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Multifunctional Beauty Device
Combination Treatments
Skin care

دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت

کاملترین دستگاه چند منظوره زیبایی پوست
با قابلیت درمانهای ترکیبی
دفترچه راهنمای دستگاه Beauty Skin
MULTI .TECH
M-033

1- Microdermabration
2- Galvanic
0- Ultrasonic
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دستگاه Microdermabrastion
ميكرودرم ابريشن روشي براي اليه برداري ميكروني پوست بوسيله سايش آن است .استفاده از اليه برداري براي جوانسازي پوست
و درمان مشكالت پوستي ،تاريخچه اي به قدمت مصر باستتان دارد و مت اونتون از روشتماي متنتوني ماننتد يترر و دارو بتراي
اليهبرداري استفاده ميشود .يكن اين روشما اغلب يا تماجمي و پر نارضه انتد و بايتد ت تت شترايص وتار و مراق تمتاي شتديد
پرشكي استفاده شوند و يا بعضاً توانمندي قابل توجمي ندارند و درمان با آنما به زمانماي طوالني نياز دارد.
به ممين د يل ،ارائه ميكرودرم ابريشن مانند انقالبي در حوزه پوست زي تايي بتراي يتي اليتهبترداري ايمتن ،بتدون نارضته و بتا
توانمندي باال معرفي ميشود .اين روش او ين بار در سال  5891در وشور ايتا يا ابداع و متورد استتفاده قترار ترفتت و ستس

در

اروپا و آمريكا تسترش يافت .ميكرودرم ابريشتن در ستال  5889موفت بته دريافتت تائيديته  FDAبته ننتوان يتي اليتهبتردار
غيرتماجمي ترديد.
ميكرودرم ابريشن از طري پاشيدن پودر اوسيد آ ومنيوم روي پوست و وويوم ممرمان آن اليهبرداري انجام ميدمد.
وريستال ماي اوسيد آ ومنيوم بعد از ا ماس و سلسي

سختترين وريستال بوده و به صورت وامالً مكانيكي اليهبرداري ميوند.

اوسيد آ ومنيوم :وريستال ووراندوم يا اوسيد آ ومنيوم ) (AL2O3ترويب سفيدرنگ از آ ومين و بووستيت استت وته وريستتال
ماي آن داراي اشكال نامنظ و چند وجمي است ،ذا براي سايش پوست بمترين انتخاب استت .بتر ممتين استاس حتين جريتان
يافتن از سطح پوست ،موجب ساييده شدن سطح پوست در مقياس ميكروني ميتردد.
ممچنين نقطه ذوب اوسيد آ ومنيوم  2222درجه سانتيتراد است و ذا قابل استريل است .اين متاده در آب و حتالل متاي آ تي
حل نمي شود ،شكست مو كو ي در آن به سختي امكانپذير است و در صورت بلع غير سمي است .بدين ترتيتب از ستطح پوستت
(حتي در صورت زو شدن) جذب نمي شود و در صورت ريخته شدن به داول چش نير فقص به ننوان يي جس وارجي مطرح
است.
میزان الیه برداری:
ميران اليه برداري توسص ميكرودرم ابريشن ميكرونتي استت .ايتن موضتوع ،ايمنتي آن را در مقابتل احتمتال آستيب بته پوستت
چشمگيرتر ورده است .بطور مثال اتر ميران وويوم دستگاه را  %51بار تنظي وني مر تماس يا حروتت منتدپي

