
   وتر :  وک کترال

کاربرد   کی  ک یگردند که هر    ی م  م یدسته تقس  ۳فرکانس به    زانیبراساس م  ی کیالکتر  ی ها   انیجر

 : دارند  ی در پزشک  یژهایو

 کاربرد دارند.   ییالقا  کی موارد تسکین درد و تحر  در   هرتز که  ١۰۰  ریز  نییفرکانس پا  یها   انی. جر١  

 دارند.  ییالقا  کیتحر  تی هرتز که خاص  لو یک  5 ریز  یانیفرکانس م  یها  انیجر  - ۲  

و انعقاد   ق یو دق  عیسر  ی ها   یکه در جراح  لوهرتز یک  ۳۰۰از    شتر یفرکانس باال ب  یها   انیجر  - ۳  

 روند.  ی بکار م  یزیاز قطع خونر  نان یدر برش وباز کردن سطوح و بافتها به منظور اطم   یحرارت

کند   ی بافت عبور م  کیاز    انیجر  ی دارند وقت  یک یالکتر  تیهدا  ت یزنده خاص  ی بافتها  کهییآنجا  از

 باشند :   یقابل مشاهده م   ریاثرات ز

 کند .   زیستی ، درون آن گرما تولید می یان از یک بافت  اثرات حرارتی : در اثر عبور جر   -1

 یم  زهیونی  انیبا عبور جر   ی تیالکترول  باتیاز بافت، ترک  انی: با عبور جرکیتیاثرات الکترول -2

 شده است.  یدچار سوختگ  ییایمی شود بافت بطور ش  یگفته م  "گردند که اصطالحا

 ن یکند که ا  کی اعصاب و عضالت را تحر  ی تواند سلولها  یم  یکیالکتر  انی: جرکیاثرات فاراد   -3

 گردد.  ی درد و سوزش م  ،یباعث انقباض عضالن

 یستیلذا با  مییاستفاده نما  ان یجر  ی که از اثرات حرارت  میدار  ازیفقط ن  یدر جراح   نکه یتوجه به ا  با

. میکن  یبا فرکانس باال استفاده م   ان یمنظور از جر  ن یا  ی. برامیینما  یرا خنث  ر گیدو اثر د  ی به نحو

الکترول  انیهر چه فرکانس جر اثرات  باشد،  افزاابدی  یکاهش م  کیو فاراد  کیتی باالتر  با   شی. 

کنند و   یخود، نوسان م  داریفرکانس، ونها قادر به حرکت نخواهند بود و فقط در اطراف حالت پا

افزا ا  زی اجازه لرزش ن  ی حت  ونهای  ینرسیا  شتریبشیبا  اثرات   ب یترت  ن یبه آنها نخواهد داد و به 

 تا   ابدی  ی باال کاهش م  اریپاسخ عضالت در فرکانس بس  نی روند. همچن  یم   نیاز ب  کیتیالکترول

 گردد.  ی هرتز کامال حذف م  لویک  ۳۰۰در باالتر از   نکهیا

 



 فرکانس باال:   انیدر جر  یاثر حرارت  کاربرد

 فرکانس باال دو نوع انهدام بافت وجود دارد که عبارتند از:  ان یبا جر  یجراح   در

 (Coagulationجوش بافت ) -1

فت شده و بافت جمع آب درون با  یجیشدن تدر  ریباعث تبخ  انیجر  نییپا  یحالت چگال  نیا  در

 گردد.  ی آن بسته م  یخون  ز یگشته و منافذ ر

 (Cutانفجار بافت )   ایبرش    -۲

 گشته و در اثر اختالف   ریآب درون بافت به سرعت تبخ  اد یز  یبا چگال  انیبکار بردن جر  با

و عالوه بر برش   دهیبافت به اطراف چسب  ی گردد. تکه ها  ی خارج و داخل بافت تکه تکه م  ی دما

 گردد.   یم   زین  یز یاز خونر  یر یباعث جلوگ


