیفت در ران ها

 

 

 

 

 

 

 

 :لیفت و لیپولیز در بازوهامسیرهای 

 

 

                                                                                                                    :نکته

، رفت و برگشت لیپولیز به صورت و با دمای مالیم و به منظوره طرف به صورت یک ،روی مسیرها لیفت بدن حتماًبه منظور 

  .کنیمحرکت می باال یدماو با چرخشی 

 : (گرما) RFعوامل موثر در تنظیم شدت :نکته مهم 

 شدت دستگاه  -2

حرکهت دسهت مها    اگهر  به عنوان مثال قصد ما لیفت است و شدت درست انتخاب شده است اما ) سرعت حرکت دست  -1

 .(لیپولیز خواهد شدآرام و کند باشد نتیجه 

 تعداد دفعات حرکت در هر مسیر -2
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 :معرفی مواد مصرفی

برای چین و چروب و  داشتهکه پایه آبرسانی ( گینو ، ماری کور )های قابل یونیزه  برای کار در صورت بهتر است از ژل -

 .دشواستفاده ( ضد چروب)Anti Wrinkle  مانند  هستند

 .های آلتراسونیک استفاده کنید در بدن از ژل برای کار -

 :ممنوعیت های استفاده 

 .ستون فقرات استفاده نشود در قسمت  -

 .در ناحیه تیروئید استفاده نشود -

 :روش استیریل یا ضدعفونی

 .ری دکونکس یا سایدکس ضد عفونی شوندو بعد با اسپ تمیز شده هندپیس ها هر بار بعد از استفاده کامالً

 :روش سرویس و نگهداری

ستفاده از ژل زیاد به دلیهل نفهوذ در هنهدپیس هها     ا. کنیم در زمان کار با دستگاه ژل را کامل در سطح پوست پهن می -

 .شودتوصیه نمی

 .فرماییدار جهت سرویس با شرکت تماس حاصل ماه یک ب 2هر  -

 :روش تست کلینیکال 

گرمها را بهه سهرعت     ،حرکهت دهیهد  کف دست  یروخیلی آرام را هندپیس  .شدت مناسب را انتخاب کنیدو دستگاه روشن کرده 

 .کنید حس می
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 Cavitation(40 KHZ) 

 

 کاویتاسیون چیست؟

است که تحت شرایط خا  در سیاالت  (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)کاویتاسیون یا حفره زایی پدیده ای هیدرودینامیکی

او از بین رفتن یک حباب را در یک سیال مشاهده می این پدیده در اواخر قرن نوزده توسط لرد ریلی، در حالی که  .رخ می دهد

مولد امواجی با فرکانس باال و شدت پایین هستند  سیستم های اولتراسوند درمانی معموالً. نمود، مورد توجه و مطالعه قرار گرفت

داف از پیش تعیین شده اه پایدار به عنوان یکی از اثرات فیزیولوژیک خود به منظور تحقق(  cavitation) که از کاویتاسیون 

. در این سیستم ها تالش می شود از بروز کاویتاسیون ناپایدار و احتمال آسیب کنترل نشده بافتی جلوگیری شود .بهره میگیرند

سیستم های کاویتاسیون مولد امواه اولتراسوند با فرکانس پایین و شدت باال هستند که قدرت فوق العاده کاویتاسیون ناپایدار را 

به طور خالصه . منظور خرد کردن بافت های چربی و شکستن چربی ها و کاهش آن ها تحت کنترل خود در آورده اندبه 

 :مکانیسم عمل سیستم های کاویتاسیون به شرر زیر است

ف بهدن  این سیستم ها با اعمال امواه اولتراسوند با فرکانس پایین و شدت مناسب به بافت های چربی انباشته شده در نقاط مختل

نظیر شکم، پهلو و ران باعث ایجاد نقاط کم فشار و پرفشار در مایعات درون بافت و سلول های چربی و شکل گیری حبهاب ههای   

 امها  ،این حباب ها تا زمانی که در نقطه کم فشار قرار دارند رشد کرده و بزرگتر می شوند .حاوی بخار در نقاط کم فشار می گردند

 .گرفتن در نقطه پر فشار منقبض و فشرده شده و منفجر می شوندبه محض جابجایی و قرار 
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ا، حتهی تحهت ورزش و رژیهم    ر، دسترسی بدن از طریق خون و لنف برای مصرف آن هها  اشتگی چربی ها در نقاط مختلف بدنانب

م شکسهتن ایهن   به همین دلیل بسیاری از درمان های الغری و تناسهب انهدام بهه دنبهال درهه     . به شدت محدود می کند ،درمانی

 .انباشتگی هستند

هرتهز وارد بهدن مهی گهردد از      48888با فرکهانس   امواه قوی هنگامی که. شکستن سلولیت ها می تواند باعث حذف چاقی شود 

، جمهع شهدن سهلول    باعث خروه آب سلول ،کندجدار سلول انرژی گرمایی تولید میپاره کردن  طریق مکانیسم شکستن سلول و

الغهری   ایهن پدیهده باعهث    .دههد رخ مهی متراکم شدن سلول ها  فشردگی و ،رزشی که توسط آن ایجاد می شوددر اثر ل. گرددمی

 . گرددظاهری می

زیرا فروپاشی حباب ههای حاصهل از کاویتاسهیون ماننهد      ،رسد سیستم کاویتاسیون در این خصو  قدرتمندترین باشدبه نظر می

ت های چربی امواه ضربه ای کوچک ولی بسیار قدرتمند ایجاد می کنند کهه  حرارتی میکروسکوپی در داخل باف-بمب های صوتی

آزاد سازی آن هها   ،پاره شدن غشاء سلول های چربی ،تکه تکه شدن چربی ها ،ند موجب در هم شکستن بافت های چربینمی توا

دها و اسهیدهای چهرب از آنهها    افزایش نفوذپذیری سلول های چربی و انتشار تهری گلیسهری   ،در داخل مایعات درون بافتی و لنف

بدین ترتیب چربی ها و تری گلیسریدها و اسیدهای چرب آزاد شده طی فرآیند متابولیکی طبیعهی بهدن از موضهع درمهان     . شوند

 . تخلیه و مصرف خواهند شد

مهراه بها درنهاژ    این اثرات تحت آزمایشات کلینیکی و مطالعات علمی تایید شده اند به طوری که حتی بعد از یک جلسه درمهان ه 

 . کاهش قابل توجهی در اندازه دور کمر ثبت شده است (تجمع غیر طبیعی مایع لنف در نسوه زیر جلدی ) لنفی

 کاربرد 

در درمان چاقی و سلولیت و کهاهش  درهم شکستن توده های چربی دارند،  این سیستم ها به دلیل قدرت منحصر به فردی که در

مختلف بدن از جمله دور کمر، شکم، باسن، داخل و بیرون ران ها و به طور کلی ایجهاد تناسهب   چربی های انباشته شده در نقاط 

 .شونداستفاده میافزونی را  اندام توسعه روز
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 عوارض احتمالی 

 : زیرندارد مگر در موارد عدم رعایت پروتکل های درمانی  عوارض خاصی(  cavitation) درمان با سیستم های کاویتاسیون 

موضع درمان به دلیل تماس طوالنی مدت پهروب بها یهک قسهمت از موضهع، کهه بایهد از آن         :گرمای بسیار زیاد گی در اثرسوخت

دلیل عدم رعایت اصول درمان مانند عدم دقت در زمان، تعهداد و  ه و کلسترول خون ب  اجتناب شود و یا باال رفتن تری گلیسیرید

 ....فاصله جلسات درمانی و 

 کاندید کاویتاسیون  بهترین بیماران

 . بهترین کاندید هستند 55تا  15بیماران سنین 

  (cavitation) ویژگی های سیستم کویتیشن  .

 درمان بدون نیاز به بیهوشی و غیر تهاجمی - 

 آسان و راحت، بدون درد، بدون ایجاد اسکار  -

 اثر بخشی در عین امنیت و سالمت کامل  -

 و نیز زمان بقای اثر درمانی باال( دقیقه  28الی  25) زمان درمان کوتاه  -

 قابلیت درمان چربی های موضعی بازوها، شکم، بیرون ران، داخل ران ها، پهلو -

 :موارد منع استفاده 

 نارسایی کلیه و نارسایی کبدی یا التهاب ترومبوفلبیت 

 نارسایی وریدی در اندام های تحتانی 

 کنند بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف می. 