روي پوستت،

موجب ساييده شدن و برداشت حدود  52ميكرون از سطح پوست ووامد شد و با توجه به اين وه ساوتمان ستط يتترين اليته
پوست (اپيدرم) بطور متوسص حدود  022ميكرون ( 2/0ميليمتر) ضخامت دارد ،متيتتوان تفتت :برداشتت  52ميكترون در متر
تماس ،ايمنترين روش ممكن براي يي متخصص زي ايي براي ساييدن پوست با امداف درماني است.
نتيجه آنچه تاونون ارائه شد اين است وه ميكرودرم ابريشن يي دستگاه ساينده ميكروني پوست با قابليت ونتترل و ايمنتي الزم
است وه ميتوان از آن براي اليهبرداري  Super facialپوست بمره جست و بته دن تال آن متيتتوان از آن بتراي درمتان انتواع
مشكالت پوست و زي ايي وه با برداشتن اليهمايي از سطح پوست (اپيدرم) قابل درمان مستند ،استفاده نمود.
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برخی از کاربرد های دستگاه میكرودرم ابریشن:
 - 5برطرف وردن كهماي حاصل از پديده  Agingو جوانسازي پوست
Stretch marks - 2
Seborrhea - 3
 - 5ووچي وردن منافذ پوست
 - 1چين و چروك ظريف
 - 6كهماي رنگدانهاي مانند كهماي حاملگي و آفتاب سووتگي
 - 0اليهبرداري از پاك وردن صورت تا  peelingوامل و نمي
 - 9ازبين بردن اسكار
بعد از ميكرودرم ابريشن ،پ

از انجام ابريشنماي سط ي ،اندوي سروي پوست ايجاد ميشود وته پت

يافته و از بين مي رود و ي بطور معمول پوست بعد از ميكرودرم ابريشن صاف و با طراوت است .پ

از نتي ستانت وتامش

از انجام ابريشنمتاي نميت ،

استفاده از ورم ضد آفتاب ،پرمير از آفتاب و در صورت بروز سروي شديد ،استفاده از پمادماي ترميمي الزم است.

مراقبتهای بعداز درمان :
 براي ايجاد نتايج بمتر ميتوان بعد از مكيرودرم ابريشن از ورمماي مرطتوب وننتده ،تقويتت وننتده و انتواع ماستكمايويتامينه استفاده نمود.
 ضمناً الزم است استفاده از رتينول و  AHAرا از سه روز ق ل تا سه روز بعد از درمتان بتا ميكترودرم ابريشتن متوقتفونيد.
 تا  02سانت بعد از درمان با ميكرودرم سنا و حمام آب ترم وودداري ونيد. از به وار بردن پودرماي آرايشي بر روي صورت تا 02سانت بعد از درمان وودداري ونيد.ممنوعیت های استفاده :
 پوست ماي ويلي شل و افتاده بريدتيما ،وراشما يا آونه ماي چروي پوستماي ويلي تيره ( مانند سياه پوستما )روش استیریل یا ضد عفونی :
نازل ميكرودرم را مربار پ
قل ميكرودرم مربار پ

از درمان به مدت  52دقيقه در م لول ميكروتن ميتذاري تا وامالً ضد نفوني شود.
از درمان با اسسري دوونك

ضد نفوني ميشود.
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روش استفاده صحیح از دستگاه :
 شيشه پودر تمير مربار  %12پودر شود. فيلتر داول شيشه پودر وثيف مر  22بار استفاده تعويض شود . -مغذي دستگاه پ

از استفاده  92تا  522بيمار تعويض شود (.به اين د يل وه پودر  AL2O3وريستتال وورنتده استت

وه با حروت در مسير بانث سايش مغذي مي شود و تشاد شدن مغذي شدت وويوم و ميران اليته بترداري را وتامش
مي دمد).
 پودر ميكرودرم در جاي مرطوب نگمداري نشود. -اتر پودر تمير پ

از مر درمان تخليه نشود و به مدت طوالني درون مخرن بتاقي بمانتد ،وريستتال وورانتدوم رطوبتت

م يص را جذب ورده و به دانه ماي ووچي و سفت ت ديل ميشود .اين دانه ما موجب مشكالت فني در دستتگاه متي-
شوند.
پروتكل درمانی :
مر  25روز تا يي ماه يي بار انجام مي شود.
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متعلقات دستگاه میكرودرم ابریشن:

