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فهست عمل های زیبای که توسط دکتر وقدوست انجام میشود

 بزرگ کردن سینه (پروتز سینه ، تزریق چربى در سینه) – کوچک کردن سینه یا ماموپالستى – 
یا  پیکرتراشى   – لیپوساکشن  و  ابدومینوپالستى  یا  شکم  جراحى   – ماستوپکسى  یا  سینه  لیفت 

لیپوماتیک 360 درجه

لیفت صورت – شامل لیفت آندوسکوپى پیشانى و ابروها ، لیفت میانى صورت و لیفت گردن و گونه 
– تزریق چربى – تزریق بوتاکس

بینی:

سر و صوت:

جراحى زیبایى بینى یا رینوپالستى اولیه – ترمیم بینى عمل شده یا رینوپالستى ثانویه 

شکم و تنه:
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عمل زیبای بینی (رینوپالستی اولیه)

رینوپالستى به مفهوم اصالح بد شکلى و ناهنجارى هاى مى باشد که از آن به تعبیرهاى مختلف از جمله: 
عمل بینى، جراحى زیبایى بینى، کوچک کردن بینى، سپتوپالستى و... نام برده میشود.

از نظر ما کسانى که بد شکلى بینى اعم از بزرگى بینى، انحراف ظاهر بینى، عدم تقارن بینى، مشکالت 
انسدادى بینى، ناهنجارى هاى مادر زادى یا ناشى از جراحى یا حادثه و هر علت دیگرى دارند و از شکل 

ظاهرى آن رضایت ندارند، میتوانند تحت عمل جراحى بینى قرار بگیرند.
جراحى زیبایى بینى به مفهوم کوچک کردن بینى به هر قیمتى نیست. از نظر علمى در خانم ها کوچک 
کردن و متناسب کردن بینى یک هدف نهایى است در حالیکه از نظر مردان ، کسانى که بینى گوشتى و 

پوست ضخیم دارند ایجاد تناسب، هدف نهایى است.
نکته قابل توجه بعدى این است که بهترین ارزیابى از نتیجه نهایى عمل، بعد از گذشت حداقل یکسال 

از عمل جراحى بینى مى باشد بنابراین از قضاوت و ارزیابى عجوالنه خوددارى فرمایید.
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تمیم بینی عمل شده (رینوپالستی ثانویه)

کسانى که نتیجه خوبى از عمل جراحى خود نگرفته اند و قصد انجام دوباره آن را دارند در صورتى که 
انتقادات واقعى و توقعات نیز منطقى باشند مى توانند کاندید جراحى ترمیمى قرار بگیرند.

دالیل نارضایتى بیماران و اندیکاسیون هاى جراحى ثانویه بینى:
تخریب بافتهاى بینى ، اشکال در تنفس ، کوچک شدن سوراخ هاى بینى و عدم تقارن، نارضایتى از ظاهر 

بینى و عدم تناسب صورت با بینى عمل شده مى باشد.
این افراد براى انجام مجدد عمل ، باید انتظارات واقع بینانه و معقولى داشته باشند و یکسال از عمل قبلى 

شان گذشته باشد.
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:احنکات قبل از هر عمل ج

1- مصرف آسپرین و داروهاى ضد التهاب غیر استروییدى (ناپروکسن، بروفن، ایندومتاسین و...) ده روز قبل 
عمل تا سه هفته بعد از عمل جراحى بینى و هر نوع جراحى زیبایى و غیر زیبایى ممنوع است. این ترکیبات به 
علت ایجاد اختالل در انعقاد خون احتمال ایجاد خونریزى را زیادتر میکنند. استامینوفن جایگزین بسیار خوبى 

براى آسپرین است.
2- در صورت سیگار کشیدن یا هر نوع عادت دیگر، حتما ما را در جریان بگذارید.

3- اگر بیمارى  خونریزى دهنده یا هر نوع بیمارى حاد و مزمن حتى جوش صورت و سرماخوردگى به خصوص 
در هفته هاى قبل عمل داشتید و دارید اطالع دهید.

4- شب قبل عمل استحمام کنید و روز عمل بدون آرایش و عطر تند باشید.
5- تمام مدارك پزشکى خود را به کلینیک یا بیمارستان ببرید.( مانند سى تى اسکن و مشاوره ها و آزمایشات و...) 

6- روز عمل ناشتا باشید.(از ساعت12شب قبل عمل چیزى میل نفرمایید و از صبح حتى آب هم نخورید.)
7- خانم ها اگر در حال حاضر حامله یا در حال شیردهى هستند، حتما اطالع دهند.(قاعدگى منعى ندارد.)

8- بدون وسایل فلزى اعم از طال، پیرسینگ، دندان مصنوعى وارتودنسى متحرك و لنز چشمى و...  وارد مرکز 
جراحى شوید. (در صورتى که اجسام فلزى قابل خارج سازى نیستند مانند پالتین یا ارتودنسى ثابت ما را مطلع 

بفرمایید.)
9- از یک هفته قبل از جراحى مصرف ویتامین A و C یک روز در میان توصیه میشود.

10- اگر ناخن هاى کاشت شده دارید در صورتیکه کوتاه و داراى رنگ روشن باشند
     منعى براى جراحى در خانم ها ندارند. در غیر اینصورت حداقل یک  انگشت باید

     فاقد ناخن کاشته شده باشد.
11- مصرف راکوتان، باید حدافل 4 تا 6 هفته قبل عمل متوقف شود.

12- هرگونه مصرف دارویى ویا غذایى خاص و یا رژیم هاى درمانى را با پزشک
               خود مطرح کنید.

:احنکات قبل از هر عمل ج
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9- روز هفتم تا دهم بعد از عمل بخیه هاى جلوى بینى در صورت وجود داشتن کشیده خواهد شد و از پماد ضد 
اسکار استفاده مى شود.

