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 50 مقدمه:

 51 

 52 :به همراه کد ملی (الف( عنوان دقیق خدمت مورد بررسی )فارسی و التین

 53 

 54 .ی موضعی و تناسب اندامدر درمان چاق (Shock Wave) امواج آکوستیکاستفاده از دستگاه های مبتنی بر تکنولوژی 

 55 می باشد.  547109کد ملی شبیه به این خدمت  .در حال حاضر این خدمت فاقد کد ملی خدمت بالینی می باشد

 56 

 57 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی

ید و شلیک امواج است که از هوای فشرده برای تول و کاهش حجم بافت چربی کاهش سلولیتتکنیکی برای  ،7خارجی پالسدرمان فعالسازی  58 

امواج موجب تحریک متابولیسم و بهبود گردش خون )با  این .مکانیکی()تبدیل انرژی الکتریکی به  آکوستیک به سمت بافت هدف استفاده می شود 59 

دیپوسیتها و کاهش حجم بافت چربی سبب تخریب الیه فیبروز پوشاننده کالسترهای ا ( می گردد.2و ساخت عروق جدیدتحریک پرولیفراسیون سلولی  60 

عالوه بر موارد ذکر شده، این تکنیک می تواند با افزایش . (1,2)با افزایش نفوذپذیری ادیپوسیتها همچنین تحریک آپوپتوز ادیپوسیتها انجام می شود 61 

در دِرم  3زی کالژنموجب تحریک بازسا نیتریک اکساید و تحریک سلولهای بنیادی پوست پرولیفراسیون سلولی و افزایش رهاسازی فاکتورهای رشد، 62 

با درمان الزم به ذکر است که این تکنیک مشابه این تکنولوژی می تواند موجب درمان سلولیت، درمان چروک های پوستی و خطوط استریا شود. شود.  63 

 64 1,2)3 ,( ده می شود.است که در اورولوژی و ارتوپدی به ترتیب برای درمان سنگ های کلیوی و کلسیفیکاسیون های مفصلی استفا 0امواج آکوستیک

 65  :(4)این تکنولوژی دارای دو انتقال دهنده )هندپیس( است

این هندپیس براساس میزان  رهاسازی تری گلیسرید از سلول های چربی می شود. و : موجب افزایش نفوذپذیری دیواره عروق9هندپیس توان باال 66 

 67 لی متر مربع تنظیم شود.میلی ژول بر می 20/7تا  09/4حساسیت پوستی بیمار، می تواند از 

این هندپیس بر سطح  : موجب تولید امواج آکوستیک با توان پایین شده و به دنبال آن افزایش جریان خون و لنف می گردد.6هندپیس ماساژ ویبراتور 68 

 69 تنظیم می شود. 1بار 9تا  0/7انرژی 

پالس در هر جلسه برای  3444تا  1500شلیک یس پیشنهاد شده است. پتولید شده توسط دو هندترکیبی از پالس های نحوه انجام هر جلسه درمانی:  70 

 71 بیمار پیشنهاد شده است.

 72 .روز 70تا  0: تواتر درمان

 73 ماه ممکن است ادامه داشته باشد. 3نتایج درمانی تا . جلسه 8تا  6 طول دوره درمان:

 74 ن درمان ممکن است اتفاق بیفتد.به طور کلی بسیار کم عارضه است. درد خفیف و قرمزی اندک پوست در حی عوارض:

 75 

                                                           
1 orporeal Pulse Activation Therapy (EPAT)Extrac 
2 Neovascularization 
3 Collagene Remodeling 
4 Acoustic Wave Therapy 
5 ACTOR)-DHigh impact acoustic wave handpiece ( 
6 ACTOR)-VVibrating massage handpiece ( 
7 Bar 
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 76 :پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری یاج( اقدامات 

 یا تجمع چربی موضعی سلولیت  برای درمان امواج آکوستیک، افرادی هستند که اهابهترین کاندید :ارزیابی قبل از انجام پروسیجر 77 

 78 دارند.

  79 ا.دیکاسیونهتاریخچه بیماری جهت بررسی اندیکاسیونها و کنترانارزیابی 

  8اندازه گیری سلولیت با استفاده از ابزارHexsel(5)   ،تعداد و عمق فرورفتگی ها، شلی  که شاملرا  نمای ظاهری سلولیت 9. این ابزار 80 

ت امتیاز می دهد که از مجموع این امتیازات، شد 3تا  4پوست، نمای بالینی ضایعه و درجه سلولیت هستند معرفی می کند و به هر آیتم،  81 

سلولیت استخراج می شود )خفیف، متوسط و شدید(. شدت متوسط و شدید سلولیت، کاندید مناسبی برای استفاده از دستگاه شاک ویو  82 

 83 هستند.

