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Multifunctional Beauty Device  

Combination Treatments 

body slimming                                             

 

 

 دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت

 موضعیالغری  و پوست زیبایی کاملترین دستگاه چند منظوره

 با قابلیت درمانهای ترکیبی

  Beauty Skinدفترچه راهنمای دستگاه 

MULTI .TECH   

 M-500مدل 

 

1- Cavitation  

2- RF Tightening Lift 

3- RF Lipolysis 

4- Roller Vacuum 
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 مقدمه

 کویتاسیون چیست؟

ربی کویتاسیون که هم در صنعت آرایشی و هم در عمل های زیبایی انجام میشود تکنیک جدیدی است که بر اساس کاهش چ

استفاده ( کیلوهرتز 03تا  03از )کند که از فرکانس پایین فراصوت  های اضافی موضعی و سلولیت و بدون عمل جراحی کار می

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

 .ن نیاز به بیهوشی و بدون نیاز به گذراندن دوره ی بهبودی پس از درمان استمیکند که روشی ایمن، بدو

 (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)

 .تایج جالبی را در محیطی امن به دنبال دارداین تکنولوژی در دستگاه  اعمال شده است که ن. 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. ا لیپوساکشن استدر حال حاضر این روش تنها روش جایگزین برای جراحی ی

 .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 

 :فعالیت در برابر چربی 

شود که مواد تشکیل دهنده ی چربی شکسته شده و به دنبال آن  کند و باعث می افتهای چربی فعالیت میکویتاسیون در برابر ب

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 بد میاین مایع از طریق سیستم عروقی و لنفاوی به سمت ک. است
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 نمایش فرایند کویتاسیون روی بافت چربی

            

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

 ساختار اصلی بافت چربی     

                                                                       

 مایع چربی تشکیل شده در اثر شکستن( 4میتوانید بافت چربی تبدیل شده به مایع                   ( 0     

        چربی و صدمه ندیدن رگهای غشای سلول                                                             .را ببینید       

                       میکروسکوپی در کویتاسیون                                                                              
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 :استفاده از فراصوت در کویتاسیون 

پایین توانایی گوش انسان . باالتر است و توسط گوش انسان هم قابل شنیدن نیست( KHz 23یا )  Hz 23333فراصوت از فرکانس امواج 

های صوتی خارج از این محدوده، مثل  در گوش داخلی گیرنده مناسبی برای موج Cortiاست زیرا عضو ( 23kHzیا ) Hz 23333تر از

( KHz 03 – 03)های کویتاسیون  ه در برخی موارد نادر، بیماران در طول استفاده از فرکانسبه همین دلیل است ک. امواج فراصوت، ندارد

 .شنوند ها صداهای آزار دهنده ای می آن. که احتماال بخاطر گیرنده های عصبی شنوایی فوق خاص است) شوند  بسیار حساس می

 :انواع امواج فراصوت 

 :کنیمتوانیم فراصوت را به بخش های زیر تقسیم  می

برای مثال برای تمیز کردن فلزات و )در بخش صنعت  که اساساًUS (23 – 133 KHz :)فرکانس خیلی پایین  -1

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

ی ها ها دارد در درمان که بخاطر تاثیرات درمانی مهمی که بر بافتUS (133KHz – 1 MHz )فرکانس پایین  -2

 .شود فیزیکی پزشکی استفاده می

 .شود که در سونوگرافی داپلر در پزشکی استفاده میUS (1- 13 MHz )فرکانس باال  -0

 :منشا فناوری استفاده شده 

 استفاده می MHz 0تا  1MHzهای  های فیزیکی زیبایی و عمل جراحی زیبایی بسیار زیاد از فرکانس تا چندی پیش درمان

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

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

کویتاسیون، : برای تاثیر گذاری روی بافت است( KHz 03تا  03) های خیلی پایین فراصوت  استفاده از سیستم های فرکانس

آرامی هایی را در پی دارد که مشابه  ماده ی مذکور در اثر فراصوت است، نا( 1شکل )که نتیجه ی تغییر چگالی و رقیق شدن 

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

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

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

 

 :اصول فیزیکی 

به  23KHzفرکانس های )یک مایع در معرض شدت صوتی یا فراصوتی  کویتاسیون صوتی یک فرایند فیزیکی است که وقتی

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

شود  ا از فشار بیرونی که به آنها وارد میشوند تا انرژی آنه ریز حبابهای گازی آنقدر بزرگ می. ترکیدن حبابهای گاز در مایع شود

 .بیشتر شود
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 نشان دادن یک موج صوتی اعمال شده بر مایع درون بافتی

 

 گردش خون میکرو

 

 ا

 سیر تکاملی حبابهای کویتاسیون
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 انتشار مستقیم موج فراصوت

 