10- در مدتى که اسپیلنت دارید چنانچه شل شود و یا از روى بینى فاصله بگیرد، تماس بگیرید.
11- 2 تا 3 روز پس از عمل مى توانید حمام کنید (بدن و سرتان را بشویید) ولى اسپیلنت (گچ) روى بینى آب 

نخورد. در محیط هاى مرطوب مدت طوالنى قرار نگیرید.
12- روز هفتم تا دهم از عمل اسپیلنت (گچ) بینى برداشته خواهد شد.

13- معموال از روز چهارم و قطعا از روز هفتم مى توانید فعالیت هاى معمول خود را شوع نمایید. 
پیاده روى و فعالیت هاى ورزشى  نمایید مثل  توانید شروع  بعد مى  به  ماه دوم  از  را  14- فعالیت ورزشى سبک 

سنگین را از ماه ششم به بعد مى توانید شروع کنید.
15- استخر از ماه دوم به بعد مى توانید استفاده نمایید ولى شیرجه نزنید و به عمق آب نروید.

16- چنانچه کنتاك لنز دارید از روز هفتم مى توانید استفاده نمایید.
17- از عینک طبى از ماه دوم بصورت متناوب و مدت زمان کوتاه استفاده نمایید.

18- پس از برداشتن اسپیلنت، چسب روى بینى زده خواهد شد که سپس توسط خودتان هر 24 تا 48 ساعت یکبار 
چسب را عوض نمایید. قبل از چسب زدن پوست بینى را با آب و شامپو بچه بشویید و خشک کرده سپس چسب 

بزنید. مدت 2 تا 3 ماه چسب زدن را ادامه دهید.
19- چنانچه با چسب زدن پوست روى بینى قرمز و حساسیت نشان دهد از زدن چسب خوددارى نمایید.

20- زمان ویزیت هاى بعدى 2 هفته - 1 ماه - 3 ماه - 6 ماه و 12 ماه پس از عمل
     مى باشد. (این زمان ها مى تواند متناسب با شرایط بیمار تغییر یابد)

21- از مصرف آسپرین و داروهاى ضد التهاب غیر استروئیدى (ناپرکسن، 
     بروفن، ایندومتاسین و ...) حداقل تا 10 روز بعد از عمل پرهیز نمایید.

22- از کشیدن سیگار و قلیان تا 6 هفته بعد از عمل پرهیز نمایید.

نکات بعد عمل رینوپالستی

1- حدود 6 ساعت پس از عمل مى توانید مرخص شوید و به منزل بروید . در موارد خاص یک شب خواهید ماند.
2- در مدت حضور در بیمارستان ضمن اقدامات پرستارى از کمپرس سرد هر 15-20 دقیقه به مدت 5 دقیقه 
استفاده نمایید. کمپرس سرد را تا 48 ساعت پس از عمل ادامه دهید و به صورت غیر مستقیم با استفاده از یک 

دستمال  باشد.(هنگام خواب استفاده نشود .)
3- گاز جلو بینى را در صورت خونى شدن تعویض نمایید. معموال تا 24 ساعت و گاهى بیشتر ترشحات خونى ادامه 
دارد. چنانچه بیش از حد معمول باشد اطالع دهید. تا یک هفته به صورت نیمه نشسته بخوابید. (تعویض 4 - 5 

گاز در ساعت طبیعى است.)
4- ضمن تعویض گاز جلو بینى چنانچه خون و یا لخته اطراف نوك بینى و لب وجود داشته باشد با سرم تمیز نمایید. 

مى توانید محل بخیه ها را با پماد جنتامایسین چشمى کمى چرب نمایید.
5- در صورتیکه مش داخل بینى داشته باشید روز بعد از عمل یا بر اساس توصیه پزشک مراجعه نمایید. (براى 

خارج کردن)
6- در صورتیکه مش نداشته باشید از روز بعد از عمل و در صورتیکه مش داشته باشید پس از خارج کردن آن 
نیمه  بینى در حالت  با اسپرى دکوسالین به صورت 2 پاف هر 4 ساعت در هر سوراخ  بینى  شستشوى داخل 
نشسته با سرنگ، قطره چکان و هر روشى که راحت باشید با سرم نمکى انجام دهید. این کار را تا زمان برداشتن 
گچ بینى و بخیه ها با اسپرى دکوسالین و بعد از آن با سرم شستشو و سرنگ 10 سى سى ادامه دهید. (حتما بعد 
از برداشتن گچ و بخیه ها بعد از هر بار شستشو به آرامى و بدون نگه داشتن سوراخ هاى بینى فین کنید. این 

کار به باز و تمیز نگه داشتن راه هوایى شما کمک خواهد کرد.
7- مایعات فراوان بنوشید. 2 تا 3 روز از غذاهاى نرم و سپس غذاهاى معمولى بخورید. (به جز غذاهاى سفت و گاز 

زدنى مثل ساندویچ، سیب و ... سایر غذاها ممنوعیتى ندارد.)
8- در صورت ایجاد کبودى اطراف چشم از روز سوم تا هفتم کمپرس گرم استفاده نمایید. (داغ نباشد) هر نیم 

ساعت چند دقیقه کمپرس گرم. (اگر تزریق چربى انجام داده اید از کمپرس گرم استفاده نکنید)
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9- روز هفتم تا دهم بعد از عمل بخیه هاى جلوى بینى در صورت وجود داشتن کشیده خواهد شد و از پماد ضد 
اسکار استفاده مى شود.