 کسانی که دارای دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر دستگاه های الکتریکی هستند. 

 زنان باردار یا زنانی که مشکوب به بارداری هستند. 
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 ًهمراه با مشکالت قلبی هستند افراد بسیار چاق و یا کسانی که مبتال به بیماری های فعال مخصوصا. 

 بیماران مبتال به صرع 

 ههای اطهراف ممکهن اسهت      زهای فلزی یا دیگر سنتزهای مغناطیسی دارند، بخاطر جذب بیشتر در بافتبیمارانی که پروت

. تواند سنتز به کار رفته در بدن و همچنین خود پروتز را تغییر دههد  گرمای شدید می. دچار گرمای شدید یا تخریب بافت شوند

های نرم اطهراف   تواند باعث آسیب به بافت این، گرمای شدید میعالوه بر . دهند این اجزا در اثر گرما به راحتی تغییر شکل می

تواند ساختار فلهزی سهنتز و اتصهالی و پروتزههای      در نهایت، ارتعاشات فراصوت می. های شدیدی به بافت برساند شود و آسیب

 .فلزی اثر منفی بگذارد

  (.تریگلیسرید باال، کلسترول باال)دیس لیپیدمی 

 اشته اندبیمارانی که پیوند عضو د. 

 واریس شدید 

 :نواحی قابل درمان
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 :مراقبت های بعد از درمان 

 (لیتر آب  2.5.) مایعات استفاده شود -2

 .باشد استفاده از چربی و غذاهای چرب در کل پروتکل درمانی ممنوع می -1

 .نیاز است ، چربی سوزی و تعریق زیادپیاده روی تند -2

 

 .ببریدشدت را باال  ،به ضخامت چربی بسته شروع کنید و 25دستگاه را از شدت  :شدت

 :نکته 

یک بیمهار خیلهی    .استدستگاه کویتیشن ، دستگاه تناسب اندام . بخش درمان استانتخاب بیمار یکی از مهمترین و اصلی ترین 

گهر  ا. کیس مناسبی برای ایهن دسهتگاه باشهد   تواند ی باال نم (به معنای شاخص جرم بدن(BMI  Body Mass Indexچاق با 

و تخصصی تحت نظر پزشک تجویز گردد، سپس بهرای رفهع موضهعی     رژیم کامل باید درمانشروع قبل از  استبیمار خیلی چاق 

 .چربی ها و زیبایی اندام از این دستگاه استفاده شود

  .ه استمشاهدجلسه اول قابل چند کاهش قابل توجهی در سایز بعد از  ،به شرط انتخاب درست بیمار و اجرای صحیح درمان

لیکن می توان با درناژ لنفهی آن را دوبهاره بهه شهرایط      .دلیل تجمع آب و ادم بافتی می باشده بخشی از کاهش سایز ب: یادآوری

 .کاربردی ندارد (های شکمی که ارگانهای بدن را محاصره می کنند چربی) چربی احشاییرفع کویتیشن در .ازگرداندطبیعی ب

 :گام به گام درمان کویتیشن

 .نماییدثبت اندازه گیری کنید و در پرونده بیمار مشخص کرده و آن را را با خودکار احیه درمان ن -1

 .تقسیم کنیدبه اندازه سایز سر پروب قسمت  2بدن را به  -2

 .بگذاریددرجه روی بدن  18تا 18پروب کویتیشن را با زاویه  -3

 .دکت کنیسانتی متر به جلو حر 2و به اندازه  شدهپالس زده  2در هر ناحیه  -4

 .باشد دقیقه می 25تا  28زمان درمان بین  -5

 .  و کاهش سایز را در پرونده بیمار ثبت کنید کردهاول هر جلسه محل درمان را اندازه گیری   -1

 

 

BMI شاخص توده بدنی 

Body Mass Index 
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 :معرفی مواد مصرفی

 ژل آلتراسونیک

 :ریل یا ضدعفونیروش است

 .دنبا اسپری دکونکس یا سایدکس ضد عفونی شو پسس شده وتمیز  هر بار بعد از استفاده کامالًباید هندپیس ها 

 :روش سرویس و نگهداری 

 . بررسی شودمتخصصین فنی  دستگاه توسط کالیبر یک بار سیستمهر چند وقت باید 

 :معرفی پروتکلهای درمانی 

 .شود هفته انجام می 28تا  1 به مدت مان هفته ای یک باراین در

 :نکته 

هفته  2ز ا هفته درمان را متوقف کرده و بعد 2 ،تحت نظارت پزشکباید ع پروتکل دوم درمان بیمار بعد از اتمام درمان برای شرو

 .پروتکل دوم را شروع کند
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 تحقیق فنی

 مقدمه

 کویتاسیون چیست؟ -

 کویتاسیون جدید شرکت -

 فعالیت در برابر چربی -

 کاربرد فراصوت در کویتاسیون

 انواع فراصوت -

 نولوژی بکار گرفته شدهمنشا تک -

 اصول فیزیکی -

 تصول شیمیایی -

 کاربرد کویتاسیون در زمینه ی زیبایی

 تاثیر کویتاسیون روی بافت چربی و مناطق درمانی -

 تریگلیسرید –فیزیولوژی بافت چربی  -

 تاثیرات فراصوت روی چربی -

 استفاده از کویتاسیون

 روش استفاده -

 های درمانی پروتوکل -

 روش استفاده -

 توصیه ها -

 تاثیرات کویتاسیون -

 تغییر شکل قسمتهای بیرونی بدن بر اثر چربی های موضعی و سلولست -

 رژیم درست -

 نتایم ملموس در مدت زمان بسیار کوتاه -

 های تکمیلی درمان -

 تاثیرات جانبی -

 موارد منع استفاده -
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 مقدمه

 کویتاسیون چیست؟

م میشود تکنیک جدیدی است که بر اساس کاهش چربی کویتاسیون که هم در صنعت آرایشی و هم در عمل های زیبایی انجا

استفاده ( کیلوهرتز 78تا  28از )کند که از فرکانس پایین فراصوت  های اضافی موضعی و سلولیت و بدون عمل جراحی کار می

را با حرکاتی رقیق چربی ها . مد است که غیر تهاجمی بوده و درد و اثرات جانبی به دنبال نداردآایمن و کار روشی کامالً. کند می

 .میکند که روشی ایمن، بدون نیاز به بیهوشی و بدون نیاز به گذراندن دوره ی بهبودی پس از درمان است

 (کویتاسیون)کویتیشن جدید 

روش جدیدی دارد که به شما اجازه میدهد در سریع ترین زمان ممکن و بدون تاثیرات جانبی به نتیجه ی نهایی  (کویتاسیون)

 .ین تکنولوژی در دستگاه  اعمال شده است که نتایم جالبی را در محیطی امن به دنبال داردا. برسید 

کند که از دست چربی های موضعی و چربی های بخش هایی که کار روی  جدید به شما کمک می CAVITATION(کویتاسیون)

 .آنها بسیار سخت است راحت شده و در بدن خود تغییر شکل ایجاد کنید 

بدون درد، غیر تهاجمی و بدون اثرات  کامالً. اضر این روش تنها روش جایگزین برای جراحی یا لیپوساکشن استدر حال ح

 .جانبی است

ها در مایعی که تحت تابش فرکانس پایین  این حباب. گیرد های گاز شکل می روش کویتاسیون پدیده ای است که در آن حباب

 .شوند است تشکیل می( LFU)آلتراسونیک 

 :الیت در برابر چربی فع

شود که مواد تشکیل دهنده ی چربی شکسته شده و به دنبال آن  کند و باعث می کویتاسیون در برابر بافتهای چربی فعالیت می

امولسیون سازی شبکه لیپیدی به نفع جذب متابولیسم آن . شود در مایع میان بافتی حل می شبکه لیپیدی از بین برود، که بعداً