 :کاربرد کویتاسیون در زمینه زیبایی 

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

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

 .های خونی آسیب بزند ها، ماهیچه ها و رگ ارگان

 

ها و  با ادامه ی روند شکل گیری ریز حباب. کند را در توده ها و بافتهای چربی ایجاد می( ه هاییحفر)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

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

 .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% 11های چربی اضافی فقط  بافت)آب تشکیل شده است % 03به این موضوع توجه کرد که بدن انسان از 

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

های آندوتلیال و سلول های چربی  به همین ترتیب ساختارهای ظریف تر مثل سلول .رساندن به مواد زیستی اطرافشان است

 .بینند های همبند، استخوان و غیره آسیب می لی سریع تر از ساختارهای مقاوم مثل بافتخی

توان با تابش یکنواخت یا با کم و زیاد کردن تنظیم کرد و به تاثیرات  را می( کیلوهرتز 42تا  03از )های استفاده شده  فرکانس

 .بهتری دست یافت
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 درمان تاثیر کویتاسیون روی بافت چربی و مناطق تحت

. 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 . های چربی را به صورت دائمی از بین ببرد تواند بدون درد و به شکل غیر تهاجمی سلول کویتاسیون می

 .بینند های اطراف آن آسیب نمی بافت( ر پوستیقشر چربی زی)یک عمق خاص 

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

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

از حجم چربی را % 05که ) شوند و این مواد را به مایع میان بافتی سلولهای تریگلیسیرید  مکانیکی غشای سلوالر چربی می

پاکسازی ) شود که این مواد از طریق فرایند متابولیک طبیعی از بدن خارج شوند  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: نندهفیزیولوژیکی یا اندام های تصفیه ک

دهد که در  رخ می( حضور لیپید در اوره)  Lipiduriaساعت اول  24قبل از همه، در . شوند سوخت و ساز انرژی مصرف می

 .رسد ساعت به اوج می 11

 :تریگلیسرید  –فیزیولوژی سلول چربی 

تا ( مقدار نرمال)میکروگرم  15تا  05تواند بین  های درون سلول چربی که حاوی تریگلیسرید است، چاقی می واکوئل با توجه به

 .میکروگرم و بیشتر رخ دهد 233

 

 نمایش سلول چربی

وقتی که خارج از سلول . یک مولکول تریگلیسرید تشکیل شده از سه اسید چرب که به یک مولکول گلیسرول متصل شده اند

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

یک سری کانالهای فیزیولوژیکال و متابولیک مسیر (. اپولیپوپروتئین و لیپید ها، کلسترول، تری گلیسرید و کلسترول استر
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مایعات آن به سمت مایع میان بافتی . د ها را از طریق سیستم گردش خون های غیر حالل در آب کلسترول و تریگلیسری 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"گلیسرول یک ماده ی محلول در آب است و به هیچ مولکول 

 .شود بعد از کویتاسیون افزایش چندانی در سطح گلیسرول در پالسمای  بیمار  ایجاد نمی. گردش خون احتیاج نداردسیستم 

 

 نمایش سه بعدی: تری گلیسرید

که در مایع میان بافتی و گردش خون )شوند  البته اسیدهای چرب خیلی محلول در آب نیستند و از طریق آلبومین منتقل می

 .رسانند مین توانایی متصل شدن به دو یا سه اسید چرب آزاد را دارند و آنها را به کبد میآلبو(. وجود دارد
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های فیزیکی از بافت چربی گرفته  هایی که در اثر فعالیت کبد بین اسیدهای چرب تخریب شده در اثر فرایند کویتاسیون و آن

تعداد زیادی از تری . گذارد بد رسیده اند تفاوتی نمیشده اند و یا آنهایی که در اثر خوردن غذایی چندین ساعت قبل به ک

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

ل با یک پروتئین چربی های بزرگ در آنها از طریق ترکیب تجزیه مولکو دهند و یا مولکول آنجا ترکیب لیپوپروتئین تشکیل می

 .شود تولید می

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

 .شود وجود دارد و خیلی مشابه چربی است تشکیل می endotheliaهای  ، یک آنزیم که در مویرگ(LPL)پروتئین لیپاز 

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

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

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

 .شوند می

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

 .ف آن را کم کردروز بعد از هر جلسه درمانی از مصرف این ماده اجتناب کرده و یا مصر 5همچنین 

 

 :تاثیرات فراصوت روی چربی 

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

تجزیه یا جدا شدن اسیدهای چرب از : یا افزایش آن در مایع/ دی پلیمریزیشن یا جابجایی مولکول تریگلیسرید و  -1