10- در مدتى که اسپیلنت دارید چنانچه شل شود و یا از روى بینى فاصله بگیرد، تماس بگیرید.
11- 2 تا 3 روز پس از عمل مى توانید حمام کنید (بدن و سرتان را بشویید) ولى اسپیلنت (گچ) روى بینى آب 

نخورد. در محیط هاى مرطوب مدت طوالنى قرار نگیرید.
12- روز هفتم تا دهم از عمل اسپیلنت (گچ) بینى برداشته خواهد شد.

13- معموال از روز چهارم و قطعا از روز هفتم مى توانید فعالیت هاى معمول خود را شوع نمایید. 
پیاده روى و فعالیت هاى ورزشى  نمایید مثل  توانید شروع  بعد مى  به  ماه دوم  از  را  14- فعالیت ورزشى سبک 

سنگین را از ماه ششم به بعد مى توانید شروع کنید.
15- استخر از ماه دوم به بعد مى توانید استفاده نمایید ولى شیرجه نزنید و به عمق آب نروید.

16- چنانچه کنتاك لنز دارید از روز هفتم مى توانید استفاده نمایید.
17- از عینک طبى از ماه دوم بصورت متناوب و مدت زمان کوتاه استفاده نمایید.

18- پس از برداشتن اسپیلنت، چسب روى بینى زده خواهد شد که سپس توسط خودتان هر 24 تا 48 ساعت یکبار 
چسب را عوض نمایید. قبل از چسب زدن پوست بینى را با آب و شامپو بچه بشویید و خشک کرده سپس چسب 

بزنید. مدت 2 تا 3 ماه چسب زدن را ادامه دهید.
19- چنانچه با چسب زدن پوست روى بینى قرمز و حساسیت نشان دهد از زدن چسب خوددارى نمایید.

20- زمان ویزیت هاى بعدى 2 هفته - 1 ماه - 3 ماه - 6 ماه و 12 ماه پس از عمل
     مى باشد. (این زمان ها مى تواند متناسب با شرایط بیمار تغییر یابد)

21- از مصرف آسپرین و داروهاى ضد التهاب غیر استروئیدى (ناپرکسن، 
     بروفن، ایندومتاسین و ...) حداقل تا 10 روز بعد از عمل پرهیز نمایید.

22- از کشیدن سیگار و قلیان تا 6 هفته بعد از عمل پرهیز نمایید.

1- حدود 6 ساعت پس از عمل مى توانید مرخص شوید و به منزل بروید . در موارد خاص یک شب خواهید ماند.
2- در مدت حضور در بیمارستان ضمن اقدامات پرستارى از کمپرس سرد هر 15-20 دقیقه به مدت 5 دقیقه 
استفاده نمایید. کمپرس سرد را تا 48 ساعت پس از عمل ادامه دهید و به صورت غیر مستقیم با استفاده از یک 

دستمال  باشد.(هنگام خواب استفاده نشود .)
3- گاز جلو بینى را در صورت خونى شدن تعویض نمایید. معموال تا 24 ساعت و گاهى بیشتر ترشحات خونى ادامه 
دارد. چنانچه بیش از حد معمول باشد اطالع دهید. تا یک هفته به صورت نیمه نشسته بخوابید. (تعویض 4 - 5 

گاز در ساعت طبیعى است.)
4- ضمن تعویض گاز جلو بینى چنانچه خون و یا لخته اطراف نوك بینى و لب وجود داشته باشد با سرم تمیز نمایید. 

مى توانید محل بخیه ها را با پماد جنتامایسین چشمى کمى چرب نمایید.
5- در صورتیکه مش داخل بینى داشته باشید روز بعد از عمل یا بر اساس توصیه پزشک مراجعه نمایید. (براى 

خارج کردن)
6- در صورتیکه مش نداشته باشید از روز بعد از عمل و در صورتیکه مش داشته باشید پس از خارج کردن آن 
نیمه  بینى در حالت  با اسپرى دکوسالین به صورت 2 پاف هر 4 ساعت در هر سوراخ  بینى  شستشوى داخل 
نشسته با سرنگ، قطره چکان و هر روشى که راحت باشید با سرم نمکى انجام دهید. این کار را تا زمان برداشتن 
گچ بینى و بخیه ها با اسپرى دکوسالین و بعد از آن با سرم شستشو و سرنگ 10 سى سى ادامه دهید. (حتما بعد 
از برداشتن گچ و بخیه ها بعد از هر بار شستشو به آرامى و بدون نگه داشتن سوراخ هاى بینى فین کنید. این 

کار به باز و تمیز نگه داشتن راه هوایى شما کمک خواهد کرد.
7- مایعات فراوان بنوشید. 2 تا 3 روز از غذاهاى نرم و سپس غذاهاى معمولى بخورید. (به جز غذاهاى سفت و گاز 

زدنى مثل ساندویچ، سیب و ... سایر غذاها ممنوعیتى ندارد.)
8- در صورت ایجاد کبودى اطراف چشم از روز سوم تا هفتم کمپرس گرم استفاده نمایید. (داغ نباشد) هر نیم 

ساعت چند دقیقه کمپرس گرم. (اگر تزریق چربى انجام داده اید از کمپرس گرم استفاده نکنید)
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عمل لیفت صوت

حس  ایجاد  زیبایى،  هاى  جراحى  فوائد  از  یکى 
به نفس و جوانى است و شاید مهمترین  اعتماد 
عضو بدن در این رابطه صورت باشد. گذر زمان، 
... عواملى  استرس هاى زندگى، نور خورشید و 
و  صورت  عضالت  شدن  شل  باعث  که  هستند 
شوند.  مى  صورت  چروك  و  چین  افزایش 

