
 مساياي شاك ويو تراپي براي بيماران :

  ثِ صَست ػشپبيي اًدبم هي ؿَد 
  دسهبى ثذٍى اػتفبدُ اص داسٍ دسهبًي يب خشاحي هي ثبؿذ 
  ّيچ گًَِ ػَاسض ّوشاُ ثب دسهبى ٍخَد ًذاسد 
  ثذٍى ًيبص ثِ ثيَْؿي 
  خلؼِ دسهبًي  4 الي  2 هـبّذُ پيـشفت دسهبًي هٌبػت پغ اص 
 ثِ ساحتي قبثل تكشاس ٍ اداهِ هي ثبؿذ 

   
 موارد منع مصرف:

  ثيوبساى ثب اختالالت اًؼقبدي ٍ ّوَفيلي 
  هصشف داسٍّبي ضذ اًؼقبد خَى 
  ٍخَد تشٍهجَص ػشٍقي 
  ثيوبسيْبي تَهشال ٍ كبسػيٌَهبّب 
  حبهلگي 
  كَدكبى دس حبل سؿذ ٍ صفحبت سؿذ 
  ّفتِ پغ اص دسهبى ثب كَستيضٍى  6تب 

 

 
 

 
 

 

 
 

 عوارض احتمالي  شاك ويو:

  تَسم 
  قشهضي 
 دسد 
 

 

ثخؾ فيضيَتشاپي ثيوبسػتبى آتيِ ثب تدْيض ثِ آخشيي تكٌَلوَطي  
سٍص دًيب دس صهيٌِ ؿبک ٍيَتشاپي ٍ ثب اػتفوبدُ اص خوذيوذتوشيوي        

 سٍؽ ّبي دسهبًي ثِ اسائِ خذهبت ثِ ثيوبساى هي پشداصد.
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 تْشاى، ؿْشک غشة، تقبطغ ثلَاس فشحضادي ٍ  آدسع8 
 ؿْيذ دادهبى،  ثيوبسػتبى آتيِ، طجقِ هٌفي يک، ٍاحذ فيضيَتشاپي

 66866488تلفي توبع8

 طشاحي ٍ چبح8 سٍاثط ػوَهي ثيوبسػتبى آتيِ

 شاك ويو تراپي
Shockwave Therapy 

 فيسيوتراپي آتيه

 تْيِ ٍ تٌظين هطبلت8 احؼبى افضل آقبيي )كبسؿٌبع اسؿذ فيضيَتشاپي(

 صيش ًظش دكتش خليل ػلي صادُ )هتخصص استَپذي(



 امواج شاك ويو چيست؟

ؿَک ٍيَ تشاپي سٍؽ دسهبًي ًؼجتبً خذيذ دس فيضيوَتوشاپوي      
اػت كِ دس آى ثب اػتفبدُ اص اهَاج صَتي پشقذست ثوؼوضوي      
ثيوبسي ّبي ػيؼتن حشكتي ثذى اًؼبى دسهبى هوي ؿوَد.         
اهَاج صَتي خْت اًتـبس، ًيبص ثِ هحيط االػتيک ؿجيِ آة،  
َّا يب ثبفت داسًذ. )ايي اهَاج قبثليت خبثدبيي اًوشطي سا ثوِ       
صَست هَقتي اص يک ًقطِ ثِ يک ًوقوطوِ ديوگوش داسًوذ.             
ّوچٌيي قبثليت ػجَس اص هَاد ٍاػطِ سا ثذٍى اص دػوت دادى   

 اًشطي داسًذ(
ثوِ   5797تب  5791اثش دسهبًي اهَاج ؿبک ٍيَ دس ػبل ّبي 

آصهبيـگبّي ثشسػي ؿذ. ثِ تذسيح تأثيشات ايي دسهوبى       صَست 
ثؼذ ثِ ػٌگ كليِ، صفشا ٍ ػٌگ هدبسي ثضاقي  دس ػبل ّبي

ثِ تذسيح ثب ايوذُ توحوشيوک        5778گؼتشؽ يبفت. اص ػبل  
ػبخت اػتخَاى ٍ اثشات هتبثَليک دسهبى ّبي استَپذيک اص   
خولِ اپي كًَذيليت ّب، تبًذًٍيت ّبي كلؼيفيوِ، الوتوْوبة      
فبؿيب پالًتبس ٍ تحشيک خَؽ خَسدگي تبخيشي اػتخَاى ثِ  
ٍػيلِ ؿبک ٍيَ هطشح ؿذ. ثِ تذسيح دس ػبل ّبي ثؼذ ػبيش  

قلجوي،  اًذيكبػيَى ّبي ايي تكٌَلَطي اص خولِ  كبسثشدّبي   
 .ثْجَد صخن ٍ دسهبى ثيوبسي ّبي پَػت هطشح ؿذًذ

اهَاج ؿبک ٍيَ ثِ صَست يک تغييش فـبس گزسا ثَدُ كوِ دس    
  ػِ ثؼذ دسٍى ثبفت هٌتـش ؿذُ ٍ دس هذت صهبى ثؼيبس كَتبُ ثِ
حذاكثش فـبس خَد هي سػذ. ايي اهَاج ثذٍى ايدوبد آػويوت        

تـبس هي يبثذ ٍ دس هوشص        دسٍى  ثبفت ًشم ًفَر كشدُ ٍ دس ثبفت ًا
 هختلف تَليذ ًيشٍ هي كٌذ. ثبفت ّبي

 

 از كاربردهاي ايه امواج مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

  كبّؾ دسد ٍ التْبة ثبفتي 
 ُؿشٍع ثشطشف ؿذى كلؼين دس هَاضغ سػَة ؿذ 
  تحشيک سؿذ اػتخَاى 
  تحشيک ػلَل ّبي ػصجي 
 افضايؾ گشدؽ خَى ٍ هتبثَليؼن 
 آًظيَطًضيغ )تحشيک سؿذ ػشٍق خذيذ( ٍ ثْجَد خشيبى خَى 
 

 اثرات بيولوشيك شاك ويو:

  افضايؾ ًفَر پزيشي ػلَلي 
 تحشيک خشيبى خَى ٍ لٌف 
  ُآصاد ػبصي هبدP 
 ٌِكبّؾ دس فيجشّبي ػصجي غيش هيلي 
  آصاد ػبصي اكؼيذ ًيتشيک كِ هَخت ثبص ؿذى ػشٍقي افضايؾ

هتبثَليؼن ٍ آًظيَطًضيغ هي ؿَد ٍ اثشات ضذ التْوبة آى سا    
 ايدبد هي كٌذ.

  اثشات آًتي ثبكتشيبل 
  آصاد ػبصي فبكتَسّبي سؿذ 
  تحشيک ػلَل ّبي ثٌيبدي 
 

 موارد كاربرد ارتوپديك شاك ويو عبارتند از:

  ُؿبًِ يخ صد 
  ًَهشاحل اٍليِ اػتئَآستشٍص صا 
 ٌِخبس پبؿ 
 آسًح تٌيغ ثبصاى 

  

 ؿكؼتگي ّبي اػتخَاى اػكبفَئيذ 
  ضبيؼبت هبيَ فبؿيبل 
 التْبة تبًذٍى كـكک 
 Tibia stress syndrome   ٍshin pain 
  دسدّبي تبًذٍى آؿيل 
  دسدّبي هضهي قؼوت پـت ٍ گشدى 
  تشيگش پَيٌت ّبي ػضالًي 