 .ایش نفوذپذیری سلولی بافت چربیفعالیت در اثر کویتاسیون دائمی و افز. سلولهای چربی

 (.جدا شدن)تجزیه بافت چربی  -2

 .دفیبریز شدن از طریق دفیریناسیون مکانیکی توده بافتی موجود در پوست زیرین -0
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 مشاهده ی تاثیر کویتاسیون روی بافت انسانی از طریق میکروسکوپ الکترونیکی

 

 تگاه کویتاسیون آلتراسونیک ساختار اصلی بافت چربی قبل از استفاده از دس -1

 بالفاصله بعد از شروع درمان -2

 (.دقیقه بعد 5)در طول درمان  -0

 .تبدیل سلولهای چربی به مایع از طریق کوتاسیون -4

 .ریزمویرگها و چربی آب شده که در اثر کویتاسیون آسیب ندیده اند -5

 .امولسیون سازی -0

 : توالی زمانی فعالیت آلتراسونیک کویتاسیون روی بافت چربی

 .دقیقه میتوان نمای افزایش تعداد حباب ها را دید 1بعد از 

 .شود های چربی شروع می ها، تخریب سلول دقیقه، همزمان با ترکیدن تعداد زیادی از حباب 2بعد از 

 .توان افزایش منطقه تخریب شده در بافت چربی را مشاهده کرد دقیقه می 0بعد از 

 .رسد زیه تریگلیسریدهای موجود دربافت چربی به اوج میدقیقه امولسیون سازی و تج 4بعد از 

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

 .کنند روی سطح قطرات چربی فعالیت می
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 :توصیه هایی برای استفاده از کویتاسیون 

 بهترین نتیجه را وقتی می( . Edematous-fibroscleroticpanniculopathy،orEFP)درمان سلولیت در 

 .گیرید که محل درمان چربی ها خیلی گسترده نباشد

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

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

 .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. حجم لیپیدها درمان قبل از عمل های جراحی برای کاهش. جذب مجدد لیپیدها

 .(.ChimentiS). کمتر دیده شود

 :تعریف محل های قابل درمان 

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

 .ها  بکار برد
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 :محل های قابل درمان

 پشت ران 

 پشت بازو 

 سه با پنج 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  03که زاویه پروپ با بدن حدود برای جلوگیری از آسیب رساندن به بیمار در حین درمان مطمئن شوید 

 .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  12تا  0ت بینیشن انجام داد و تعداد جلساتدر مناطق درمانی دارای چربی اضافی باید هفته ای یک جلسه کوی

 .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 lipodystrophyو شکل 

 :شکل زیر است مراحل درمانی کویتاسیون زیبایی به

 .مشخص کردن و بررسی محل درمان*

 .گرفتن رضایتنامه مکتوب از بیمار قبل از شروع مراحل درمانی کویتاسیون*

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

 (.عکس تمام قد از روبرو، پهلوی راست، پهلوی چپ و پشت)د بل، بعد و در حین درمان از محل درمان عکس بگیریق*
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 .از ژل رسانا به مقدار مناسب استفاده کنید و مطمئن شوید که همیشه یک الیه بین سر پروب و پوست بیمار قرار دارد*

توانید کار را  یاگر منطقه درمان بزرگ باشد م)دقیقه است  15حداکثر زمان درمان در هر جلسه و بر اساس اندازه ی محل، *

این جلسات درمانی باید به صورت هفته ای .)دقیقه بیشتر شود 03اما تحت هیچ شرایطی نباید زمان کل درمان از (. تکرار کنید

 (.تواند انجام شود جلسه می 12تا  0بین  یک بار انجام شود و

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

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

 .لیتر آب بنوشد تا فعالیت کبد و کلیه ها تحریک شود 2تا  1.5الزم است که بیمار یک هفته قبل از درمان روزی 

 :تذکر مهم

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

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

 .عمیق تر به بافت چربی نفوذ کند

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

 .درجه سانتی گراد باشد  03و زاویه پروپ با بدن حدود 

 

 گرفتن بافت پوست توسط دست برای انجام بهتر کویتاسیون

مالیم تا متوسطی ( edema)درمان، ادما  این درمان همیشه بدون درد و غیر تهاجمی است، اما همیشه بعد از اولین جلسه ی

در اولین جلسه، ممکن است بیمار متوجه کاهش . روز طول بکشد 13تا  0روی محل درمان ظاهر میشود که ممکن است بین 

 .تواند این کاهش اندازه را ببیند سریع توده چربی نشود اما به محض از بین رفتن ادما می

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

این اتفاق یک استثنا است زیرا فرکانس هایی که توسط گوش . کند مگر اینکه غیر قابل تحمل شده و باعث سر درد شود نمی
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لی که مقدار فرکانس فراصوت فرکانس پایین است، در حا کیلو هرتز 23تا  کیلو هرتز 10و  هرتز 53شوند بین  انسان شنیده می