کشیدن پوست صورت که اصطالحا لیفتینگ صورت گفته مى شود براى جوانتر کردن پوست و حالت 
صورت طراحى شده است. انواع روشهاى لیفتینگ صورت ابداع شده است که هر کدام در موارد خاص 
خودش کاربرد دارد. بهترین کاندید این عمل فردى است که ساختار استخوانى صورت وى خوب باشد 
و فقط نسج نرم صورت او خود را ول کرده باشند و در ضمن فاقد چروکهاى ریز فراوان باشد. باید توجه 
داشت که هر چند با این عمل چین و چروکهاى سطحى پوست کمتر میشود ولى هدف اصلى این عمل 
لیفتینگ  مثل  زیبایى  اعمال  سایر  با  عمل  این  معموال  است.  پوست  زیر  فاشیاهاى  و  کشیدن عضالت 
اغلب متقاضیان  انجام میشود. سوالى که  پیشانى بطور همزمان  ابرو و  لیفتینگ  بلفاروپالستى،  گردن، 
میپرسند این است که نتیجه عمل چقدر دوام دارد؟ در جواب باید گفت با این عمل چهره شما جوانتر 
از همسن و سال هاى خودتان میشود اما زمان در حال گذر و در حال تاثیر گذارى بر چهره شما است. 
این عمل نمى تواند از این اثر گذارى جلوگیرى کند  اما با گذشت زمان باز هم شما به نسبت همسن و 
سال هاى خودتان جوانتر خواهید بود. سن متقاضى، جنس پوست وى، میزان کشیدن فاشیاها و عضالت 

زیر پوست همگى بر نتیجه عمل موثرند.
نکات قبل از عمل لیفت صورت مانند نکات قبل عمل رینوپالستى مى باشد(مراجعه به صفحه 6) و باید 
بدانید در این عمل مصرف سیگار و قلیان در 90 درصد موارد باعث نکروز پوستى و باز شدن زخم 

میشود و حتما باید 4 هفته قبل از عمل قطع شود.

شما باید بدانید که قبل از اینکه به شکلى که انتظار دارید تغییر نمایید، مراحلى را در دوران پس از عمل خواهید 
داشت. اول اینکه شما متورم و کمى کبود به نظر مى آیید و بدنبال آن دوره ى گذرا و موقتى است که قیافه شما 
براى خودتان غریبه و نا آشناست. وقتى عمل صورت و پلکها با هم انجام شود این تغییرات 2 هفته طول خواهد 
کشید. در پایان این زمان بسیارى از بیماران مى توانند در مجامع عمومى حضور یابند. ولى اسکار(جاى عمل) 
ممکن است احتیاج به آرایش داشته باشد که در بعضى بیماران این زمان ممکن است چند روز کمتر و در بعضى 
دیگر چند روز بیشتر باشد. دیدن تورم و کبودى جالب نیست به خصوص که انتظار طبیعى اینست که شما بهتر 

شده باشید. خوشبختانه این دوره به سرعت مى گذرد.
اما از شخصى به شخص دیگر  تورمى که بعد از جراحى صورت ایجاد مى شود معموال خفیف و موقت است 

متفاوت است. براى کاهش تورم تا یک هفته زیر سینه و سرتان حدود 30 درجه باال باشد.
از کمپرس سرد پس از جراحى تا زمان خواب استفاده نمایید که به صورت متناوب 15 دقیقه بگذارید و 15 
دقیقه بردارید که باعث کاهش کبودى و تورم خواهد شد. از تماس مستقیم یخ با پوست صورت خوددارى 
نمایید و خیلى مالیم کمپرس سرد را روى صورت قرار دهید. بخاطر داشته باشید که ناحیه عمل و پانسمان را 
خشک نگه دارید. چنانچه پروتز چانه داشته اید از ورزشهاى کنتاکى تا مدت 4 هفته اجتناب کنید. مى توانید 
در آب ولرم حمام کنید اما ناحیه عمل شده را خشک نگه دارید (تا روز دوم). پس از آن با پماد آنتى بیوتیک 
ناحیه عمل شده را چرب نموده و بطور کامل مى توانید حمام نمایید. داروهایى که به شما داده خواهد شد طبق 
دستور مصرف  نمایید و از حذف و یا مصرف اضافه دارویى خوددارى کنید. از مصرف آسپیرین و داروهاى ضد 

التهابى غیر استروئیدى براى مدت ده روز پس از عمل اجتناب کنید.
روز دهم تا دوازدهم بعد از عمل، بخیه هاى دائمى (در صورت وجود داشتن) کشیده خواهند شد، البته باید 

بدانید اکثر بخیه ها غیر دائمى مى باشند و نیاز به کشیدن ندارند.
پانسمان شما تا 48 ساعت بعد از عمل باقى مى ماند و پس از آن توسط پزشک جراح برداشته خواهد شد.

از روز هفتم تا دهم بعد از عمل فعالیت روزانه خود را به صورت روزمره انجام دهید.
در صورت داشتن درن به طور معمول در 48 ساعت بعد از عمل همزمان با پانسمان کشیده خواهد شد.

از روز هفتم بعد از عمل از پمادهاى ضد اسکار که توسط جراح به شما داده خواهد شد استفاده نمایید.
در صورت لزوم به مدت محدود آنتى بیوتیک و ضد درد براى شما نسخه خواهد شد.

در صورتى که جوراب واریس به شما داده شده از روز دهم مى توانى از پاى خود خارج نمایید در این مدت در 
صورت فشار بیش از حد اطالع دهید.