 .شود رود و به شکل معمولی توسط این عضو پردازش می ایع از طریق سیستم عروقی و لنفاوی به سمت کبد میاین م. است
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 نمایش فرایند کویتاسیون روی بافت چربی

            

 دقیقه 5بعد از . در طول درمان( 1.                                     قبل از شروع درمان (2

 بافت چربیساختار اصلی      

                                                                       

 مایع چربی تشکیل شده در اثر شکستن( 4                   میتوانید بافت چربی تبدیل شده به مایع( 2     

        چربی و صدمه ندیدن رگهای غشای سلول                                                             .را ببینید       

                       میکروسکوپی در کویتاسیون                                                                              
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 :ده از فراصوت در کویتاسیون استفا

توانایی گوش انسان . باالتر است و توسط گوش انسان هم قابل شنیدن نیست( KHz 20یا )  Hz 20000فرکانس امواه فراصوت از 

های صوتی خاره از این  در گوش داخلی گیرنده مناسبی برای موه Cortexاست زیرا عضو ( 20kHzیا ) Hz 20000پایین تر از

 30)های کویتاسیون  به همین دلیل است که در برخی موارد نادر، بیماران در طول استفاده از فرکانس. ثل امواه فراصوت، نداردمحدوده، م

– 70 KHz )ها صداهای آزار دهنده ای می آن. که احتماال بخاطر گیرنده های عصبی شنوایی فوق خا  است) شوند  بسیار حساس می 

 .شنوند

 :انواع امواج فراصوت 

 :توانیم فراصوت را به بخش های زیر تقسیم کنیم می

برای مثال برای تمیز کردن فلزات و )در بخش صنعت  که اساساًUS (20 – 100 KHz :)فرکانس خیلی پایین  -2

 .شود و امروزه در کویتاسیون پزشکی هم کاربرد دارد استفاده می( شیشه

های  ها دارد در درمان درمانی مهمی که بر بافتکه بخاطر تاثیرات US (100KHz – 1 MHz )فرکانس پایین  -1

 .شود فیزیکی پزشکی استفاده می

 .شود که در سونوگرافی داپلر در پزشکی استفاده میUS (1- 10 MHz )فرکانس باال  -2

 :منشا فناوری استفاده شده 

 استفاده می MHz 3تا  1MHzهای  های فیزیکی زیبایی و عمل جراحی زیبایی بسیار زیاد از فرکانس تا چندی پیش درمان

 (.حرارتی، مکانیکی، شیمیایی، عصبی، کویتاسیون معمولی)رساندند  کردند به این صورت که انرژی فراصوت را به بافت می

، جراحی های زیبایی و پزشکی، و به طور گسترده تر در درمانهای پزشکی، یکی از رایم ترین تحقیقات علمی اخیر، جدیداً

کویتاسیون، : برای تاثیر گذاری روی بافت است( KHz 78تا  28) های خیلی پایین فراصوت  ای فرکانساستفاده از سیستم ه

آرامی هایی را در پی دارد که مشابه  ماده ی مذکور در اثر فراصوت است، نا( 2شکل )که نتیجه ی تغییر چگالی و رقیق شدن 

های چربی را با استفاده از انرژی مکانیکی  تواند سلول می زمانی است که آب نزدیک به نقطه ی جوش است، که در این حالت

های اپیتلیوم لنفاوی و محتوای آن، ماهیچه ها و  ها، سلول پوست، ر )تخریب کند، بدون اینکه به ساختارهای اطراف آن 

 .آسیب برساند، زیرا این ساختارهای حساسیت متفاوتی نسبت به فراصوت دارند( اعصاب

 

 :اصول فیزیکی 

به  20KHzفرکانس های )ویتاسیون صوتی یک فرایند فیزیکی است که وقتی یک مایع در معرض شدت صوتی یا فراصوتی ک

تواند منجر به تشکیل، رشد و رقیق شدن یا  اگر شدت میدان صوتی به اندازه کافی زیاد باشد، می. شود قرار بگیرد ایجاد می( باال
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شود  شوند تا انرژی آنها از فشار بیرونی که به آنها وارد می ابهای گازی آنقدر بزر  میریز حب. ترکیدن حبابهای گاز در مایع شود

 .بیشتر شود

 

 نشان دادن یک موج صوتی اعمال شده بر مایع درون بافتی

 

 گردش خون میکرو

 

 ا

 .دستگاه الغری موضعی که باعث کاهش سایز چربی و حذف سلولهای چربی میشود: کرایو لیپولیز -*
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 سیر تکاملی حبابهای کویتاسیون

 

 انتشار مستقیم موه فراصوت

 

 :ی کاربرد کویتاسیون در زمینه زیبای

شود و کارایی آن به گونه ای  های بدن اعمال می کویتاسیون با داشتن حداکثر ایمنی در زمینه زیبایی و آرایشی بر روی بافت

ها،  های کوچک تشکیل شده به اندازه ای نیست که به بافت زند اما انرژی حباب های چربی اضافی صدمه می است که به سلول

 .ونی آسیب بزندهای خ ها، ماهیچه ها و ر  ارگان

 

ها و  با ادامه ی روند شکل گیری ریز حباب. کند را در توده ها و بافتهای چربی ایجاد می( حفره هایی)کویتاسیون ریز حبابهایی 

ها از چندین طرف در  حباب. شود ترکیدنشان در نزدیکی و اطراف دیواره سلولی، شکسته شدن مولکول های چربی اسان تر می

، آنها را تبدیل به مایع کرده و بدون آسیب زدن به غشای سلولی (کویتاسیون چند بعدی)ترکند  ها می سلول اطراف دیواره ی

 .کند آن را تخلیه می

همیشه باید . شود، شدتی هزار بار بیشتر از شدت مورد نیاز مایع نیاز است در رابطه با تراکم بافتی که کویتیشن در آن انجام می

بنابراین (. هستند% 21های چربی اضافی فقط  بافت)آب تشکیل شده است % 18که بدن انسان از  به این موضوع توجه کرد

ها، ترکیدن و آسیب  گیری ریز حبابمیزان فرایند کویتاسیون، شکل حضور آب در بافت و استفاده از فراصوت تعیین کننده 

الیه درون رگی یا )های آندوتلیال تر مثل سلولبه همین ترتیب ساختارهای ظریف  .رساندن به مواد زیستی اطرافشان است

 های همبند، استخوان و غیره آسیب می و سلول های چربی خیلی سریع تر از ساختارهای مقاوم مثل بافت (سخت شدن شریانها

 .بینند
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م کرد و به تاثیرات توان با تابش یکنواخت یا با کم و زیاد کردن تنظی را می( کیلوهرتز 41تا  28از )های استفاده شده  فرکانس

 .بهتری دست یافت

 

 تاثیر کویتاسیون روی بافت چربی و مناطق تحت درمان

. های بدن است های چربی و دیگر اندام ها و بافت کویتاسیون اگر با قدرت مناسب اعمال شود بهترین انتخاب برای درمان بافت

بخاطر تاثیر موضعی در . ربی را به صورت دائمی از بین ببردهای چ تواند بدون درد و به شکل غیر تهاجمی سلول کویتاسیون می

 .بینند های اطراف آن آسیب نمی بافت( قشر چربی زیر پوستی)یک عمق خا  

کند  های چربی حمله می با عبور سر پروب از محل درمان، فرکانس پایین فراصوت تولید شده باعث کویتاسیون شده و به بافت

ها بزر  شده و باعث شکستن  این حباب. شود گاز در محل درمان و در سطح قشر چربی می های که منجر به تشکیل حباب

از حجم چربی را % 75که ) شوند و این مواد را به مایع میان بافتی سلولهای تریگلیسیرید  مکانیکی غشای سلوالر چربی می

پاکسازی ) یند متابولیک طبیعی از بدن خاره شوند شود که این مواد از طریق فرا این کار باعث می. برند می( اشغال کرده اند

روز پس از درمان در فرایند  5تا  4و در حدود ( کبد، سیستم لنفاوی و سیستم وریدی: فیزیولوژیکی یا اندام های تصفیه کننده