 .است کیلو هرتز 23تا  کیلو هرتز 10باالی 

 رژیم صحیح

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

 .شود های لیپوتیک باعث شکستن غشای سلولی چربی و آزاد شدن چربی در مایع میان بافتی می 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 اسیدهای چرب که ماهیت آبگریز دارند توسط پروتئین. 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 ه میبعد از درمان توصی

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

 .کویتاسیون  را بسوزاند

روی نوردیک، قدم  پیاده)دقیقه ورزش کنند  03ود که حداقل روزی برای بیماران کم تحرک و غیر فعال باید به آنها توصیه ش

 (.زدن، شنا و حرکات کششی

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

 :درمان های تکمیلی 

 .بهتری داشته باشیدهای تکمیلی، درمان کویتاسیون را کامل کنید تا نتایج  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

 .است استفاده کنید تا بدنتان حالت یکنواختی بگیرد

 ش دهنده یا تخلیه کننده میبا استفاده از امواج رادیوفرکانسی باعث باز شدن منافذ و ایجاد عوامل کاه: رادیوفرکانسی

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

 استفاده از رولر وکیوم با افزایش درناژ لنفی به طور طبیعی باعث کمک به دفع چربی های از بین رفته می: رولر وکیوم 

 .شود

 بت شدن و یکنواخت شدن محل درمان کمک میجدای از مزایای زیادی که دارد به ثا: صفحات لرزشی و تردمیل 

 .کند

 :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. 

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

 زنان باردار یا زنانی که مشکوک 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. 

 فشار خون شریانی 

 بیماران مبتال به صرع 

 دیابت شدید 

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

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

تواند ساختار فلزی  در نهایت، ارتعاشات فراصوت می. های شدیدی به بافت برساند نرم اطراف شود و آسیبهای  بافت

 .سنتز و اتصالی و پروتزهای فلزی اثر منفی بگذارد

  (.تریگلیسرید باال، کلسترول باال)دیس لیپیدمی 

 بیمارانی که پیوند عضو داشته اند. 
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 Cavitation(40 KHZ) 

 یتاسیون چیست؟کاو

این پدیده در اواخر  .کاویتاسیون یا حفره زایی پدیده ای هیدرودینامیکی است که تحت شرایط خاص در سیاالت رخ می دهد

قرن نوزده توسط لرد ریلی، در حالی که او از بین رفتن یک حباب را در یک سیال مشاهده می نمود، مورد توجه و مطالعه قرار 

) مولد امواجی با فرکانس باال و شدت پایین هستند که از کاویتاسیون  اسوند درمانی معموالًسیستم های اولتر. گرفت

cavitation  )در این  .اهداف از پیش تعیین شده بهره میگیرند پایدار به عنوان یکی از اثرات فیزیولوژیک خود به منظور تحقق

سیستم های . سیستم ها تالش می شود از بروز کاویتاسیون ناپایدار و احتمال آسیب کنترل نشده بافتی جلوگیری شود

کاویتاسیون مولد امواج اولتراسوند با فرکانس پایین و شدت باال هستند که قدرت فوق العاده کاویتاسیون ناپایدار را به منظور خرد 

به طور خالصه مکانیسم عمل سیستم . تن چربی ها و کاهش آن ها تحت کنترل خود در آورده اندکردن بافت های چربی و شکس

 :های کاویتاسیون به شرح زیر است

این سیستم ها با اعمال امواج اولتراسوند با فرکانس پایین و شدت مناسب به بافت های چربی انباشته شده در نقاط مختلف بددن  

جاد نقاط کم فشار و پرفشار در مایعات درون بافت و سلول های چربی و شکل گیری حبداب هدای   نظیر شکم، پهلو و ران باعث ای

 امدا  ،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

 .ه شده و منفجر می شوندبه محض جابجایی و قرار گرفتن در نقطه پر فشار منقبض و فشرد

ا، حتدی تحدت ورزش و رژیدم    ر، دسترسی بدن از طریق خون و لنف برای مصرف آن هدا  اشتگی چربی ها در نقاط مختلف بدنانب

به همین دلیل بسیاری از درمان های الغری و تناسدب انددام بده دنبدال درهدم شکسدتن ایدن        . به شدت محدود می کند ،درمانی

 .انباشتگی هستند

هرتدز وارد بددن مدی گدردد از      43333با فرکدانس   امواج قوی هنگامی که. سلولیت ها می تواند باعث حذف چاقی شود شکستن 

، جمدع شددن سدلول    باعث خروج آب سلول ،کندجدار سلول انرژی گرمایی تولید میپاره کردن  طریق مکانیسم شکستن سلول و

الغدری   ایدن پدیدده باعدث    .دهدد رخ مدی متراکم شدن سلول ها  گی وفشرد ،در اثر لرزشی که توسط آن ایجاد می شود. گرددمی

