ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه درﻣﺎن زﺧﻢ ﭘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻮاج
آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ  FDAرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻣﺎ
ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ از اﻣﻮاج آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ ﺑﻬﺮه

ﻣﯽ ﺑﺮد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ » «Dermapaceﻧﺎم دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ » «Sanuwaveﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮرد
ﺗﺎﺪه ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ » «FDAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ زﺧﻢ ﻫﺎ را

درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 Dermapaceﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ در آن

آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻋﺼﺎب و رگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن ،ﻋﻔﻮﻧﺖ و در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دارای دﺳﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ زﺧﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺑﻬﻮدی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﺎراﯾﯽ  Dermapaceآن را

در دو آزﻣﺎﯾﺶ دوﺳﻮ ﮐﻮر )ﺗﺴﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام
ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﺼﺮفﺷﺪه داروﯾﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯽاﺛﺮ( روی  336ﺑﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻃﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  Dermapaceواﻗﻌﯽ و
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﻮک ﻣﻮﺛﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﭘﺲ از  24ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ  44درﺻﺪ
ﺑﻬﺒﻮدی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ  30درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ » «de novoﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺪف از آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎراﯾﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ Dermapace
واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ راه را ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