 84 .مشاوره مدیریت وزن 

 85 .و محیط منطقه مورد درمان ارزیابی انتروپومتری 

 86 .5ال امپدانسبیو الکتریک  اندازه گیری درصد چربی با استفاده از دستگاه بادی آناالیزر 

 87 ارزیابی حین  انجام پروسیجر 

این تکنیک، عارضه خاصی ندارد. هرچند ممکن است درد خفیف و قرمزی مختصر پوست در حین درمان ایجاد شود که گذرا می باشد و در  88 

 89 مدت چند ساعت برطرف می شود.

 90 .خاصی ذکر نشده است ، ارزیابیامواج آکوستیکپس از انجام درمان با : ارزیابی بعد از انجام پروسیجر 

 91 :(9)عوارض زیر ممکن است بروز کندبه طور کلی بسیار کم عارضه است. :کنترل عوارض جانبی انجام پروسیجر 

  92 که در مدت چند ساعت برطرف می شود.درد خفیف و قرمزی اندک پوست 

 .93 کبودی مختصر که در مدت دو الی سه روز برطرف می شود 

 94 به راحتی تحمل می شود.که  درد بسیار خفیف در حین درمان 

 95 ( تواتر ارائه خدمت  د

 96 جلسه 8الی  6: نیاز( تعداد دفعات مورد 9-د

 97 روز 91الی  5م: ( فواصل انجا2-د

 98 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Order( افراد صاحب صالحیت جهت تجویز )ه

                                                           
8 Hexsel Cellulite Severity Scale 
9 edanceBioelectrical Imp 
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آموزشی مصوب مورد نیاز. در صورت ذکر با ذکر عنوان دقیق تخصص و در صورت نیاز ذکر سوابق کاری و یا گواهی های )  99 

 100  (:دوره آموزشی باید مدت اعتبار دوره های آموزشی تا بازآموزی مجدد قید گردد

 101 

 منطقه مجاز مداخله در بدن دوره آموزشی تحصیالت تخصص 

 پزشک متخصص تغذیه 7

(MD-PhD،)  

کارشناس، کارشناس ارشد 

 و دکترای تخصصی تغذیه

د و کارشناسی، کارشناسی ارش

 دکترای تخصصی تغذیه

 شکم، باسن، ران، بازو و غبغب *دوره دیده

 102 ساعته مصوب مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی 94* گذراندن دوره آموزشی ـ مهارتی 

 103 :ارائه خدمت مربوطهافراد صاحب صالحیت جهت ( و

 منطقه مجاز مداخله در بدن دوره آموزشی تحصیالت تخصص 

 پزشک متخصص تغذیه 7

(MD-PhD،)  

کارشناس، کارشناس ارشد 

 و دکترای تخصصی تغذیه

کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

 دکترای تخصصی تغذیه

 شکم، باسن، ران، بازو و غبغب *دوره دیده

 104 ه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکیساعته مصوب مرکز ملی آموزش مهارتی و حرف 94* گذراندن دوره آموزشی ـ مهارتی 

 105 

 106 ارائه کننده خدمت: اعضای تیم ( برای سایر( عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز )استانداردز
ف

دی
ر

 

عنوان 

 تخصص

تعداد موردنیاز به طور 

استاندارد به ازای ارائه هر 

 خدمت

میزان 

تحصیالت مورد 

 نیاز

 سابقه کار و یا دوره آموزشی

 مصوب در صورت لزوم

نقش در فرایند 

 ارائه خدمت

1 
کارشناس 

مرتبط با علوم 

 پزشکی
 کارشناسیحداقل  هردستگاه ییک نفر به ازا

برگزار راتوری اپگذراندن دوره 
 شرکت سازندهشده توسط 

اجرا تحت نظارت 

متخصص مربوطه یا 

سازی مادهآدرمانگر، 

 بیمار

 107 

در صورت نیاز به دو یا چند فضای مجزا با ذکر مبانی ) :ن ارائه خدمتو مکا( استانداردهای فضای فیزیکی ح 108 

 109 (:محاسباتی مربوط به جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد
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 110 دارای امکانات زیر: دارای نور کافی و دما و تهویه مناسب به ازای هر تخت معاینه 2در  7.9فضای 

 111  ه سه تکه برقیصندلی تخت شوند 

 112 تابوره چرخدار 

 113 دسترسی مناسب به روشویی 

 114  :( تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمتط

 مگاهرتز می باشد.  7-3بار را تولید کند. فرکانسهای استاندارد این دستگاه  9الی  4.3این دستگاه باید فشار ؛ دستگاه درمان شاک ویو 115 

 116 یم نییتع ریاز موارد ز یکیدستگاه طبق  نیا ینیاستاندارد بال ایمپکت دارا باشند. superficialایمپکت و  deepهندپیس مجزا برای 

 117 شود. 