فیلترو نازل

شیشه و سر شیشه پودر تمیز
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Galvanic
بيشتر شروتماي تجاري درمانماي با استفاده از جريان تا وانيي پيشنماد ميدمند ،اترچه تو يدات و نامما ممكن استت ومتي
متفاوت باشد اما اصول اساسي آنما ش يه است.
جریان گالوانیک:
جريان تا وانيي ،مستقي  ،ثابت و با و تاژ پايين است وه به دو روش روي صورت و بدن ميتوانتد استتفاده شتود .ايتن جريتان در
واحد ميليآمسر اندازهتيري ميشود وه روي دستگاه به صورت انداد ،يا به صورت ديجيتال ،يا بتا نمايشتگر وريستتال نشتان داده
ميشود.
یونتوفورسیز :از اين سيست براي نفوذ مواد مفيد ،ورمما ،آمسولما يا م لولماي داول پوستي بتراي درمتان متاي وتار
وابسته به نياز بيمار استفاده مي شود .ممچنين در درمان سلو يت  ،براي نفوذ ژلماي ( diuretic-basedپايته يتوني) ،بته
داول پوست قابل استفاده است.
 پالريتهي مادهي مورد استفاده بر روي پوست. -پالريتهي ست شده بر روي دستگاه.

نفوذ مواد به داول پوست با نملكرد يونما توسص جريان اتفاق مي افتد .بر استاس قتوانين اساستي پالريتته ،قطتبمتاي ممنتام
ممديگر را دفع  ،قطبماي ناممنام ممديگر را جذب ميونند.
تو يد ونندتان ورمما ،آمسولما ،و ژل مايي ا كترو يتي (يوني) متفاوتي تو يد ميونند .بنابراين مميشه بايد براي استفاده از آنما
پالريته را چي ونيد اما در صورتي وه غلتيما و ژلما پالريتهي يكسان دارند ،به ممديگر جذب نميشوند و منگامي وته بيمتار
ا كترود مخا ف را در دست دارد ،ورم /ژل نفوذ ووامد ورد.
تعریف واژه ها:
یون :ات ما يا ترومي از ات ما وه بار مث ت يا منفي دارند.
آنیون :يون با بار منفي.
کاتیون :يون با بار مث ت.
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الكترولیت :ات ماي م لول در يي مايع يا ژل.
الكترود :رساناي ا كترو يت در تماس با پوست.
الكترود فعال :ا كترود واري در نرديي پوست جايي وه ا كترو يتما به داول پوست نفوذ ميونند وه ميتوانتد غلتكتي ،پتروب
تي تلو ه ،پروب دوشاوه يا پدماي پوششي باشند.
الكترود پسیو (مرکزی ،غیرفعال ،بیتفاوت) :ا كترودي وه بيمار در دست نگه ميدارد تا مدار وامل شود.
کاتد :ا كترود منفي ،اتر يونما مث ت باشند به سمت اين ا كترود وشيده ميشوند.
آند :ا كترود مث ت ،اتر يونما منفي باشند به سمت اين ا كترود وشيده ميشوند.
صابون سازی :ت ديل به صابون يا يي مادهي صابوني .بنابراين سموم به حا ت تعلي درآمده و به آساني پاك ميشود.
الكترولیز :تجريهي شيميايي يي ماده با ن ور يي جريان ا كتريكي از ميان آن .ممچنين در تخريب و حذف دائمي موما ،وتال-
ما و  ...استفاده ميشود.
موارد منع استفاده از گالوانیک
 ندم موفقيت در پاسخ به تست حساسيت پوست ويلي حساس آفتاب سووتگي يا باد زدتي تازه وجود بيماريماي نفوني پوستي بريدتيما ،وراشما يا آونه ماي چروي حاملگي صرع پالكماي فلري موجود در سر بيماران ويلي نص ينكته :بعضي از تو يدونندتان بيان ميونند وه حاملگي و دندان مصنوني و و بودن دندان ماي پر وترده ،متوانعي بتراي انجتام
نمليات تا وانيي در جريان و نميباشند.
بعضي از تو يدونندتان پيشنماد ميونند وه بيمار بايد حداقل  52سانت ق ل و بعد از شروع درمتان ،بعضتي از ترمتا درمتانيمتا
مانند ا كترو ير ،سونا ،حمام آفتاب ،واله سشوار و شنا را استفاده نكند.
بعد از ترري والژن ،استفاده از تا وانيي صورت تنما مشروط به موافقت مشاور مجاز است (تقري اً دو مفته).
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تذکرات
 ممكن است بيمار مرهي فلر يا وارش در دمان احساس وند چون جريان به سمت فلر موجود در متادهي پتر وننتدهيدمان وشيده ميشود .در اين حا ت جريان را وامش ميدمي .
 بعضي از بيماران جرياني وامالً قوي احساس ميونند اما بعضي ديگر ممكن است ت مل بااليي داشته و جريان شديديرا احساس نكنند.
 بعضي از بيماران در پاسخ به اقدامات مقدماتي به نرق سوزي شديد و سوزش زياد م تال ميشوند .در صورت بتروز ايتنحا ت ،دستگاه را واموش ورده ،غلتيما را برداشته و سس