دهد که در  رخ می( حضور لیپید در اوره)  Lipiduriaساعت اول  14قبل از همه، در . شوند سوخت و ساز انرژی مصرف می

 .رسد ساعت به اوه می 21

 :تریگلیسرید  –فیزیولوژی سلول چربی 

تا ( مقدار نرمال)میکروگرم  15تا  15تواند بین  های درون سلول چربی که حاوی تریگلیسرید است، چاقی می با توجه به واکوئل

 .میکروگرم و بیشتر رخ دهد 188

 

 نمایش سلول چربی
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وقتی که خاره از سلول . شده از سه اسید چرب که به یک مولکول گلیسرول متصل شده اندیک مولکول تریگلیسرید تشکیل 

یک ترکیب از )شود  پروتئاسوز بسته بندی می-های چربی باشند به طور طبیعی تریگلیسرید به صورت یک ذره ی لیپو

های فیزیولوژیکال و متابولیک مسیر یک سری کانال(. اپولیپوپروتئین و لیپید ها، کلسترول، تری گلیسرید و کلسترول استر

مایعات آن به سمت مایع میان بافتی . های غیر حالل در آب کلسترول و تریگلیسرید ها را از طریق سیستم گردش خون  مولکول

 .کند تنظیم می

 

 ترکیبی از سه اسید چرب و یک مولکول گلیسرول: ساختار تری گلیسرید

یا مکملی برای گذشتن از مایع میان بافتی و رفتن به  "حامل"و به هیچ مولکول گلیسرول یک ماده ی محلول در آب است 

 .شود بعد از کویتاسیون افزایش چندانی در سطح گلیسرول در پالسمای  بیمار  ایجاد نمی. سیستم گردش خون احتیاه ندارد

 

 نمایش سه بعدی: تری گلیسرید
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که در مایع میان بافتی و گردش خون )شوند  طریق آلبومین منتقل می البته اسیدهای چرب خیلی محلول در آب نیستند و از

 .رسانند آلبومین توانایی متصل شدن به دو یا سه اسید چرب آزاد را دارند و آنها را به کبد می(. وجود دارد

بافت چربی گرفته  های فیزیکی از هایی که در اثر فعالیت کبد بین اسیدهای چرب تخریب شده در اثر فرایند کویتاسیون و آن

تعداد زیادی از تری . گذارد شده اند و یا آنهایی که در اثر خوردن غذایی چندین ساعت قبل به کبد رسیده اند تفاوتی نمی

رسند که در  روند و درصدی از آنها به کبد می گلیسریدهای آزاد شده از بافت چربی در اثر کویتاسیون توسط کلیه ها از بین می

های بزر  در آنها از طریق ترکیب تجزیه مولکول با یک پروتئین چربی  دهند و یا مولکول پوپروتئین تشکیل میآنجا ترکیب لی

 .شود تولید می

بعد از کویتاسیون از طریق لیپو ( ساعت 4حدود ) طبق مقاالت آکادمیک نوشته شده میتوان گفت که تری گلیسریدها سریعاً

وجود دارد و خیلی مشابه چربی ( سلول یا حفره کوچک) alendotheliهای  مویر  ، یک آنزیم که در(LPL)پروتئین لیپاز 

 .شود است تشکیل می

در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شد که تری گلیسرید به عنوان یک امولسیون حضور دارد نه ذرات لیپوپروتئین، زیرا آنها از 

 .شوند به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد هیدرولیز می LPLز طریق ا شوند و سریعاً طریق عروق و مایع میان بافتی منتقل می

شود و مشتقات آن در مسیر متابولیک طبیعی پردازش  در نتیجه بعد از کویتاسیون تریگلیسرید از طریق تجزیه چربی آزاد می

 .شوند می

وز قبل از شروع کویتاسیون و شود، باید چندین ر می LPLهمیشه، به این دلیل که هورمون استروژن باعث کاهش فعالیت 

 .روز بعد از هر جلسه درمانی از مصرف این ماده اجتناب کرده و یا مصرف آن را کم کرد 5همچنین 

 

 :تاثیرات فراصوت روی چربی 

 :های فرکانس پایین سه تاثیر عمده روی چربی دارند در واقع فراصوت

تجزیه یا جدا شدن اسیدهای چرب از : فزایش آن در مایعیا ا/ دی پلیمریزیشن یا جابجایی مولکول تریگلیسرید و  -2

 .فعالیت در اثر کویتاسیون دائمی و افزایش نفوذپذیری سلولی بافت چربی. سلولهای چربی

 (.جدا شدن)تجزیه بافت چربی  -1

 .دفیبریز شدن از طریق دفیریناسیون مکانیکی توده بافتی موجود در پوست زیرین -2
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 تاسیون روی بافت انسانی از طریق میکروسکوپ الکترونیکیمشاهده ی تاثیر کوی

 

 ساختار اصلی بافت چربی قبل از استفاده از دستگاه کویتاسیون آلتراسونیک  -2

 بالفاصله بعد از شروع درمان -1

 (.دقیقه بعد 5)در طول درمان  -2

 .تبدیل سلولهای چربی به مایع از طریق کوتاسیون -4

 .ر کویتاسیون آسیب ندیده اندریزمویرگها و چربی آب شده که در اث -5

 .امولسیون سازی -1

 :توالی زمانی فعالیت آلتراسونیک کویتاسیون روی بافت چربی 

 .دقیقه میتوان نمای افزایش تعداد حباب ها را دید 2بعد از 

 .شود های چربی شروع می ها، تخریب سلول دقیقه، همزمان با ترکیدن تعداد زیادی از حباب 1بعد از 

 .توان افزایش منطقه تخریب شده در بافت چربی را مشاهده کرد یقه میدق 2بعد از 

 .رسد بافت چربی به اوه میو تجزیه تریگلیسریدهای موجود در دقیقه امولسیون سازی 4بعد از 

شود که به نفع جذب لیپیدها و فعالیت تجزیه ای آنزیم ها است که  حجم می –امولسیون سازی باعث افزایش سطح 

 .کنند رات چربی فعالیت میروی سطح قط
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 :توصیه هایی برای استفاده از کویتاسیون 

 .گیرید که محل درمان چربی ها خیلی گسترده نباشد درمان سلولیت  بهترین نتیجه را وقتی میدر 

 .های چربی بیشتری دارند های بدن سلول هایی که نسبت به سایر قسمت چربی های موضعی یا بافت

در چنین مواردی چربی های بدن . شوند  در شکم ، ران و پهلوها باعث کم شدن زیبایی میچربی های موضعی مثال

 .شوند برای ذخیره ی چربی اضافی در محلی از بدن جمع می

 .عیوب بعد از لیپوساکشن و بازسازی پس از جراحی لیپوساکشن

 (.کمک به لیپوساکشن)های قبل از لیپوساکشن  درمان

 .تغییر مدل بدن

شود که زخم  این کار باعث می. درمان قبل از عمل های جراحی برای کاهش حجم لیپیدها. د لیپیدهاجذب مجد

 . کمتر دیده شود

 :تعریف محل های قابل درمان 

 ه و مفاصل و استخوانسین ،های بدن که دارای چربی اضافی هستند بجز صورت، گردن  توان برای تمام قسمت کویتاسیون را می

 .ها  بکار برد
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 :محل های قابل درمان

 پشت ران 

 پشت بازو 

 سه با پنم سانتیمترروی ناف 

 پهلو ها 

 :در این محل ها درمان را انجام ندهید

 گردن 

  سر 

 پشت 

 قفسه سینه 

 مفاصل 

 استخوانها 

 مچ پا 

 محل اندامهای جنسی 

 

 : روش استفاده

درجه باشد و با دست  18به بیمار در حین درمان مطمئن شوید که زاویه پروپ با بدن حدود برای جلوگیری از آسیب رساندن 

 .دیگر پوست و چربی را روی سطح گان آلتراسونیک بکشید

 .سطح گان آلتراسونیک نباید هرگز عمود به بدن قرار داشته باشد

 :برنامه درمان 

بار باشد تا نتیجه  21تا  1یشن انجام داد و تعداد جلسات بینتسه کویدر مناطق درمانی دارای چربی اضافی باید هفته ای یک جل