 118 :رندیقرار گ ریز یاز گروهها یکیشوند که در  یاستاندارد قلمداد م ییدستگاهها

 119 های زیر نیازی به بررسی مجدد ندارند: هیدییتایک از  یدارا یدستگاهها -7

I.  Medical CE کالس یک با استاندارد  دستگاههای پزشکیMDR. 120 

II.   FDAزیبایی درج شده در لیست  جهت کاربرد بالینی پزشکیCDRH  . 121 

مصوب  یگروه از دستگاهها به شرط انجام پروژه پژوهش نی: ایکشور کره جنوب Medical   KS هیدییتا یدارا یدستگاهها -2 122 

اداره  CRF(Case Report Form) یفرمها لیطرح و با تکم انیمصوب و ارائه گزارش پا یقاتیمرکز تحق ای یدانشگاه علوم پزشک 123 

 124 هستند. رشیقابل پذ یتوسط مجر یوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یکپزش زاتیتجه

شده در  هیذکر شده در بند دو و چاپ مقاله در مجله نما طیطرح با شرا انیپا ی: دارا2و  7گروه  یهاهیدییفاقد تا یدستگاهها -3 125 

Scopus ای ISI .126 باشند 

را داشته  ریز طیکه تمام شرا شودیو معتبر محسوب م تیصالح یدارا یمراکز CRMو  CRF یفرمها لیو تکم یجهت انجام پروژه پژوهش  - 127 

 128 باشند:

 129 باشند. هیتغذ یآموزش کینیو کل هیگروه تغذ یدارا (7

 130 را داشته باشند. ی موضعیدستگاهها نهیدر زم یسابقه کار پژوهش (2

 131 کار با دستگاهها را داشته باشند. یآموزش یهادوره یزارسابقه برگ (3

 132 پوست یضخامت چرب یریگاندازه یبرا پریکال 

 133 یتن سنج یریگاندازه یترازو و قد سنج استاندارد برا 

 134 تکه برقی 3صندلی تختی  یتن سنج یها یریگاندازه اندازه یبرا یمتر استاندارد نوار 

 135 اپراتور تابوره 

 136 ازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:( داروها، مواد و لوی
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ف
دی

ر
 

 میزان مصرف )تعداد یا نسبت(  اقالم مصرفی مورد نیاز

 به ازای هر فرد یک عدد ماسک جهت اپراتور و بیمار 1

 مایع ضد عفونی کننده دست و سطوح 2
بسته به چرخش مراجعین، به صالحدید 

 درمانگر

 اجع یک عددبه ازای هر مر کاور یا ملحفه یکبار مصرف 3

 بستگی به موضع دارد ژل لوبریکنت 4

 tubeدستگاه )پرتابنده یامصرفی  5

projectile) 
 

 137 

 138 

شامل گزارش نتایج درمانی و ثبت در پرونده بیمار و بررسی های حین درمان از جمله سوابق بیمار و تلفیق ( استانداردهای ثبت) ک 139 

 140 :(دارویی

ای آنتروپومتریک شامل محیط موضع، وزن، ضخامت چربی زیر پوستی موضع، شدت سلولیت )در صورت اندازه گیریهمار،یب یثبت اطالعات پزشک 141 

و ثبت عوارض ناخواسته و  جریو طول زمان پروس تعداد شات ایشده توسط ارائه دهنده خدمت شامل قدرت  میتنظ یبرنامه درمان درمان ضد سلولیت(. 142 

 143 درمان )با مهر و امضا(. یالیسر حینتا

ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز ) :خدمتجهت تجویز  دقیقکاسیون های ( اندیل 144 

 145 (:تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد

 146 وجود سلولیت 

 BMI  147 کیلوگرم بر متر مربع 30-22بین 

  148 )حداقل یک سانتیمتر با کالیپر( چربی های موضعیتجمع 

 149 ، شاخص توده بدنی در تعیین اندیکاسیون نقشی ندارد.باشددرمان سلولیت در شرایطی که هدف درمانی از این تکنیک، 