از گن هاى مخصوص لیفت صورت استفاده نمایید.
از کشیدن سیگار و قلیان تا 4 هفته بعد از عمل اکیداً خوددارى نمایید.
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نکات بعد از عمل لیفت صوت

شما باید بدانید که قبل از اینکه به شکلى که انتظار دارید تغییر نمایید، مراحلى را در دوران پس از عمل خواهید 
داشت. اول اینکه شما متورم و کمى کبود به نظر مى آیید و بدنبال آن دوره ى گذرا و موقتى است که قیافه شما 
براى خودتان غریبه و نا آشناست. وقتى عمل صورت و پلکها با هم انجام شود این تغییرات 2 هفته طول خواهد 
کشید. در پایان این زمان بسیارى از بیماران مى توانند در مجامع عمومى حضور یابند. ولى اسکار(جاى عمل) 
ممکن است احتیاج به آرایش داشته باشد که در بعضى بیماران این زمان ممکن است چند روز کمتر و در بعضى 
دیگر چند روز بیشتر باشد. دیدن تورم و کبودى جالب نیست به خصوص که انتظار طبیعى اینست که شما بهتر 

شده باشید. خوشبختانه این دوره به سرعت مى گذرد.
اما از شخصى به شخص دیگر  تورمى که بعد از جراحى صورت ایجاد مى شود معموال خفیف و موقت است 

متفاوت است. براى کاهش تورم تا یک هفته زیر سینه و سرتان حدود 30 درجه باال باشد.
از کمپرس سرد پس از جراحى تا زمان خواب استفاده نمایید که به صورت متناوب 15 دقیقه بگذارید و 15 
دقیقه بردارید که باعث کاهش کبودى و تورم خواهد شد. از تماس مستقیم یخ با پوست صورت خوددارى 
نمایید و خیلى مالیم کمپرس سرد را روى صورت قرار دهید. بخاطر داشته باشید که ناحیه عمل و پانسمان را 
خشک نگه دارید. چنانچه پروتز چانه داشته اید از ورزشهاى کنتاکى تا مدت 4 هفته اجتناب کنید. مى توانید 
در آب ولرم حمام کنید اما ناحیه عمل شده را خشک نگه دارید (تا روز دوم). پس از آن با پماد آنتى بیوتیک 
ناحیه عمل شده را چرب نموده و بطور کامل مى توانید حمام نمایید. داروهایى که به شما داده خواهد شد طبق 
دستور مصرف  نمایید و از حذف و یا مصرف اضافه دارویى خوددارى کنید. از مصرف آسپیرین و داروهاى ضد 

التهابى غیر استروئیدى براى مدت ده روز پس از عمل اجتناب کنید.
روز دهم تا دوازدهم بعد از عمل، بخیه هاى دائمى (در صورت وجود داشتن) کشیده خواهند شد، البته باید 

بدانید اکثر بخیه ها غیر دائمى مى باشند و نیاز به کشیدن ندارند.
پانسمان شما تا 48 ساعت بعد از عمل باقى مى ماند و پس از آن توسط پزشک جراح برداشته خواهد شد.

از روز هفتم تا دهم بعد از عمل فعالیت روزانه خود را به صورت روزمره انجام دهید.
در صورت داشتن درن به طور معمول در 48 ساعت بعد از عمل همزمان با پانسمان کشیده خواهد شد.

از روز هفتم بعد از عمل از پمادهاى ضد اسکار که توسط جراح به شما داده خواهد شد استفاده نمایید.
در صورت لزوم به مدت محدود آنتى بیوتیک و ضد درد براى شما نسخه خواهد شد.

در صورتى که جوراب واریس به شما داده شده از روز دهم مى توانى از پاى خود خارج نمایید در این مدت در 
صورت فشار بیش از حد اطالع دهید.

از گن هاى مخصوص لیفت صورت استفاده نمایید.
از کشیدن سیگار و قلیان تا 4 هفته بعد از عمل اکیداً خوددارى نمایید.
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شما باید بدانید که قبل از اینکه به شکلى که انتظار دارید تغییر نمایید، مراحلى را در دوران پس از عمل خواهید 
داشت. اول اینکه شما متورم و کمى کبود به نظر مى آیید و بدنبال آن دوره ى گذرا و موقتى است که قیافه شما 
براى خودتان غریبه و نا آشناست. وقتى عمل صورت و پلکها با هم انجام شود این تغییرات 2 هفته طول خواهد 
کشید. در پایان این زمان بسیارى از بیماران مى توانند در مجامع عمومى حضور یابند. ولى اسکار(جاى عمل) 
ممکن است احتیاج به آرایش داشته باشد که در بعضى بیماران این زمان ممکن است چند روز کمتر و در بعضى 
دیگر چند روز بیشتر باشد. دیدن تورم و کبودى جالب نیست به خصوص که انتظار طبیعى اینست که شما بهتر 

شده باشید. خوشبختانه این دوره به سرعت مى گذرد.
اما از شخصى به شخص دیگر  تورمى که بعد از جراحى صورت ایجاد مى شود معموال خفیف و موقت است 

متفاوت است. براى کاهش تورم تا یک هفته زیر سینه و سرتان حدود 30 درجه باال باشد.
از کمپرس سرد پس از جراحى تا زمان خواب استفاده نمایید که به صورت متناوب 15 دقیقه بگذارید و 15 
دقیقه بردارید که باعث کاهش کبودى و تورم خواهد شد. از تماس مستقیم یخ با پوست صورت خوددارى 
نمایید و خیلى مالیم کمپرس سرد را روى صورت قرار دهید. بخاطر داشته باشید که ناحیه عمل و پانسمان را 
خشک نگه دارید. چنانچه پروتز چانه داشته اید از ورزشهاى کنتاکى تا مدت 4 هفته اجتناب کنید. مى توانید 
در آب ولرم حمام کنید اما ناحیه عمل شده را خشک نگه دارید (تا روز دوم). پس از آن با پماد آنتى بیوتیک 
ناحیه عمل شده را چرب نموده و بطور کامل مى توانید حمام نمایید. داروهایى که به شما داده خواهد شد طبق 
دستور مصرف  نمایید و از حذف و یا مصرف اضافه دارویى خوددارى کنید. از مصرف آسپیرین و داروهاى ضد 

التهابى غیر استروئیدى براى مدت ده روز پس از عمل اجتناب کنید.
روز دهم تا دوازدهم بعد از عمل، بخیه هاى دائمى (در صورت وجود داشتن) کشیده خواهند شد، البته باید 

بدانید اکثر بخیه ها غیر دائمى مى باشند و نیاز به کشیدن ندارند.
پانسمان شما تا 48 ساعت بعد از عمل باقى مى ماند و پس از آن توسط پزشک جراح برداشته خواهد شد.