 .سانتی متری بدست آید 1تا  4دلخواه و کاهش سایز 

نواحی درمان شده در بیماران در هر جلسه از درمان باید در حالت ایستاده و هر جلسه با همان حالت قبلی بررسی شود تا اندازه 

 .مشخص شود( ر سوخت و ساز چربی اختالل د) lipodystrophyو شکل 

 :مراحل درمانی کویتاسیون زیبایی به شکل زیر است

 .مشخص کردن و بررسی محل درمان*

 .نامه مکتوب از بیمار قبل از شروع مراحل درمانی کویتاسیون گرفتن رضایت*

 .هر طرف از بدن مشخص کردن محل درمان با یک مداد پوستی سیاه، مشخص کردن محل درمان به صورت متقارن در*

 (.عکس تمام قد از روبرو، پهلوی راست، پهلوی چپ و پشت)بل، بعد و در حین درمان از محل درمان عکس بگیرید ق*

 .از ژل رسانا به مقدار مناسب استفاده کنید و مطمئن شوید که همیشه یک الیه بین سر پروب و پوست بیمار قرار دارد*
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توانید کار را  اگر منطقه درمان بزر  باشد می)دقیقه است  25بر اساس اندازه ی محل، حداکثر زمان درمان در هر جلسه و *

این جلسات درمانی باید به صورت هفته ای .)دقیقه بیشتر شود 18اما تحت هیچ شرایطی نباید زمان کل درمان از (. تکرار کنید

 (.تواند انجام شود جلسه می 21تا  1بین  یک بار انجام شود و

 .درمان با کویتیشن باید رژیم غذایی بدون چربی و کم کالری داسته باشند در طول*

 .دقیقه ادامه داشته باشد 45اقل پیاده روی تند داشته و هر بار حددر طول درمان با کویتیشن باید روزانه دو تا سه بار *
 

 .ت کبد و کلیه ها تحریک شودلیتر آب بنوشد تا فعالی 1تا  2.5الزم است که بیمار یک هفته قبل از درمان روزی 

 :تذکر مهم

نباید آن را در مناطق شرمگاهی، زیر شکم، کلیه و مناطق استخوانی قرار . باید توجه خاصی به محل قرار دادن سری پروب شود

رهای بهتر است پزشک محل دارای چربی را بین انگشتان خود بگیرد تا موه فراصوت به صورت افقی و بدون آسیب به ساختا. داد

 .عمیق تر به بافت چربی نفوذ کند

برای جلوگیری از آسیب رساندن به بیمار در حین درمان مطمئن شوید که سر سطح پروب در تماس کامل با پوست بیمار است 

 .درجه سانتی گراد باشد  18و زاویه پروپ با بدن حدود 

 

 گرفتن بافت پوست توسط دست برای انجام بهتر کویتاسیون

تورم ناشی از احتباس )(edema)همیشه بدون درد و غیر تهاجمی است، اما همیشه بعد از اولین جلسه ی درمان، ادم  این درمان

در . روز طول بکشد 28تا  7مالیم تا متوسطی روی محل درمان ظاهر میشود که ممکن است بین  (مایعات اضافی در بافت بدن

تواند این کاهش اندازه را  ده چربی نشود اما به محض از بین رفتن ادم میاولین جلسه، ممکن است بیمار متوجه کاهش سریع تو

 .ببیند

این صدا مشکلی برای درمان ایجاد . خصو  افراد مستعد ممکن است صدای سوت ضعیفی را از دستگاه بشنوده گاهی اوقات، ب

است زیرا فرکانس هایی که توسط گوش  این اتفاق یک استثنا. کند مگر اینکه غیر قابل تحمل شده و باعث سر درد شود نمی
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است، در حالی که مقدار فرکانس فراصوت فرکانس پایین  کیلو هرتز 18تا  کیلو هرتز 21و  هرتز 58شوند بین  انسان شنیده می

 .است کیلو هرتز 18تا  کیلو هرتز 21باالی 

 رژیم صحیح

 .رعایت رژیم غذایی مناسب و بسیار کم چرب بسیار مهم است

 .شود ای لیپوتیک باعث شکستن غشای سلولی چربی و آزاد شدن چربی در مایع میان بافتی میه درمان

گلیسرول، که محلول در آب است، از . شوند شود، تریگلیسریدها وارد مایع میان بافتی می وقتی که غشای چربی تخریب می

آلبومین به  های حامل عمدتاً سط پروتئیناسیدهای چرب که ماهیت آبگریز دارند تو. شود طریق سیستم گردش خون جذب می

 .شوند شوند و در سوخت و ساز مصرف می سمت کبد هدایت می

 .شود که عمل تخلیه لنفاوی با رولر وکیوم و یا ماساژ انجام شود بعد از درمان توصیه می

راحتی اسیدهای چرب آزاد شده توسط روز بعد از درمان رژیم غذایی بسیار کم چربی داشته باشید تا کبد بتواند به  5باید حداقل 

 .کویتاسیون  را بسوزاند

روی نوردیک، قدم  پیاده)دقیقه ورزش کنند  28برای بیماران کم تحرب و غیر فعال باید به آنها توصیه شود که حداقل روزی 

 (.زدن، شنا و حرکات کششی

 .باید به بیمار توصیه شود که قبل و بعد از درمان مقدار زیادی آب بنوشد

 :درمان های تکمیلی 

 .های تکمیلی، درمان کویتاسیون را کامل کنید تا نتایم بهتری داشته باشید شود که به کمک درمان همواره توصیه می

از ژل رسانای  که حاوی اجزای ضد سلولیت و فعال . شما با استفاده فراصوت چربی ها را از بین برده اید: کویتاسیون

 .ان حالت یکنواختی بگیرداست استفاده کنید تا بدنت

 با استفاده از امواه رادیوفرکانسی باعث باز شدن منافذ و ایجاد عوامل کاهش دهنده یا تخلیه کننده می: رادیوفرکانسی

 .گردد شود و همچنین باعث لیفت و کشیده شدن و سفت شدن پوست می

 بیعی باعث کمک به دفع چربی های از بین رفته میاستفاده از رولر وکیوم با افزایش درناژ لنفی به طور ط: رولر وکیوم 

 .شود

 جدای از مزایای زیادی که دارد به ثابت شدن و یکنواخت شدن محل درمان کمک می: صفحات لرزشی و تردمیل 

 .کند

 :موارد منع استفاده 

 نارسایی کلیه و نارسایی کبدی یا التهاب ترومبوفلبیت 

 نارسایی وریدی در اندام های تحتانی 

 کنند مارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف میبی. 

 کسانی که دارای دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر دستگاه های الکتریکی هستند. 

 زنان باردار یا زنانی که مشکوب به بارداری هستند. 
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 افراد بسیار چاق و یا کسانی که مبتال به بیماری های فعال مخصوصا همراه با مشکالت قلبی هستند. 

 ر خون شریانیفشا 

 بیماران مبتال به صرع 

 دیابت شدید 

  بیمارانی که پروتزهای فلزی یا دیگر سنتزهای مغناطیسی دارند، بخاطر جذب بیشتر در بافتهای اطراف ممکن است

تواند سنتز به کار رفته در بدن و همچنین خود پروتز را  گرمای شدید می. دچار گرمای شدید یا تخریب بافت شوند

تواند باعث آسیب به  عالوه بر این، گرمای شدید می. دهند این اجزا در اثر گرما به راحتی تغییر شکل می. تغییر دهد

بر روی   تواند در نهایت، ارتعاشات فراصوت می. های شدیدی به بافت برساند های نرم اطراف شود و آسیب بافت

 .و پروتزهای فلزی اثر منفی بگذارد ساختار فلزی سنتز

 (.تریگلیسرید باال، کلسترول باال)می دیس لیپید 

 بیمارانی که پیوند عضو داشته اند. 
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Fractional RF No-needle 

 

 

کالژن ها انواع متفاوتی داشته که هر نوع آن در درجه حرارت خاصی شکسته می شود،پس برای نوسازی آن می باید 

برسانیم که کالژن در آن قرار دارد تا کمترین آسیب به بافتهای  انرژی گرمایی را به صورت هدفمند به عمقی از پوست