مواد را از روي پوست پاك ونيد و ومسرس آب ونتي بتر

روي صورت قرار دميد .اجازه دميد تا پوست تسكين يابتد و بته بيمتار پيشتنماد ونيتد در صتورت ادامته پيتدا وتردن
حساسيت ،ميتوان از وسيون  calamine-basedاستفاده ورد.
یادآوری  :اتر پالريته روي جع ه يا در دستورا عمل توضيح داده نشده است ،به مقدار  pHمواد توجه ونيد:
 اتر پالريته اسيدي است و  pHآن زير  0است ،از پالريتهي مث ت استفاده ونيد. -اتر قليايي است و  pHآن باالي  0است ،از پالريته منفي استفاده ونيد.

به خاطر بسپارید که:
در منگام تست دستگاه تا وانيي بر روي وود ،الزم است يي مدار ايجاد شود .ا كترود ونثي را در يي دست نگه داريد و غلتتي
را به صورت وود اتصال دميد .به تدريج جريان را افرايش داده تا زماني وه حساستيت ايجتاد شتود .اتتر شتما غلتتي را بتر روي
صورت وود تذاشته و بيمار ا كترود ونثي را در دست نگه دارد ،مداري ايجاد نشده و جرياني ح

نميشود.

روش دو غلتكی:
 .5در اين روش از ژل ماي حاوي سدي ولرايد يا سدي وربنات به ننوان ماده واسطه استفاده مي شود.
 .2مشاوره وامل انجام دميد.
 .3بيمار را روي تخت آماده ونيد ،با والمي موماي بيمار را بسوشانيد و آرايش چشمان او را پاك ورده و سس

پوستت را

به طور وامل تمير ونيد .ايدهآل است وه م آرايش را پاك ورده و م پاوسازي انجام دميد.
 .5تست حرارت و حساسيت را بر روي پوست انجام دميد.
 .1بعضي از تو يدونندتان بخور را پيشنماد نميونند .
 .6يكي از ا كترودماي غلتكي را به بيمار داده تا روي صورت وود نگه دارد.
 .0غلتي را روي پوست تذاشته و شدت جريان را به تدريج زياد ونيد به اندازه اي وته بيمتار احستاس ستوزش نداشتته
باشد .سس

غلتي ديگر را از بيمار ترفته و روي پوست قرار مي دمي .

 .9در نيمه وار با جابجا وردن غلتي ما در مر دو طرف صورت ،وليه يون ماي مث ت و منفي جذب ووامند شد.
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 .8جمت پيكانما را دن ال ونيد و در نواحي چرب مانند بيني  ،پيشاني و چانه وار ونيد ،تقري اً  3تا  1دقيقه وه به نتوع
پوست و واونش آن بستگي دارد .اما به غلتيما اجازه ندميد با يكديگر اتصال پيدا ونند.
 .52ا كترود را برداشته  ،جريان را قطع مي وني .
 .55در صورت تمايل و سمو ت وار مي تواني دراطراف شكاف بيني و نواحي چانته ،دستتگاه را دوبتاره روشتن وترده و از
ا كترود تي توي يا ا كترود دو توي استفاده مي وني .
 .52تمام مواد را به طور وامل با اسفنج مرطوب از روي پوست پاك ونيد.
 .53استخراج  Comedoneبا پروب استريل يا انگشتان پوشش دار ميتواند وامل شود.
نكته:
ق ل از درمان ،چند دقيقه غلتيما را به وف دست وود بما يد (بدون جريان) تا آنما را ترم ورده و يوني وه از درمتان ق لتي در
آنما مانده باشد تخليه شود .ممچنين اين نمل به جريتان يتافتن ناتمتاني يتونمتا بتر روي صتورت ومتي متيونتد .بعضتي از
تو يدونندتان وي