ادامه نکات بعد از عمل لیفت صوت

از روز هفتم تا دهم بعد از عمل فعالیت روزانه خود را به صورت روزمره انجام دهید.
در صورت داشتن درن به طور معمول در 48 ساعت بعد از عمل همزمان با پانسمان کشیده خواهد شد.

از روز هفتم بعد از عمل از پمادهاى ضد اسکار که توسط جراح به شما داده خواهد شد استفاده نمایید.
در صورت لزوم به مدت محدود آنتى بیوتیک و ضد درد براى شما نسخه خواهد شد.

در صورتى که جوراب واریس به شما داده شده از روز دهم مى توانى از پاى خود خارج نمایید در این مدت در 
صورت فشار بیش از حد اطالع دهید.

از گن هاى مخصوص لیفت صورت استفاده نمایید.
از کشیدن سیگار و قلیان تا 4 هفته بعد از عمل اکیداً خوددارى نمایید.
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شما باید بدانید که قبل از اینکه به شکلى که انتظار دارید تغییر نمایید، مراحلى را در دوران پس از عمل خواهید 
داشت. اول اینکه شما متورم و کمى کبود به نظر مى آیید و بدنبال آن دوره ى گذرا و موقتى است که قیافه شما 
براى خودتان غریبه و نا آشناست. وقتى عمل صورت و پلکها با هم انجام شود این تغییرات 2 هفته طول خواهد 
کشید. در پایان این زمان بسیارى از بیماران مى توانند در مجامع عمومى حضور یابند. ولى اسکار(جاى عمل) 
ممکن است احتیاج به آرایش داشته باشد که در بعضى بیماران این زمان ممکن است چند روز کمتر و در بعضى 
دیگر چند روز بیشتر باشد. دیدن تورم و کبودى جالب نیست به خصوص که انتظار طبیعى اینست که شما بهتر 

شده باشید. خوشبختانه این دوره به سرعت مى گذرد.
اما از شخصى به شخص دیگر  تورمى که بعد از جراحى صورت ایجاد مى شود معموال خفیف و موقت است 

متفاوت است. براى کاهش تورم تا یک هفته زیر سینه و سرتان حدود 30 درجه باال باشد.
از کمپرس سرد پس از جراحى تا زمان خواب استفاده نمایید که به صورت متناوب 15 دقیقه بگذارید و 15 
دقیقه بردارید که باعث کاهش کبودى و تورم خواهد شد. از تماس مستقیم یخ با پوست صورت خوددارى 
نمایید و خیلى مالیم کمپرس سرد را روى صورت قرار دهید. بخاطر داشته باشید که ناحیه عمل و پانسمان را 
خشک نگه دارید. چنانچه پروتز چانه داشته اید از ورزشهاى کنتاکى تا مدت 4 هفته اجتناب کنید. مى توانید 
در آب ولرم حمام کنید اما ناحیه عمل شده را خشک نگه دارید (تا روز دوم). پس از آن با پماد آنتى بیوتیک 
ناحیه عمل شده را چرب نموده و بطور کامل مى توانید حمام نمایید. داروهایى که به شما داده خواهد شد طبق 
دستور مصرف  نمایید و از حذف و یا مصرف اضافه دارویى خوددارى کنید. از مصرف آسپیرین و داروهاى ضد 

التهابى غیر استروئیدى براى مدت ده روز پس از عمل اجتناب کنید.
روز دهم تا دوازدهم بعد از عمل، بخیه هاى دائمى (در صورت وجود داشتن) کشیده خواهند شد، البته باید 

بدانید اکثر بخیه ها غیر دائمى مى باشند و نیاز به کشیدن ندارند.
پانسمان شما تا 48 ساعت بعد از عمل باقى مى ماند و پس از آن توسط پزشک جراح برداشته خواهد شد.

نکات بعد از عمل بلفاروپالستی

از روز هفتم تا دهم بعد از عمل فعالیت روزانه خود را به صورت روزمره انجام دهید.
در صورت داشتن درن به طور معمول در 48 ساعت بعد از عمل همزمان با پانسمان کشیده خواهد شد.

از روز هفتم بعد از عمل از پمادهاى ضد اسکار که توسط جراح به شما داده خواهد شد استفاده نمایید.
در صورت لزوم به مدت محدود آنتى بیوتیک و ضد درد براى شما نسخه خواهد شد.

در صورتى که جوراب واریس به شما داده شده از روز دهم مى توانى از پاى خود خارج نمایید در این مدت در 
صورت فشار بیش از حد اطالع دهید.

از گن هاى مخصوص لیفت صورت استفاده نمایید.
از کشیدن سیگار و قلیان تا 4 هفته بعد از عمل اکیداً خوددارى نمایید.