 . گرددظاهری می
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زیرا فروپاشی حباب هدای حاصدل از کاویتاسدیون مانندد      ،رسد سیستم کاویتاسیون در این خصوص قدرتمندترین باشدبه نظر می

بسیار قدرتمند ایجاد می کنند کده  حرارتی میکروسکوپی در داخل بافت های چربی امواج ضربه ای کوچک ولی -بمب های صوتی

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

افزایش نفوذپذیری سلول های چربی و انتشار تدری گلیسدریدها و اسدیدهای چدرب از آنهدا       ،در داخل مایعات درون بافتی و لنف

ین ترتیب چربی ها و تری گلیسریدها و اسیدهای چرب آزاد شده طی فرآیند متابولیکی طبیعدی بددن از موضدع درمدان     بد. شوند

 . تخلیه و مصرف خواهند شد

این اثرات تحت آزمایشات کلینیکی و مطالعات علمی تایید شده اند به طوری که حتی بعد از یک جلسه درمدان همدراه بدا درنداژ     

 . در اندازه دور کمر ثبت شده است لنفی کاهش قابل توجهی

 کاربرد 

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

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

 .شونداستفاده میافزونی را  اندام توسعه روز

 

 عوارض احتمالی 

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

از موضدع، کده بایدد از آن    موضع درمان به دلیل تماس طوالنی مدت پدروب بدا یدک قسدمت      :گرمای بسیار زیاد سوختگی در اثر

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

 ....فاصله جلسات درمانی و 

 بهترین بیماران کاندید کاویتاسیون 

 . بهترین کاندید هستند 55تا  25بیماران سنین 
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  (cavitation) تم کویتیشن ویژگی های سیس .

 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  03الی  05) زمان درمان کوتاه  -

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

 :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 مشکوک به بارداری هستند. 

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

 بیماران مبتال به صرع 

 ن اسدت  هدای اطدراف ممکد    بیمارانی که پروتزهای فلزی یا دیگر سنتزهای مغناطیسی دارند، بخاطر جذب بیشتر در بافت

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

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

تواند ساختار فلدزی سدنتز و اتصدالی و پروتزهدای      در نهایت، ارتعاشات فراصوت می. ه بافت برساندهای شدیدی ب شود و آسیب

 .فلزی اثر منفی بگذارد

  (.تریگلیسرید باال، کلسترول باال)دیس لیپیدمی 

 بیمارانی که پیوند عضو داشته اند. 
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 واریس شدید 

 :نواحی قابل درمان

 

 

 :مراقبت های بعد از درمان 

 (لیتر آب  1.5.) ستفاده شودمایعات ا -1

 .باشد استفاده از چربی و غذاهای چرب در کل پروتکل درمانی ممنوع می -2

 .نیاز است ، چربی سوزی و تعریق زیادپیاده روی تند -0

 

 .ببریدشدت را باال  ،به ضخامت چربی بسته شروع کنید و 05دستگاه را از شدت : شدت

 :نکته 

یک بیمدار خیلدی    .دستگاه کویتیشن ، دستگاه تناسب اندام است. ی ترین بخش درمان استانتخاب بیمار یکی از مهمترین و اصل

قبدل از   اسدت اگر بیمار خیلی چاق . کیس مناسبی برای این دستگاه باشدباال نمی تواند  BMI (Body Mass Index)چاق با 

موضعی چربی ها و زیبدایی انددام از ایدن    و تخصصی تحت نظر پزشک تجویز گردد، سپس برای رفع  رژیم کامل باید درمانشروع 

 .دستگاه استفاده شود
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  .مشاهده استجلسه اول قابل چند کاهش قابل توجهی در سایز بعد از  ،به شرط انتخاب درست بیمار و اجرای صحیح درمان

را دوبداره بده شدرایط     لیکن می توان با درناژ لنفدی آن  .دلیل تجمع آب و ادم بافتی می باشده بخشی از کاهش سایز ب: یادآوری

 .کاربردی نداردچربی احشایی رفع کویتیشن در .ازگرداندطبیعی ب

 :گام به گام درمان کویتیشن

 .نماییداندازه گیری کنید و در پرونده بیمار ثبت مشخص کرده و آن را ناحیه درمان را با خودکار  -1

 .قسمت به اندازه سایز سر پروب تقسیم کنید 0بدن را به  -2

 .درجه روی بدن بگذارید 03تا 03شن را با زاویه پروب کویتی -3

 .سانتی متر به جلو حرکت کنید 1و به اندازه  شدهپالس زده  0در هر ناحیه  -4

 .باشد دقیقه می 05تا  03زمان درمان بین  -5

 .  و کاهش سایز را در پرونده بیمار ثبت کنید کردهاول هر جلسه محل درمان را اندازه گیری   -0