وردن غلتيما را در مايع استريل بعد از درمان پيشنماد ميونند وه م آنمتا را ضتد نفتوني وترده و مت

باقيماندهي ورم /ژل را پاك ميوند.
در ابتدا پوست مقاومتي ط يعي نس ت به ج ريان دارد و بيمار ممكن است احساس ويلي ومي و يا ميچ احساسي نداشتته باشتد.
وقتي مقاومت پوست شكسته ميشود ،در حين ترم وردن بافت ممكن است در احساس بيمار افرايش ايجاد شتود در ايتن حا تت
الزم است وه شدت به آرامي وامش يابد.
دورهی درمانی پیشنهادی
در درمان پوست نرمال 5 ،تا  9مفته دوره ،حداقل يي بار در مفته نياز است .پوست ماي چرب و متراو به درمان بيشتتري نيتاز
دارند .در طي ماه دوم درمان ،مفته در ميان ،و در طي ماه سوم مامي يي بار تا آور نمر مورد نياز است.
یونتوفوریسیز گالوانیک :
دالیل استفاده از یونتوفوریسیز گالوانیک
 آزاد وردن اوسيژن
 بازسازي اسيد ميدرو يسيديي (چربي)
 داشتن واصيت جمع ونندتي بر روي منافذ
 تسكين ا تماب و وامش تردش وون
 است كام و بم ود بافت پوست
 تشكيل اسيد روي پوست به نلت واونش بين يونماي ولريد و يونماي ميدروژن در آب و تو يد اسيد ميدروولريي
 ايجاد ترما و تسكين پايانهماي نصب
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گام به گام :درمان یونتوفوریسیز گالوانیک
درمان يونتوفوريسير تا وانيي به روش دو غلتكي انجام مي شود.
در اين روش از ژل و ورم ماي داراي يون ماي موثر مث ت و منفي به ننوان ماده واسطه استفاده مي شود.
 .5دستگاه را با تمام تجميرات تخصصي مورد نياز نصب ونيد ،اتر پالريتهي يونتو فوريسير در حا ت منفي يتا مث تت قترار
داده شود تفاوتي ندارد .در نمايت دستگاه را تست ونيد.
 .2بعضي مواد براي يونتوفوريسير به شكل آمسول وجود دارند .در منگام شكست شيشه بايد احتياط ونيد و براي شكستن
آمسول از پارچه استفاده ونيد و آن را در باالي سر بيمار نشكنيد.
 .3مواد را با برس ماسي يا سرانگشتان بر روي صورت و تردن بما يد.
 .5يكي از ا كترودماي غلتكي را به بيمار داده تا روي صورت وود نگه دارد.
 .1ا كترود غلتكي ديگر را روي پوست تذاشته و جريان را به تدريج زياد ونيد.
 .6حروات آمسته و ريتميي در سرتاسر صورت انجام دميد اما به غلتيما اجازه ندميد با يكديگر اتصال پيدا ونند.
 .0در نيمه وار با جابجا وردن غلتي ما در مر دو طرف صورت ،وليه يونماي مث ت و منفي جذب ووامند شد.
 .9جمت پيكانما را دن ال ونيد و در سرتاسر صورت و نواحي تردني وار ونيد ،تقري اً  1تا  0دقيقه وه بته نتوع پوستت و
واونش آن بستگي دارد.
 .8ا كترود را برداشته ،جريان را قطع مي وني .
 .52در صورت تمايل و سمو ت وار مي تواني دراطراف شكاف بينتي و نتواحي چانته ،دستتگاه را دوبتاره روشتن وترده و از
ا كترود تي توي يا ا كترود دو توي استفاده ميوني .
 .55باقيماندهي ورم يا ژل را پاك ورده و يي ماسي مناسب را به وار بريد .اين يي ايدهي ووب استت وته از ممتان متواد
پيشنمادي به ننوان ماسي استفاده وني زيرا ذرات فعال دوباره در داول ماسي صورت ووامند بود تا نملكرد مناسب
متعادل وردن و ميدرات وردن پوست ادامه يابد.
تذکر  :بروي از ومساني ما ژل و ورم مايي تو يد مي ونند وه مر دو يون ماي موثر مث ت و منفي را دارا مستند ،در نتيجه بتراي
جذب وليه اين مواد موثره از دو غلتي با پالريته غير ممنام روي پوست استفاده مي وني و با جابجا وردن غلتي متا بته ستمت
راست و سس