کار این . می باشد به کار گرفته شدند فرکانسیکه مخفف رادیو (RF)در این راستا دستگاههای آر اف. اطراف برسد

ر انتخابی است که طیفی از نور می باشند ولی چون به صورت غی کانسیدستگاهها ایجاد گرما به واسطه امواه رادیو فر

 .ایجاد حرارت می کردند کارایی آنها کم و دارای عوارض بود

فرکشنال از لغت فراکسیون به معنای قطعه و بخش گرفته .با پیشرفت تکنولوژی فرکشنال آر اف به خدمت گرفته شد

از بافت که در شده ، بدین ترتیب که به صورت تکه تکه در بافت پوست ایجاد حرارت می کند ، بنابر این در قطعه ای 

آن گرما ایجاد می شود ، کالژن های قدیمی تخریب و نوسازی می شود و قسمت های اطراف فرصت خنک شدن و 

 .ترمیم را به پوست می دهند

 :کاربرد دستگاه 

 لیفتین  پوست صورت -

 سفت کردن غبغب -

 جوان سازی پوست -

 شفاف کردن پوست -

 ازبین بردن خطوط خنده -

 تادگی پوسترفع شلی و اف -
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 No-needle  Fractional RF ویژگیهای

 .انرژی گرمایی را به صورت یکنواخت به کل سطح پوست انتقال می دهد

 .برای انواع پوست مناسب می باشد

 .اثر لیفت قابل توجهی دارد و عملکرد آن به صورت کامال غیر تهاجمی است

 .نرژی باال نفوذ نمایدبدون جذب در مالنین و همگولوبین و آب میتواند با ا

 مزایای این روش

ست که انرژی دقیقا به درم داده میشود به همین دلیل به الیه سطحی پوست هیچ ا از مهمترین مزایای روش فوق آن

که باعث میگردد این عمل در افراد با پوست  ساعت ممکن است قرمز باشد 41-14رسد و فقط پوست  آسیبی نمی

 .در فصول گرم سال هم منعی ندارد  ،سبزه هم قابل انجام باشد

 موارد منع 

 پوستی دارند منطقه درمان بیماری التهاب شدید افرادی که در

 افراد دیابتی

 های باردار خانم

 مبتالیان به فشارخون باالی درمان نشده

 از درمان قبل مراقبت

 ر شده مراجعه نمایندآقایان با صورت اصال و بهتر است در زمان درمان با پوست تمیز و بدون آرایش

 مراقبت بعد از درمان

 .استفاده شود zinc oxideبه دلیل احتمال التهاب و قرمز شدن پوست بعد از انجام کار بالفاصله تا دو روز از 

 شوی مالیم پوست در طول روز بدون استفاده از شوینده های قویشست

 اری شود تا ساعت پس از درمان از استحمام  و استخر  و سونا خودد14

 خودداری نمایید... تا رفع التهاب کامل از مصرف کرم شب ، کرم روز ،ضد چروب و 

 .ها از یک کرم ترمیم کننده استفاده گردد یک هفته شببه مدت پیشنهاد می گردد 

 تنظیمات دستگاه

Intensity -1:  28تا  2شدت دستگاه از  

Active Puls -2: ه میلی ثانی 188تا  28از  فعال تایم 

Interval Time -3:  ثانیه 2تا  5/8تایم استراحت بین پالسها از 

Shot count -4:  تعدات شات 

INTENSITY ACTIVE PULS انواع درمان 

 Faceشدت حداکثر  400 5

 Faceشدت نرمال   288-258 4-5

1-5  488-588  Bady & Stretch marks      
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  Fractional  RF Microneedling 

 

  RF تکونولوژی جهت جوانسازی پوست است فرکشنال یا سوزنی نسل جدیدی از RF   سوزنی جوان کننده و بازسازی کننده

این تکنولوژی با ترکیب از دو مکانیسم الیه برداری فرکشنال در سطح اپیدرم و رساندن امواه گرمایی . سطح و عمق پوست است

. کالژن سازی میشود و سوزن های بسیار کوچک در سطور مختلف از درم باعث تحریککنترل شده از طریق میکرو نیدل یا 

  کمترین درد را داشته و بیشترین جوانسازی را با ان میتوان به دست اورد

بازسازی پوست و قرارگیری  واین روش با ایجاد امواه فرکشنال در سطح پوست باعث برداشت سلولهای مرده و سطحی پوست 

در .شود انتر در سطح میشود باعث از بین رفتن چروکهای ریز و متوسط و برخی ناهمواری ها و لک های سطحی میسلولهای جو

 .کند سازی را برای مدت طوالنی فعال می ضمن کالژن

از طرفی سوزنهای کوچک وارد شده به پوست امواه حرارتی را به عمق درم و در سطور مختلف درم در محل قرارگیری کالژن ها 

 سانده و باعث تکثیر و بازسازی کوتاه مدت و طوالنی مدت انها و افزایش قوام پوست میشودر

  : فرکشنال سوزنی RF ازمزایای استفاده 

 ، قابل استفاده در تمام تیپPIH بدون درد، بدون نیاز به بی حسی موضعی ، فقدان احتمال آسیب به اپیدرم، فقدان احتمال بروز

بدون نیاز به مراقبتهای خا  پس -ساختار ویژه و تیز سر نیدلها، ) یق نیدلهای استیل و ضد حساسیت های پوستی، نیدلهای عا

 (است  از انجام پروسه، دارای قابلیت تنظیم عمق نیدل در قسمت های مختلف پوست

پوست هیچ آسیبی به همین دلیل به الیه سطحی . این است که انرژی دقیقاً به درم داده میشود RFهمچنین مهمترین مزیت 

شود که این عمل در افراد با پوست  این مزیت همچنین باعث می. ساعت ممکن است قرمز باشد 41-14رسد و فقط پوست  نمی

 سبزه هم قابل انجام باشد و در فصول گرم سال هم قابل انجام باشد
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  :کاربرد

ورت و گردن، درمان منافذ باز پوستی، درمان کومدون ، لیفتین  ص...جوانسازی پوست، درمان انواع اسکار نظیر اسکار آکنه و 

سر سیاه، روشن کردن پوست، پیشگیری از پیری پوست، سفت کردن غبغب و ناحیه فک، افزایش  (جوش های زیر پوست ) های

 Stretchحد در ناحیه زیر بغل، قوام پوست، تحریک رشد مو، درمان ترشح بیش از حد چربی پوست، درمان تعریق بیش از

marks (ترب های ناشی از حاملگی و چاق و الغر شدن) 

  :موارد منع مصرف

 :سوزنی برای افراد زیر ممنوع می باشد کانسیانجام رادیوفر

  و یا دفیبریالتور قلب استفاده می نمایند( پیس میکر ) افرادی که از باطری قلب . 

  آکنه فعالابتالی پوست منطقه درمان به بیماری التهابی شدید پوستی و 

 مبتالیان به اختالل انعقادی و تاخیر در بند آمدن خون 

  کنترل نیست یا دچار عوارض ناشی از دیابت باشندقابل مبتالیان به دیابت که قند خونشان 

 سابقه و استعداد ایجاد کلوئید یا گوشت اضافه 

 خانمهای باردار و شیرده 

 ابتال به فشار خون باالی درمان نشده 

 ان شروع تغییرات در پوستزم

ماه به حداکثر شدت خود می رسد ولی  2هفته بعد از جلسه درمانی شروع می شود و بعد از  2اولین تغییرات در کالژن حدود 

 .بعد از آن هم همچنان ادامه دارد
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 تعداد جلسات مورد نیاز

 2-2برای جوانسازی و لیفتین  پوست صورت بین . تعداد جلسات بسته به هدف درمانی و شدت درگیری پوست متفاوت است

در صورت تمایل میتوان جلسات .هفته توصیه نمی شود 1تکرار جلسات زودتر از .شود ماه توصیه می جلسه درمانی با فاصله یک

 .ماه یکبارتکرار کرد 1درمانی را هر 

   RFد از درمان با عهفته ب بهتر درمانی، یک درمورد بیماری های پوستی مانند جای جوش ها، بهتر است برای گرفتن نتایم

