
 شاک ویو تراپی و موارد کاربرد آن

شاک ویو تراپی یکی از روش های غیر تهاجمی و نوین درمانی در فیزیوتراپی است که در آن از امواج صوتی پرقدرت 

های بدن اعمال  برای اهداف درمانی استفاده می شود. امواج صوتی شاک ویو با انرژی باال نیروی مکانیکی را بر بافت

 .بسیاری کاربرد دارد درمان بیماری های اسکلتی_عضالنی درکرده و 

امواج شاک ویو سبب افزایش جریان خون در قسمت های آسیب دیده، تحریک بازسازی سلول ها و تسریع بهبودی و تسکین 

ی آن  درد می شود. شاک ویو تراپی به نسبت سایر روش های درمانی متداول اثرات درمانی بهتری داشته و نتایج درمان

 .ماندگارتر است

 موارد کاربرد شاک ویو تراپی 

 ها و عضالت درمان اختالالت مزمن تاندون •

 درد کمر و گردن •

 اینقاط ماشه •

 شکستگی های استرسی استخوان ها •

 دیر جوش خوردن شکستگی ها  •

 درد شانه  •

 تنیس البو  •

 گلف البو •

 درد آرنج  •

 تورم و التهاب عضالت  •

 دفورمیتی های مفصلی •

 درد کشاله ران  •

 درد لگن  •

 درد و التهاب تاندون آشیل •

 درد کف پا •

 خار پاشنه پا  •

 التهاب تاندون پاتال  •

 شانه یخ زده •

 تاندونیت شانه  •

 التهاب مفاصل •

 درد پاشنه پا •

 اپی کوندیلیت  •

 آسیب های ورزشی •

 نوروم مورتون •

 موارد عدم کاربرد شاکویو تراپی 

 زنان در دوران بارداری  •

 وجود تومورهای استخوانی •

 بیماری های استخوانی متابولیک  •

 اختالالت عصبی و گردش خون  •

 کودکان در سنین رشد •



 وجود عفونت فعال  •

 شوک درمانی یا شاک ویوتراپی در چه مواردی می تواند مفید باشد؟

 کلسیفیکاسیون  •

 سندرم درد میوفاسیال •

 فک  / TMJ درد •

 گردن درد  •

 ایمپینجمنت، پارگی در ماهیچه هایدرد شانه )رسوبات کلسیم، تاندونیت،  •

 (گرداننده ی شانه، شانه یخ زده •

 درد آرنج )آرنج تنیس بازان، آرنج گلف بازان، تاندونیت(  •

 درد مچ دست )جوش نخوردن شکستگی های استخوان زورقی(  •

 درد کمر •

 اسکولیوز  •

 درد ناحیه ی لگن)درد استخوان تروکانتر بزرگ، تاندونیت(  •

 ان ، بهبود رباط، تاندونیت( درد زانو )زانو پرش کار •

 تاندینوپاتی همسترینگ  •

 تندینوپاتی عضالت چهار سر ران •

 درد استخوان ساق پا •

 تاندنوپاتی آشیل  •

 درد پاشنه و خار استخوانی •

 پالنتار فاسیا  •

 آرتروز •

 …و بیشتر •

 