سمت چپ صورت وليه يون ماي مث ت و منفي در مر دو طرف صورت جذب ووامند شد.

مراقبت خانگی و بعد از درمان برای گالوانیک
 تا حد امكان از تماس با پوست وودداري ونيد. از به وار بردن پودرماي آرايشي بر روي صورت تا  25سانت بعد از درمان وودداري ونيد .از رژ تب يتا آرايتش چشتاستفاده نكنيد ،زيرا پوست ممكن است به مواد رنگي موجود در وازم آرايش حساسيت نشان دمد.
 -مقدار زيادي آب در طول روز بنوشيد و از رژي سرشار از ميوهجات و س ريجات استفاده ونيد.
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برای جلوگیری از خطرات موجود در گالوانیک چه باید کرد؟
 تستماي حرارتي و حساسيت را انجام دميد. ق ل از درمان دستگاه را بر روي وود تست ونيد. مميشه مادهي وافي روي پوست داشته باشيد تا آن را روان نگه دارد. مرتر از شدت جريان پيشنمادي تجاوز نكنيد. مميشه مشاورهي وامل را انجام داده و مرتر بيماري را وه نفونت دارد درمان نكنيد. مميشه غلتيما و تجميرات را بعد از مر درمان به طور وامل تمير و استريليره ونيد(.مر بار بعد از استتفاده غلتتي متاشست و شو شود و با اسسري دوونك

ضد نفوني شود).

 از نرديي بودن ماشين به وود اطمينان حاصل ورده تا ونترل واملي بر روي شدت شاوصما و غلتتيمتا  /ا كترودمتاداشته باشيد و به بيمار تكيه ندميد.

روش استریل یا ضدعفونی :
مندپي

ما پ

از اتمام وار ،وامالً با دستمال وشي و تمير شود ،با اسسري دوونك

دستگاه استفاده شده است مندپي
دوونك

ضد نفتوني ونيتد .اتتر متدت طتوالني از

را از جايي وه از يكديگر جدا مي شود باز ونيد و وامالً شست و شو دميد ،سس

با استسري

ضدنفوني ونيد.

معرفی مواد مصرفی :
براي استفاده از دستگاه تا وانيي از ژل مايي وه قابليت يونيره دارند استفاده ونيد .ژل ماي ماري وور يا تينو  ،ايتن دو شتروت
ژل مايي مستند وه براي ممه مشكالت پوستي استفاده شده و وامالً جذب پوست مي شوند.
متعلقات دستگاه گالوانیک :

(الكترود غلتكی(

(الكترود غلتكی(
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دستگاه Ultrasonic
ساختار
تو يد صوت با فروان

پايين به وسيلهي وسايل مكانيكي م امكانپذير است و تي بتراي تو يتد صتوت بتا فروتان متاي بتاال از

وريستال ماي پيرو ا كتريي استفاده مي شود.
معموالً امواج صوت مورد استفاده در او تراسونيي صورت ،داراي م دوده فروانسي  5مگامرتر مستند.
مكانیسم عمل
وقتي امواج او تراسوند به بافت ما بروورد ميونند ،بسته به ميران اوتالف مقاومت صوتي بتين بافتت متا بخشتي از آن جتذب و
بخشي منعك

ميتردد.