 .فرکشنال جهت الیه برداری استفاده شود co2 فرکشنال سوزنی، از

 مراقبت های بعد از درمان چگونه است؟

 .دو روز قبل و بعد از درمان از مصرف مسکن ها خودداری شود-

 . ن ضروری استمصرف ضد آفتاب بالفاصله بعد از درمان شروع می شود و مصرف منظم آ -

 .شستشوی مالیم پوست در روز درمان مجاز است ولی از مصرف شوینده های قوی خودداری کنید -

 . ساعت اول بهتر است از استحمام ، سونا و استخر خودداری نمائید14در  -

است تا رفع التهاب  در صورتی که از کرم های شب ، ضد چروب ها ، الیه بردارها و کرم های ضد لک استفاده میکنید بهتر -

 . پوست از مصرف آنها خودداری نمائید

 .بهتر است به مدت یک هفته شبها از یک کرم ترمیم استفاده نمایید -
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 :قیق فنی آر اف فرکشنال حت

 چه امواجی هستند ؟ ( Radiofrequenvcy waves ) کانسیاصوالً امواج رادیو فر -1

 

 

 

مثل امواه ) ساده این امواه طیفی از امواه الکترومغناطیس میباشند که برای عملکرد نیاز به گیرنده و فرستنده دارندبه زبان 

 .وقتی این امواه در بافت پوست رد و بدل شوند تولید گرما میکنند که از این اثر در جوانسازی پوست استفاده میشود(. رادیو

 فتد ؟پدیده پیری پوست چگونه اتفاق میا -2

این بخش از رشته هایی به نام کالژن و االستین . استحکام و قوام پوست است مسئولقسمت میانی پوست که درم نام دارد 

با افزایش سن و عوامل دیگری مثل آفتاب و سیگار این رشته ها تغییر شکل میدهند و در پوست کاهش . تشکیل شده است

 .و چین وچروب در آن می باشد مییابندکه نمود بیرونی آن ایجاد شلی پوست

 چیست ؟ (Fractional RF)مکانیسم عمل آر اف فرکشنال -3

آر اف فرکشنال سوزنی هم میگویند به این ( (microneedle fractional RF مخفف MFR این سیستم که گاهی به آن

مبادله میشود این مساله باعث ایجاد  صورت عمل میکند که سوزنهای بسیار ظریف وارد پوست میشود که بین آنها امواه رادیویی
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کلمه فرکشنال به . قباض کالژن های قدیمی میشودنگرما در بخش درم پوست میشود که این گرما باعث ایجاد کالژن جدید و ا

معنی بخش و قسمت میباشد به این معنی که فقط بخشهایی از پوست حرارت میبیند و بخش عمده ای در معرض حرارت قرار 

آراف فرکشنال یکی ازجدیدترین روش های جوانسازی . این مساله باعث میشود که عوارض آر اف فرکشنال کمتر شود .نمیگیرد

که میتوان آراف فرکشنال رابهترین  از طرف دیگر اثر آراف فرکشنال در جوانسازی به قدری زیاد است.صورت به شمار میرود

 .روش جوانسازی پوست صورت دانست

 چیست ؟ (Fractional RF )نال آر افکاربردهای فرکش -4

. است (Skin Laxity) و درمان شلی پوست (Skin Tightening) مهمترین کاربرد فرکشنال آر اف در سفت کردن پوست

اف صورت این قابلیت را دارد که یک لیفتین  صورت بدون جراحی برای پوست ایجاد کند که طبعا در زیبایی صورت  در واقع آر

این اثر به دو صورت ظاهر میشود یکی چند روز بعد از آر اف و یکی سه تا چهار هفته بعد که اثر دوم چندین .ستبسیار موثر ا

و درمان افتادگی  (brow lift)لیفت صورت باآر اف به قدری واضح است که میتوان از آن برای باال بردن ابرو. سال دوام دارد

 .(در مناطق خا  انجام شود RF م است کهالبته برای این کار الز)پلک هم استفاده کرد 

 

این تاثیر آر اف بر پوست،بخصو  در خانمها  .یکی از کاربردهای مهم میکرونیدل آر اف سفت کردن غبغب و ناحیه فک میباشد

این ارزش  .بسیار چشمگیر است به طوری که بعد از یک یا دو جلسه واضحاً از سفت شدن غبغب و ناحیه فک ابراز رضایت دارند

با توجه با اینکه لیزر لیپولیز عمل تهاجمی است و احتمال . کار وقتی مشخص میشود که این اثر را با لیزر لیپولیزر مقایسه نماییم

 (عوارض نیز وجود دارد، آراف به عنوان یک روش کامالً غیر تهاجمی و بدون عارضه روش بسیار مناسبی است
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با توجه به نازکی پوست گردن میتوان گفت که آراف برای سفت . عالی عمل میکندآر اف برای سفت کردن پوست گردن نیز 

 .کردن پوست گردن رقیبی ندارد

بسیار واضح ( زیر چشم)این مطلب برای چروکهای دور چشم. آر اف فرکشنال در درمان چروکهای پوستی اثر بسیار خوبی دارد

داده اند فقط بعد از یک ماه از درمان چروکهای دور چشم خود شگفت این اثر به حدی است که افرادی که آر اف انجام . است

 (زده میشوند

 

و درمان منافذ باز  (Excessive Sebum Secretion) کاربرد بعدی در درمان ترشح بیش از حد چربی پوست

یک جلسه  درصد ترشح چربی صورت فقط بعد از 78-18در یک بررسی فقط کاهش حدود . است (Enlarged Pores)پوستی

 .تن  شدن منافذ پوستی معموالً نسبی است ولی برای اکثر بیماران قابل قبول است .آر اف مشاهده شده است

هنگام درمان جوش صورت امکان تشدید موقت آن پس از درمان وجود .فعال است(acne) کاربرد دیگر درمان جوش صورت

سال هنوز جوش صورت دارند وقتی برای  28-48هورمونی در سنین نکته جالب این است که خانمهای که بر اثر مشکالت .دارد

 .جوانسازی صورت آر اف انجام میدهند از کاهش جوشهای صورت بسیار ابراز رضایت میکنند
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این .آر اف به طور خا  در اسکارهای عمقی بسیار موثر است.است (Acne Scar)یکی از کاربردها آر اف درمان اسکارهای آکنه

این است که پس از آن نیاز به مراقبت کمتر بوده و  RF حسن. اثر هم افزایی زیادی دارد co2 لیزر فرکشنالرکیب با کاربرد در ت

 .اف برخالف لیزر مشکلی ایجاد نمیکنددرمان پوستهای سبزه با آر . فرد بالفاصله میتواند سر کار برود

در بررسیهای انجام شده این اثر طوالنی . در ناحیه زیر بغل استتعریق بیش از حد یکی از جالب ترین کاربردهای آر اف درمان 

هم شکایت دارند این درمان مفید  بوی بد عرقبرای افرادی که از .ساس مکانیسم اثر شاید دایمی هم باشدمدت است ولی برا

 . است

نیز اثر فوق العاده ای دارد به طوری که شاید بتوان گفت بهترین روش درمان  ( striae) درمان ترکهای پوستیاین تکنولوژی در 

البته این اثر نسبی است به این معنی که ترکهای پوستی به طور کامل از بین نمیروند ولی وضور کمتری پیدا . استریا آراف است

نکته جالب در مورد آراف استریا این است که اکثر بیمارانی . روی استریا وجود دارد کامالً از بین میرودمیکنند ولی خطوطی که 

این اثر در ناحیه شکم، ران یا . که برای درمان استریا آراف انجام میدهند از سفت شدن پوست همان ناحیه ابراز رضایت دارند

 .سینه ها برای بسیاری از افراد ایده آل است

  