 :فیمعرفی مواد مصر

 ژل آلتراسونیک

 :ریل یا ضدعفونیروش است 

 .دنبا اسپری دکونکس یا سایدکس ضد عفونی شو سپس 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 

 :انی معرفی پروتکلهای درم

 .شود هفته انجام می 13تا  1 به مدت مان هفته ای یک باراین در

 :نکته 

هفته  0ز ا هفته درمان را متوقف کرده و بعد 0 ،بعد از اتمام درمان برای شروع پروتکل دوم درمان بیمار باید تحت نظارت پزشک

 .پروتکل دوم را شروع کند
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 Radio Frequency 

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

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

های آب با فرکانس باال سبب سایش  حرکت مولکول ،، مولکول های آب را حرکت می دهندبدن از این امواج ضمن عبور. هستند

میزان نفوذ امواج رادیویی  .شودو افزایش دمای محیط میگرما  موجب تولیداصطکاک . شودد اصطکاک میایجا نها به هم وآ

 . بافت هدف بستگی دارد ( میزان مقاومت دربرابر عبورموج)به میزان فرکانس آن و امپدانس  یافتدری

 آخرین دستاورد تکنولوژی رادیو فرکانسی

 نشلی نقاط مختلف بد جهت رفع افتادگی و -

 (Aging) جلوگیری از پیری زودرس -

 رفع چین وچروک-

 رفع چربی ها و چاقی های موضعی -

 باسن ها و ران ،جلوگیری از پدیده پوست پرتقالی در ناحیه بازو -

 کالژن های موجود تحریک فیبروبالست وکالژن سازی وبازسازی  -

 :ردد حرارت ایجادشده دراثر امواج رادیو فرکانس موجب نتایج زیرمی گ

 افزایش خونرسانی به بافت .1

 های چربی افزایش لیپولیز درسلول .2

 ها آنها وکاهش سایز سلول های چربی وکاهش تعداد تحریک مکانیزم آپوپتوزیس درسلول .0

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

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

 رفع دردهای ماهیچه ای ، مفصلی وجوانسازی مفاصل .0
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 :مکانیسم اثر

 چرخش مولکولهای دو قطبی

 افزایش حرکت و نوسان سلول ها در مقابل نوسان امواج 

 از درون سلول ها وایجاد گرما RFاصطکاک عبورامواج 

 اعمال فشار و شوک مکانیکی حرارتی به سلول ها

 (سوخت وساز بافتی)متابولیسم سلولی افزایش 

 (Microcirculation)افزایش جریان گردش خون طبیعی و اکسیژناسیون بافت ها 

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

 نیاز به جراحی نسبت به روش های موجود جهت لیفتینگ و الغری بدون درد و

 سن وجنس ،رنگ پوست،وع بدون محدودیت استفاده در ن

 دهبدون نیاز به دوران نقاهت پس از استفا

 :دستگاه باید مورد توجه قرار گیردمواردی که در کاربرد 

 .درجه سانتی گراد باشد 03کمتر از  آن این دستگاه باید در محلی استفاده شود که رطوبت (1

 .منبع باید به درستی متصل شود (2

 .بع برق متصل باشدسیم برق باید به شبکه من (0

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

 .دستگاه باید قبل از حمل و نقل به درستی بسته بندی شود( 0

 .آزاد کنید دهانه اتصال را ،قبل از انجام فرآیند درمان (0

سپس فرایند درمان را  استراحت کند،دقیقه دستگاه را خاموش کنید تا دستگاه  13دقیقه کار کرد، 03پس از  اینکه دستگاه  (1

 .ادامه دهید

 .، از مواد قابل اشتعال استفاده نکنیدرماندر حین د (0

ه دسدتگاه را قبدل از اسدتفاده    اگر از الکل برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن دستگاه استفاده می کنید، مواظب باشدید کد   (13

 .خشک کنید ،مجدد

 .ممنوع است انی که از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می کنند،برای کس RF دستگاهاستفاده از  (11
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موجود باشد و پروب به صدورت کامدل در روی موضدع درمدان قدرار       مورد نظرمطمئن شوید که ژل به اندازه کافی در سطح  (12

 .دارد

 کاربرد دستگاه 

 نرم کردن و آب کردن چربی 

 الغر کردن و شکل دادن به اندام 

 یترفع سلول 

 منافدذ بدزرگ صدورت را     این دستگاه بافت پوست را بهبود بخشیده و قابلیت ارتجاعی را به پوست برمدی گرداندد،  : جوانسازی

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

 برطرف کردن چروک های صورت و شادابی پوست 

 ،و ترمیم  درمان بافت های آسیب دیده 

 :موارد منع استفاده 

 ارسایی وریدی در اندام های تحتانین 

 نارسایی کلیه و نارسایی کبدی یا التهاب ترومبوفلبیت 

 بیمارانی که داروهای ضد انعقاد مصرف میکنند. 