 150 خدمت: دقیقشواهد علمی در خصوص کنترااندیکاسیون های ( م

 151 ؛هرنی در محل 

 152 ؛بارداری 

  153 (؛ماه اول که شیرخوار تغذیه انحصاری با شیر مادر دارد 6شیردهی )در 

 154 ؛انی جدی فعال مانند اسکیزوفرنیاختالالت رو 

 155 ؛زخم فعال یا تروما در محل درمان 

 وارفارین و ه داروهای ضدانعقادی(و   رینپاDOAC). 156 
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 157 ( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:ن

 158 

ف
دی

ر
 

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت در 

 فرایند ارائه خدمت
 نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت

1 

-MDپزشک متخصص تغذیه )

PhD،)  کارشناس، کارشناس ارشد

 و دکترای تخصصی تغذیه

 

 ی، کارشناسیکارشناس
ارشد و دکترای 

 تغذیه تخصصی
 در تمام مدت ارائه خدمت

بررسی تنظیمات دستگاه و پروتکل درمان، نظارت بر 
 انجام کار، توجه به عوارض احتمالی

 مدت ارائه خدمت در تمام کارشناسی کارشناس )اپراتور( 2
انجام کار درمانی، ارتباط با درمانگر و گزارش دقیق در 

 حین انجام کار

 159  ( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:س

ن بستگی به تعداد پالس های )این زما دقیقه می باشد. 64الی  79مدت انجام خدمت در هر جلسه، با در نظر گرفتن زمان قبل و بعد انجام پروسیجر،  160 

 161 ندارد. یبه بستر ازین؛ (شلیک شده دارد

به صورت شفاهی، کتبی در قالب فرم  -همراه-)موارد آموزشی که باید به بیمار ( موارد ضروری جهت آموزش به بیمارع 162 

از عوارش ناشی از درمان و . . .  آموزش داده شود تا روند درمان را تسریع نموده و   CDآموزش به بیمار، پمفلت آموزشی،  163 

ارائه بروشور به بیمار جهت آگاهی وی نسبت به نوع درمان و عوارض احتمالی و توجیه بیمار نسبت به داشتن انتظار منطقی از  :جلوگیری نماید( 164 

 165 درمان
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 187 بسمه تعالی 

 188 زیتجو یراهنما نیفرم تدو

 RVUکد  عنوان استاندارد

 کاربرد خدمت
افراد 

صاحب 

صالحیت 

جهت 

 تجویز 

ارائه 

کنندگان 

اصلی 

صاحب 

 صالحیت 

 شرط تجویز
محل 

ارائه 

 خدمت

 تواتر خدمتی
مدت 

زمان 

 ارائه 

 توضیحات 

 فواصل انجام  تعداد دفعات مورد نیاز کنترا اندیکاسیون وناندیکاسی سرپایی بستری

استفاده از دستگاه 

بر  یمبتن یها

امواج  یتکنولوژ

در درمان  کیآکوست

 یموضع یچاق

 کد مشابه

547109 
 * 

کارشناس، 

کارشناس 

ارشد و 

دکترای 

تخصصی 

تغذیه، 

پزشک 

متخصص 

 تغذیه

کارشناس، 

کارشناس 

ارشد و 

دکترای 

تخصصی 

 تغذیه،

پزشک 

متخصص 

 تغذیه

 وجود سلولیت 

 BMI  بین

22-30 

کیلوگرم بر 

 متر مربع

تجمع چربی 

 های موضعی

 محل؛هرنی در 

 بارداری؛ 

 6)در  شیردهی 

ماه اول که 

شیرخوار تغذیه 

انحصاری با شیر 

 مادر دارد(؛

  اختالالت روانی

جدی فعال مانند 

 اسکیزوفرنی؛

  زخم فعال یا

تروما در محل 

 درمان؛

عقادی )وارفارین و داروهای ضدان
 هپارین(.

مطب، 

دفاتر کار 

تغذیه، 

کلینیک 

های 

تخصصی 

 تغذیه

 روز 70الی  9 جلسه 8الی  6

وابسته 

به 

موضع 

الی  74

04 

 دقیقه

 

 189 .ردیصورت پذ شیرایو ستیبایم یباشد و بعد از اتمام مهلت زمان یسال م 2راهنما از زمان ابالغ به مدت  نیاعتبار ا خیتار 