 انجام رادیوفرکونسی سوزنی برای چه افرادی ممنوع است ؟ -5

 . و یا دفیبریالتور قلب استفاده می نمایند( پیس میکر ) افرادی که از باطری قلب  *

 ابتالی پوست منطقه درمان به بیماری التهابی شدید پوستی *

 مبتالیان به اختالل انعقادی و تاخیر در بند آمدن خون *

 دیابت که قند خونشان کنترل نیست یا دچار عوارض ناشی از دیابت باشندمبتالیان به  *

 کلوئید یا گوشت اضافهسابقه و استعداد ایجاد  *

 خانمهای باردار *

 ابتال به فشار خون باالی درمان نشده *

 به فلز طالی به کار رفته در سوزن های دستگاهحساسیت *

http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5404&LanID=1
http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5404&LanID=1
http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=4431&LanID=1
http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=62
http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5562&LanID=1
http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=5562&LanID=1
http://www.drvaez.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=3345
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 مزایای این روش چیست ؟ -6

به همین دلیل به الیه سطحی پوست هیچ آسیبی نمیرسد و . مهمترین مزیت آر اف این است که انرژی دقیقاً به درم داده میشود

ل در افراد با پوست سبزه هم این مزیت همچنین باعث میشود که این عم. ساعت ممکن است قرمز باشد 41-14فقط پوست 

بازگشت سریع به سر کار بدون استراحت نیز از مزایای آر اف . قابل انجام باشد و در فصول گرم سال هم قابل انجام باشد

 .فرکشنال رابهترین راه جوانسازی صورت کرده است RF همین مزایا است که.است

 مراحل انجام آر اف فرکشنال چگونه است ؟ -۷

ناحیه درمان با کرم .در روز درمان، خانمها با پوست تمیز و بدون آرایش، و آقایان با صورت اصالر شده مراجعه نمایند بهتر است 

جلسه . دقیقه پوست محل درمان شسته شده و ضدعفونی خواهد شد 18-28بعد از . های بی حسی موضعی پوشانده خواهد شد 

قبل از شروع درمان هر فردی یک سری مخصو  .ول خواهد کشیددقیقه ط 28-15درمانی بسته به محل درمان حدود 

هرسری یا تیپ دستگاه برای جلوگیری از انتقال بیماری تنها جهت یک فرد قابل استفاده بوده و استفاده از آن . خریداری میکند

و پس خنک و آرام نمود بعد از درمان می توان با استفاده از کیسه یخ پوست را .ممنوع است ( حتی نزدیکان)جهت شخص دیگر

 .روی پوست قرار میدهیم Zinc oxideازآن یک الیه کرم 

 مراقبت های بعد از درمان چگونه است ؟ -۸

 . مصرف ضد آفتاب بالفاصله بعد از درمان شروع می شود و مصرف منظم آن ضروری است*

 .دداری کنیدشستشوی مالیم پوست در روز درمان مجاز است ولی از مصرف شوینده های قوی خو*

 . ساعت اول بهتر است از استحمام ، سونا و استخر خودداری نمائید14در *

در صورتی که از کرم های شب ، ضد چروب ها ، الیه بردارها و کرم های لک بر استفاده میکنید بهتر است تا رفع التهاب  *

 . پوست از مصرف آنها خودداری نمائید

 .ز یک کرم ترمیم استفاده نماییدبهتر است به مدت یک هفته شبها ا *

 از چه زمانی میتوانیم تغییرات درمانی را مشاهده کنیم ؟ - ۹

هفته بعد از جلسه درمانی  2اولین تغییرات در کالژن حدود . مشاهده تغییرات درمانی بر اساس تغییرات کالژن در پوست میباشد

 1-2بنابراین تغییرات اولیه .ی بعد از آن هم همچنان ادامه داردماه به حداکثر شدت خود می رسد ول 2شروع می شود و بعد از 

هفته بعد از درمان دیده میشود ولی تغییرات اساسی ناشی از درمان در ماه سوم بعد از درمان به حداکثر میرسد ولی حتی بعد از 
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میشود بدلیل انقباض الیاف کالژن و تغییرات بنابراین تغییرات اولیه ای که سریع بعد از آر اف پدیدار . آن نیز ادامه خواهد یافت 

کالجوانسازی پوست با آر اف پروسه ای است که بعد از قطع درمان هم در . اصلی ولی تاخیری بدلیل تولید کالژن جدید میباشد

 .پوست ادامه میابد

 تعداد جلسات درمانی و فواصل جلسات چقدر است ؟ -1۱

 2-2برای جوانسازی و لیفتین  پوست صورت بین . درگیری پوست متفاوت استتعداد جلسات بسته به هدف درمانی و شدت 

در صورت تمایل میتوان جلسات .هفته توصیه نمی شود 1تکرار جلسات زودتر از .جلسه درمانی با فاصله یکماه توصیه میشود

 . ماه یکبارتکرار کرد 1درمانی را هر 

 مقایسه کرد ؟ CO2 لآیا میتوان آر اف فرکشنال را با لیزر فرکشنا -11

 .این دو تکنولوژی هر دو برای جوانسازی پوست به کار میروند که مکانیسم و اثرات متفاوتی دارند

 .فرکشنال است CO2   درصد بهبودی ناشی از فرکشنال رادیوفرکونسی در درمان شل شدگی و افتادگی پوست بیشتر از لیزر*

فرکشنال بیشتر بر سطح ضایعات موثر است  Co2 جراحی و بخیه سطحی لیزرو اسکارهای ( جوش ) در مورداسکارهای آکنه *

 .بنابراین ترکیب دو روش در درمان ضایعات بسیار موثر است. وفرکشنال رادیوفرکونسی بر عمق ضایعات بیشتر موثر است

 .بهتر است RF برای فصول گرم سال و افرادی که پوست سبزه دارند*

 .بهتر است RF احت بعد از درمان را ندارند و میخواهند سریع به سرکار برگردندبرای افرادی که امکان استر*

 : اثرات آر اف فرکشنال به طور خالصه به شرح زیر میباشد -12

 تحریک تولید کالژن در پوست و در نتیجه سفت کردن پوست-

 حذف یا کاهش خطوط پاکالغی دورچشم یا خطوط دور دهان-

 یا اخم حذف یا کاهش خطوط پیشانی-

 کمک به جذب داروهای موضعی پوست-

 کاهش نمای چروب، لک های پوستی و آسیبهای ناشی از آفتاب-

 درمان اسکار آکنه و آبله مرغان -

 (استریا)کاهش نمای اسکار و ترکهای پوستی -

 کاهش نمای منافذ باز پوستی -

 و عروق ریز پوستی( قرمزی)کمک به روزاسه  -
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 آیا این عمل در شیردهی قابل انجام است؟ -13

 .هیچ منعی برای انجام آر اف فرکشنال در دوران شیردهی وجود ندارد. بله

 تفاوت درماپن با آر اف فرکشنال چیست؟-14

درماپن و آراف فرکشنال هر دو روش های هستند که برای جوانسازی پوست بکار می رود و هر دو در این نکته مشترب هستند 

درماپن از وارد شدن متعدد سوزنها به پوست به عنوان مکانیسم استفاده میکند و . سوزن های متعدد وارد پوست می شودکه 

وقتی پوست به ترمیم این نقاط میپردازد کالژن تولید شده و ناخوداگاه . باعث ایجاد زخم های بسیار کوچک در پوست میشود

ل وقتی سوزن ها وارد پوست میشوند بین سوزنها انرژی رادیویی مبادله میشود در مورد آراف فرکشنا. پوست جوان تر می شود

در واقع درماپن صرفاً از وارد شدن سوزن های متعدد و مکرر برای جوان . که باعث گرم شدن پوست و کالژن سازی می شود

مکانیسم اصلی جوان سازی آن ارتباط  سازی استفاده می کنند ولی آر اف فرکشنال با اینکه سوزن ها را وارد پوست می کند اما

در درماپن حداکثر عمق نفوذ . نکته دیگر عمق نفوذ سوزن ها در این دو دستگاه است.رادیویی بین سوزن ها و ایجاد گرما است

اه با از نظر اثر همین دو دستگ.میلیمتر میباشد.دو میلیمتر است ولی در اکثر دستگاه های آراف فرکشنال عمق نفوذ تا سه و نیم

آراف فرکشنال اغلب باعث سفت شدن پوست و لیفت پوست میشود اما درماپن باعث جوانسازی سطحی . هم متفاوت هستند

.دشوپوست و شفاف شدن پوست می 
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