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

 زنان باردار یا زنانی که مشکوک به بارداری هستند. 

 یار چاق و یا کسانی که مبتال به بیماری های فعال مخصوصا همراه با مشکالت قلبی هستندافراد بس. 

 فشار خون شریانی 

 بیماران مبتال به صرع 

 دیابت شدید 

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

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

های نرم  تواند باعث آسیب به بافت عالوه بر این، گرمای شدید می. دهند این اجزا در اثر گرما به راحتی تغییر شکل می
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تواند ساختار فلزی سنتز و اتصالی و  ات فراصوت میدر نهایت، ارتعاش. های شدیدی به بافت برساند اطراف شود و آسیب

 .پروتزهای فلزی اثر منفی بگذارد

  (.تریگلیسرید باال، کلسترول باال)دیس لیپیدمی 

 بیمارانی که پیوند عضو داشته اند. 

 :درمان از پس احتیاطات

  .معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد در -1

 .کنید استفادهاز ضد افتاب  -2

 .کنید استفاده هرطوب کننداز م -0

  .قبل و بعد از رادیوفریکونسی از ترکیبات الیه بردار استفاده ننماید دو روز -4

  .محیط گرم استفاده نکند از سونا و دو روزتا  -5

 :باید رعایت کردRF نکاتی که حین کار با دستگاه

  باشداین دستگاه  ی استفاده ازنکات درمان متوجه اتدر 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. 

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

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

 .یسه کنیددرمان مقا

  پیشانی(1

صورت که مطدابق شدکل    به این. می گیردانجام درمان چروک های عمیق با استفاده از پروب صورت 

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

 مطدابق شدکل مقابدل کشدیده مدی      پوست که در این قسمت نمایان هسدتند،  های چروکیده قسمت

 .دنشو
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 .چنانچه چروک های پوست عمیق باشند، عمل کشیدگی پوست باید چندین بار تکرار شود

 . باشد بار می 12تا  1عملکرد دفعات حرکت جهت لیفت بین 

 .باشد ار میروز یکب 13جلسه و هر  13تا  1تعداد جلسات بین 

 .خواهد بوددقیقه  13تا  1زمان هر جلسه بین 

 چشم(2

 .حرکت دهید بار 4 تا 2خطوط چروک پروب دستگاه را در  .دستور العمل این قسمت نگاه کنیدبه 

 .استمضر  ،داستفاده این دستگاه برای افرادی که دارای حساسیت پوستی هستن

 :اطراف لب و بینی و گونه هاگونه، (3

 .می باشد 10تا  13بین این موضع ترین بازه انرژی به

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

 .کنید

 .فرایند درمان باید متناسب با پوست انتخاب شود

 .تمیز شود پوست باید قبل از عمل ،کامالً

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

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

 .بار باشد 1 -12تعداد جلسات بین 

 

 گردن(4

و گردن کدامالً بدا عملکدرد دسدتگاه آشدنایی پیددا        قبل از عملکرد دستگاه بر روی قسمت های صورت

واسط موی سر تا پیشانی و تا شقیقه بایدد برداشدته   پس از عمل، چربی اضافی اطراف پوست، حد . کنید

 .شود

 .دهیمانجام میو چرخشی  گذاریم و حرکت دورانیمی 10-23لیپولیز غبغب شدت را روی  به منظور

 

 



Beauty Skin M   شرکت فناوری فراگرد                                                                                                                099

11060011110و  16002201160: تلفن – 65پالک  – 7مقابل چمران  –مشهد : دفترفروش شهرستان  
      12022000061: تلفن-مرکز رشد واحد فن آوری-دانشگاه شهیدبهشتی -اوین :دفتر فروش تهران 

                                                                                                                                                                           

28 
 

 شکم(5

 ، چربی اطراف  قوس شکمی برداشته می شود مطابق شکل. 

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

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

 

   

 

 

 

 

 

 پشت(6

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

 .بیشتری احتیاج دارد بدن در این حالت انرژی نسبتاً

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        :مسیرهای لیپولیز در ران ها 

                            

 

 

 



Beauty Skin M   شرکت فناوری فراگرد                                                                                                                099

11060011110و  16002201160: تلفن – 65پالک  – 7مقابل چمران  –مشهد : دفترفروش شهرستان  
      12022000061: تلفن-مرکز رشد واحد فن آوری-دانشگاه شهیدبهشتی -اوین :دفتر فروش تهران 

                                                                                                                                                                           

29 
 

  :مسیرهای لیفت در ران ها

 

 

 

 

 

 

 :مسیرهای لیفت و لیپولیز در بازوها

 

 

                                                                                                                    :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  -1

حرکدت دسدت مدا    اگدر  به عنوان مثال قصد ما لیفت است و شدت درست انتخاب شده است اما ) سرعت حرکت دست  -2