جذب انرژي به وسيله نوسان مو كو ي نناصر سلو ي انجام ميتيرد و اصطكاك حاصل از نوسان بافت متا موجتب تو يتد ترمتا در
بافت ميشود .بدين ترتيب با انمال او تراسوند  3اثر نمده را در بافت ما ميتوان مشامده نمود:
 - 5اثر حرارتی :اتر امواج او تراسوند به طور مداوم به بافت انمال شوند اصطكاك حاصل از نوسان بافت ما موجتب تو يتد
حرارت تا حدود  55درجه سانتيتراد در بافت ووامد شد .از اين واصيت در جمت امداف مراق تي و درماني توناتوني
مانند افرايش موضعي تردش وون  ،بم ود تغذيه بافتي و رفع وستگي و استرس بافت پوست استفاده ميشود.
 - 2اثرات مكانیكی :اتر امواج او تراسوند به طور منقطع به بافت انمال شود ،بافت فرصت وافي براي پخش ترما از طري
مدايت بافتي و تردش وون موضعي را ووامد داشت ،بنابراين اثر حرارتي ظامر نخوامد شد .به طوري وه حتي ميتوان
او تراسوند را با شدتي بيشتر از حا ت مداوم به بافتت متا انمتال نمتود و صترف ًا از مرايتاي نوستان بافتت متا در مقابتل
او تراسوند بمره جست ،وه مم ترين اثر آن ميكرو ماساژ و ريلك

بافت مي باشد.

 - 3اثر بیوشیمیائی :امواج آ تراسونيي با تقويت فرايند واتا يروري ،متابو يس سلو ي را افرايش داده و بانث قليايي شدن
و در نتيجه نفوذپذيرتر شدن ديواره سلو ي مي تردد و بدين ترتيب ست ب متي شتود وته متواد مغتذي و درمتاني دي
پليميريره شده و راحت تر توسص سلول جذب مي تردند.
ا تراسوند ممكن است در بيشتر قسمتماي بدن شامل صورت ،تردن ،بازوما ،پستانما ،ومر ،مفصتل ران ،باستن و پامتا استتفاده
شود .براي بمينهسازي نفوذ امواج صوتي وه با سيست ا تراسونيي صورت تو يد ميشوند ،بايد از يي ژل يا وترم مناستب پوستت
استفاده شود.
مكانیسم کاربردهای آلتراسونیک :
 )aوقتي ا تراسوند به بدن وارد ميشود ،بدن به روشماي متنوع واوتنش داده و بته وستيله ماميچته ،تانتدون و استتخوان
جذب ميشود .سطوح سختتر مانند استخوان انرژي ا تراسوند را جذب و منعك

ميونند .اين فرايند بانتث افترايش

دماي ولي در اطراف بافت شده و سرنت تردش وون و نتف را افترايش داده و بته رفتع متواد زايتد ومتي متيونتد.
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ممچنين مانع از وقوع آونه و كه شده و پوست انرژي ،شادابي ،است كام و نرمي قابل توجمي حتي بعد از او ين جلسته
احساس مي شود.
 )bامواج آ تراسونيي از اپيدرم ن ور ورده و تا اليه چربي ميسودرم نفوذ مي وند و نالوه بر افترايش متابو يست ستلو ي در
وامش چربي زير پوستي موثر است.
 )cبا استفاده از ضربات آ تراسونيكي  ،مراران ح اب رير تو يد نموده و بدين وستيله از رستوب وتردن و تته نشتين شتدن
مالنين در نم پوست جلوتيري مي نمايد و در نتيجه ي ماي پوستي را از بين برده و مانع از ايجتاد آنمتا متي شتود.
نالوه بر اين منافذ پوست را پاوسازي ورده و بانث پاويرتي و روشن و با طراوت شدن پوست مي تردد.
 )dبا امواج آ تراسونيي جريان تردش وون افرايش يافته و آب و چربي ان اشته شده در موضع پراونتده شتده و در نتيجته
پف و سيامي زير چش تدريجاً از بين ووامد رفت.
موارد منع استفاده از التراسونیک:
 مرتر از دستگاه براي ماساژ وره چش و يا پلي بااليي استفاده ننماييد.
 به صورت داولي استفاده نشود و از استفاده در نرديي دمان ،توشما و مرور تلو وودداري شود.
 بر روي زو ماي باز ،جراحتما و نواحي نفوني استفاده نشود.
 در زمان حاملگي يا در صورت داشتن پي ميكر ،سابقه بيماري قل ي يا ديگر وضعيتماي پرشكي استفاده نشود.
فواید استفاده از التراسونیک
 افرايش تردش وون
 ومي به افرايش جريان نفاوي
 افرايش متابو يس سلول
 پاك سازي سموم
 سفت وردن پوست صورت ،تردن و بدن
 وامش چين و چروك
 وامش پف چشمان و و ودي دور چش
 پاك وردن منافذ بررگ
 وامش آونه و ي
 وامش حضور سلو يت و چربي
 جذب سريع مواد به انماق پوست
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گام به گام آلتراسونیک صورت:
در این روش از ژل آلتراسونیک یا کرم متناسب با پوست به عنوان ماده ی واسطه ای استفاده می شود.
 .5ابتدا نمليات آماده سازي را انجام داده و مطمئن شويد وه پوست ناري از مر تونه آ ودتي مي باشد.
 .2ژل يا ورم ماساژ را با برس يا سرانگشتان بر روي صورت و تردن بما يد.
 .3شدت دستگاه را ط