عمل پلک (بلفاروپالستی)

و  ارامتر  و  اطراف چشم ها خواهید داشت  ناحیه  تر در  طى عمل جراحى پلک فوقانى ظاهرى جوان 
هوشیارتر به نظر خواهید رسید زیرا در صورت داشتن پلک هاى پف آلود ، فرد خسته و خواب آلود 
بنظر میرسد. در بعضى از موارد افتادگى پلک باعث کاهش میزان بینایى مى شود و فرد جهت بینایى 
بهتر به صورت دائمى ابروى خود را باال نگه میدارد که باعث چین در ناحیه پیشانى مى شود، با این عمل 
هر دو مورد گفته شده بهتر خواهد شد. این جراحى براى برداشتن پف پلک ها، اصالح افتادگى پلک و 
نیز برداشتن پوست اضافى آنها طراحى شده است. در جراحى پلک فوقانى باید به این نکته توجه داشت 
که آیا افتادگى ابرو نیز وجود دارد یا نه، زیرا افتادگى ابرو خود علتى براى ایجاد پف پشت پلک باال 

است در این موارد باید ابتدا افتادگى ابرو اصالح شود.
نکات قبل از عمل بلفاروپالستى مشابه نکات گفته شده در مبحث رینوپالستى مى باشد. (صفحه 6)

در چند روز بعد از عمل فشار بر روى چشم (مانند کار با کامپیوتر) باید به حداقل خود برسد. در صورت 
ورم غیر متعارف در پلک و یا احساس درد شدید، حتما به ما اطالع دهید.

در طول 24 ساعت اول بعد از جراحى براى کنترل ورم میتوانید از کمپرس سرد استفاده کنید.
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عمل لیفت ابرو

ابروها  خط  سن،  افزایش  با  و  زمان  مرور  به 
سنگین و افتاده میشوند و حالت در هم رفتگى و 
از  رهایى  براى  میکنند.  ایجاد  چهره  در  را  اخم 
این وضعیت لیفت ابرو گزینه مناسبى مى باشد.

 مایای لیفت ابرو:

باال بردن خط ابروها باعث میشود ظاهر جوان تر و زیباتر به نظر برسد. برطرف کردن حالت افتادگى 
ابروها سایه ها را کاهش داده و موجب روشن تر و شاداب تر شدن چهره مى شوداگر در ابروها عدم 
تقارنى وجود داشته باشد لیفت ابرو هارمونى و تعال را به حالت ابروها برمیگرداند. البته یک خط برش 
البالى موها وجود خواهد داشت. (در روش آندوسکوپیک لیفت ابرو، حدود 4 - 5 سوراخ 2 سانتیمترى 
در ناحیه ى پشت خط رویش موها وجود خواهد داشت.)  در روش هاى قدیمى برش سرتاسرى، در 
سر ایجاد مى شد که حالت خوبى نداشت در روش اندوسکپى با سوراخ هاى کوچک عمل انجام میشود 
که دیگر جاى برش نامطلوب وجود ندارد و ابروها به جاى زیباى خود برگردانده مى شود. براى فیکس 
کردن از وسایلى ماندد اندربین، یا پیچ استفاده مى شود که با توجه به نتایج بدست آمده تفاوتى با هم 

ندارند و روش پیچ بدلیل هزینه کمتر مورد استقبال بیشترى مى باشد.
نکات قبل از عمل مانند نکات گفته شده در مبحث رینو صفحه 6 مى باشد.

Br
ow

 lif
t

نکات بعد از عمل لیفت ابرو

نکات گفته شده بعد از عمل، مشابه لیفت صورت خواهد بود و دو مورد دیگر نیز باید رعایت شود:
کبودى و ورم بعد از عمل طبیعى است با این حال ورم غیر متعارف را به ما گزارش دهید.

تا 3 برداشته  بین هفته 2  باشد  استفاده شده  مانند پیچ در فیکس کردن  از وسایل  در صورتى که 
خواهد شد.
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نکات بعد از عمل پروتز چانه و گونه

ورم و کبودى چانه بعد از عمل امرى طبیعى است و در طول 1 الى 2 هفته بهبود مى یابد.
با توجه به نحوه ى قرارگیرى پروتز گونه (از داخل دهان)، هیچ جاى زخمى روى صورت باقى نخواهد 
از عمل خودشان جذب  تا 3 هفته بعد  گذاشت. در صورت داشتن بخیه هاى داخل دهان، معموال 2 

خواهد شد در مواردى تا چند ماه جذب طول خواهد کشید ، نگران نباشید.
(معموال  نمایید  استفاده  ساعت   12 هر  شویه  دهان  از  و  کنید  استفاده  عمل  از  بعد  نرم  مسواك  از 
از  و همچنین  نمایید  استفاده  پوره و سوپ  مانند  نرم  و غذاى  مایعات   از  تا دو هفته  کلرهگزیدین) 

صحبت کردن بیش از حد پرهیز کنید. 
آنتى بیوتیک و ضد درد در صورت لزوم براى شما نسخه خواهد شد.

اثر و نتیجه ى پروتز دائمى است و با افزایش سن مانند همه ى اجزاى صورت شما تغییرات 
پیرى خود را خواهد داشت.

عمل پروتز چانه 

استفاده از پروتز چانه یک روش بسیار موثر در ایجاد تناسب بین چانه و بقیه ى عناصر صورت میباشد. 
عالوه بر این باعث میشود خود چانه ظاهرى زیباتر و مورد درخواست شما داشته باشد. پروتزهاى چانه 

از جنس هاى مختلف (سیلیکون و ...) ساخته شده اند و داراى شکل ها و اندازه هاى متنوعى هستند.
شکل و اندازه توسط جراح اندازه گیرى شده و براى شما سفارش داده مى شود.

نکات قبل از عمل مشابه نکات کلى رینوپالستى مى باشد.

عمل پروتز گونه 

استفاده از پروتز گونه کمک مى کند تا جوانى صورت 
شما احیا گردد و همچنین با ارتقاى زوایا و شکل گونه، 

قبل از عملتعادل صورت و برجستگى گونه را حفظ نماید.