 .(لیپولیز خواهد شدآرام و کند باشد نتیجه 

 تعداد دفعات حرکت در هر مسیر -0
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 :معرفی مواد مصرفی

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

 .دشواستفاده Anti Wrinkle مانند  هستند

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

 :ممنوعیت های استفاده 

 .در قسمت ستون فقرات استفاده نشود  -

 .در ناحیه تیروئید استفاده نشود -

 :روش استیریل یا ضدعفونی

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

 :روش سرویس و نگهداری

استفاده از ژل زیاد به دلیدل نفدوذ در هنددپیس هدا     . 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 0هر  -

 :ینیکال روش تست کل

گرمدا را بده سدرعت     ،حرکدت دهیدد  کف دست  یروخیلی آرام را هندپیس  .شدت مناسب را انتخاب کنیدو دستگاه روشن کرده 

 .کنید حس می
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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 تنها قانون استفاده از وکیوم این است که باید . 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 ده ولی بون یکسان بدن نیز موثر است که اصول آ قسمتهای دیگرروی  براین روش . نمود

 جریان وکیوم ساکشن

 زمان و ،فرکانس ،که با یک میکرو کنترلرشودبندی میوان یک نوع درمان مکانیکی طبقهوکیوم تراپی روی صورت یا بدن به عن

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

 : مکانیسم عمل اندرمولوژی

نف برای فیلتر شدن به گره های لنفی مایع ل ،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 اندامعیت بدن و تناسب ضدر نهایت باعث بهبود وو 

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

 .شودو موجب کبودی بافت میکند 

 موارد منع استفاده از اندرمولوژی

 خورده با بافت زیرین کوچک پوست شل و سال 

 اندهایی از پوست که عفونی شدهمکان 

 هاها و خراشها، کبودیبریدگی 

  غدد لنفاویهر نوع تورم 

 :ولوژی اثرات اندرم

 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 

 و تناسب اندام  های چربی کوچک شدن سایز سلول 

 کمک به درمان سلولیت 



Beauty Skin M   شرکت فناوری فراگرد                                                                                                                099

11060011110و  16002201160: تلفن – 65پالک  – 7مقابل چمران  –مشهد : دفترفروش شهرستان  
      12022000061: تلفن-مرکز رشد واحد فن آوری-دانشگاه شهیدبهشتی -اوین :دفتر فروش تهران 

                                                                                                                                                                           

32 
 

  :رولر وکیوم  به وسیله  درمان سلولیت

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

سدلولیت در ابتددا محددود و    . باشدند  ها دچار بیماری سلولیت می خانم% 03. گردد نواحی دردآور، سفت و متورم میبروز منجر به 

با اختالل گردش خدون همدراه    ،ثیر در شکل فیزیکی اندامضمن تاآور بوده و  این بیماری رنجدر مراحل پیشرفته  اماخطر است  بی

 . است

 : باشد می در اثرعوامل زیرگیری سلولیت  شکل

 های چربی تجمع چربی در سلول -1

 کاهش و توقف تخلیه لنفی و جریان خون مویرگی  -2

 افزایش مواد زاید و سمی حاصل از متابولیسم  -0

 کاهش متابولیسم و تبادالت حیاتی  -4

 روزه شدن بافت همبند ببافتی و فی ادمافزایش  -5

 . گردد رژیم درمانی برطرف نمی بنابراین سلولیت به تنهایی با

 

 : برای درمان سلولیت حداقل باید

 . جریان خون مویرگی در موضع افزایش داده شود -1

 . وسیله درناژ لنفی از موضع خارج گردده آب و مواد سمی زائد ب -2

 . نی افزایش یابدرسا متابولیسم از طریق اکسیژن -0

 . های چربی کوچک شود سایز سلول -4

 . با تحریک فیبرها، خاصیت االستیسیته بافت همبند باز گردانده شود -5

 .باشد ی رولر و کیوم می رسیم یکی از مراحل درمان سلولیت به وسیله بنابراین به این نتیجه می

 طدع دهیم که پالس وکیوم دسدتگاه ق  می بر روی پوست حرکتباشد رولر را موقعی  زمانی که دستگاه در حالت پالسی می :تذکر

 . شده باشد
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 :مواد الزم برای انجام کار 

 .از روغن بچه یا روغن ماساژ استفاده کنید

 :روش استریل یا ضدعفونی 

مددت  ر دو اگدر   شدده با دستمال خشک تمیز و با اسپری دکونکس ضد عفدونی   هندپیس های دستگاه بعد از انجام کار باید کامالً

هدای داخدل   رولدر مراقدب  )شود بداز کنیدد    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

 .تعویض شود بیمار 15تا  13شلنگ 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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