تشخيص ضخامت پوست تنظي ونيد.

 .5تان آ تراسونيي را روي پوست قرار داده و در مسير ماي مشخص شروع به حروت مي نمايي .
 .1زمان انجام وار  51-9دقيقه مناسب مي باشد.
 .6براي وار در زير چش و دور ب از تان سر باريي استفاده مي وني .
 .0براي وار در نواحي وسيع تر مانند تونه و پيشاني از تان سر پمن استفاده مي وني .
 .9بعد از اتمام وار دستگاه را واموش ورده و تان ما را از سطح پوست جدا مي وني .
 .8با پد آغشته به آب ترم ،مواد باقيمانده بر روي سطح پوست را پاك نماييد.
معرفی پروتكل های درمانی:
در ماه اول درمان ،مفتهاي يي بار ،ماه دوم مفته در ميان ،و ماه سوم مر ماه تا آور نمر براي مراق ت انجام مي شود.
براي رفع پف و و ودي دور چش وه از ارث يا مشكالت داولي ن اشد ،يي روز در ميان مر جلسه مدت درمان 56
دقيقه  9دقيقه مر چش نياز است .مراق ت بعد از درمان پف و تيريگي دور چش اين است وه بيمار در منرل بايد
چش را با شامسو بچه شست و شو داده ،از ژل مخصور دور چش استفاده وند و بصورت پيانو اي ماساژ بدمد .اين وار
بايد  3بار در روز انجام شود.
روش استیریل یا ضدعفونی:
مندپي

ما مر بار پ

از استفاده وامالً تمير شده و با اسسري دوونك

يا سايدو

ضد نفوني شود.

روش سرویس و نگهداری :
 -منگامي وه مي وواميد از نملكرد ص يح مندپي

آ تراسونيي مطمين شويد ،چند قطره آب روي مندپي

سر صاف

بريريد ،دستگاه را روشن ونيد ،شدت را باال ب ريد ،در اين ظه امواج آ تراسونيي ضربه مايي به تي تي ملكول متاي
آب ميرند و آب را تكان مي دمد .در غير اين صورت بايد با شروت تماس ترفته شود تا مسئو ين فني شروت رسيدتي
ونند.
 براي نگمداري مناسب مندپيمندپي

ما حتما پ

از اتمتام وتار ،ژل را وتامالً تميتر ونيتد ،زيترا بتاقي مانتدن ژل بتر روي

به آنما آسيب وارد مي وند.

14

Beauty Skin M -033

دفترفروش شرکت فناوری فراگرد
شهرستان :مشهد – مقابل چمران  – 7پالک  – 65تلفن 16002201160 :و 11060011110
دفتر فروش تهران  :اوین -دانشگاه شهیدبهشتی-مرکز رشد واحد فن آوری-تلفن12022000061 :

متعلقات دستگاه آلتراسونیک :

پروب سرگرد آلتراسونیک

پرو ب سر پهن آلتراسونیک
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