بعد از عمل
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تزرق چری

با گذر زمان و افزایش سن حجم الیه هاى زیر پوست به تدریج کاهش مى یابد. این امر باعث مى شود 
پوست حالتى افتاده پیدا کند. تزریق چربى براى بازیابى حجم هاى از دست رفته ى صورت و جوان 
سازى صورت و ظاهر، روشى موثر و کاربردى است. همچنین با توجه به انتقال سلولهاى بنیادى در این 
این  اولیه  حجم  رفتن  بین  از  صورتى  در  حتى  میگردد،  پوست  شادابى  و  سازى  جوان  باعث  جراحى 

سلولهاى بنیادى منتقل شده باعث بهبودى وضعیت پوست مى شود.

کاربدهای تزرق چری به صوت:
رفع خط خنده و اخم، برجسته کردن لب ها ، حجیم کردن گونه ها، رفع مشکالت چانه و فرم دهى به 
آن، از بین بردن چین و چروك صورت، اصالح زخم ها(فرورفتگى ها)، زاویه دار کردن فک تحتانى، 
گرد کردن صورت هاى کشیده، پر کردن فرورفتگیهاى شقیقه در اثر پیرى یا الغرى، پر کردن گودى 

زیر چشم ها، لیفت ناحیه میانى صورت و جوانسازى صورت.
در این روش ابتدا چربى از دیگر نقاط بدن که داراى چربى اضافى هستند برداشته مى شود، پروسه 

میشود و سپس به قسمت هاى مورد نظر تزریق مى شود.
گرچه نتایج تزریق چربى براى مدت زمان زیادى باقى مى ماند باید بدانیم که در جلسه اول 50 درصد 
آن جذب خواهد شد، در جلسه دوم حدود 30 درصد آن جذب خواهد شد و معموال پس از 3 جلسه به 

نتیجه دلخواه خواهید رسید و این نتیجه، ماندگارى و تقریبا دائمى خواهد بود.

نکات قبل از تزریق چربى مانند موارد گفته شده در مبحث رینوپالستى صفحه 6 مى باشد.



نکات بعد از تزرق چری

باید محل برداشت چربى با باند کشى یا گن مناسب به مدت حداقل 2 هفته پوشانده شود. از وارد کردن 
فشار به محل تزریق، جهت جلوگیرى از جا به جایى چربى خوددارى شود. حتى االمکان تا 48 ساعت 

از خنده شدید، صحبت کردن بیش از حد و به طور کلى حرکات شدید صورت خوددارى شود.
در 3 هفته ى اول تزریق، از قرار گرفتن طوالنى مدت در آفتاب و فضاهاى گرم (سونا و سوالر) و حمام 

هاى طوالنى بپرهیزید.
از عمل هنگام خوابیدن زیر  بعد  باید محدود شود و در چند روز  از نمک  استفاده  براى کاهش ورم 

سرتان بلند باشد. (زاویه حدود 30 درجه)

16
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تزرق بوتاکس

سال هاى زیادى است که تزریق بوتاکس با رعایت کامل ایمنى براى بانوان و آقایان و کسانى که مى 
خواهند پوست صاف داشته باشند و چین و چروك هاى صورت، پیشانى و دور چشم خود را از بین 
ببرند، انجام میشود. اگر به دنبال یک درمان براى زیبایى و جوان کردن سریع صورت خود هستید، ما 

تزریق بوتاکس را به شما پیشنهاد میکنیم.

نواح قابل دمان با بوتاکس توسط ما:
تزریق پیشانى - تزریق بین دو ابرو - تزریق اطراف چشم ها.

طبق مطالعات نتیجه نهایى تزریق بوتاکس به عامل هاى متعددى چون: شدت خطوط و چین و چروکها، 
اندازه عضله زیر چروك ها، نوع بوتاکس تزریق شده و تکنیک جراح بستگى دارد.

شایان ذکر است که نتایج به تدریج پس از 3 تا 5 روز قابل مشاهده است اما نتیجه نهایى بوتاکس پس 
از 2 هفته کامال مشخص مى شود.

افزایش حجم سینه بستگى به ساختار بدن بیمار دارد و میزان آن متناسب با سایر قسمت هاى بدن 
رعایت شود. در این جراحى از پروتز سینه، جهت ایجا یک سینه بزرگ تر، پرتر و یا جایگزینى حجمى 

از سینه که در حین حاملگى یا کاهش وزن از بین رفته استفاده مى گردد.
پروتز سینه به تنهایى براى بازسازى پستان هایى که افتادگى شدى دارند مناسب نمى باشد و لیفت 

سینه نیز هم زمان باید انجام شود. این مورد باید توسط جراح بررسى و توصیه شود.

سوال های ایج درباه ی عمل پروتز سینه
- بهترین اندازه پروتز را چگونه انتخاب کنیم؟ مهم ترین اصل در انتخاب پروتز این است که به شما 
ظاهرى موزون تر و مناسب تر بدهد که این کار باید توسط پزشک صورت گیرد. پزشک در هنگام 
مشاوره، سینه و قطر قفسه سینه شما را اندازه میگیرد تا اندازه هاى مناسب شما را بدست آورد. البته 

نوع گرد یا اشکى کامال سلیقه اى مى باشد که باید بر اساس نظر بیمار مشخص شود.
- آیا شیردهى و باردارى براى زنانى که پروتز سینه دارند امکان پذیر است؟ پروتز سینه هیچ مانعى 

براى شیردهى و حاملگى ایجاد نمیکند.
- از چه نوع پروتزى براى عمل استفاده مى شود؟ ما از پروتزهایى که داراى تاییدیه آمریکا و اروپا 
            هستند استفاده مى کنیم و با توجه به تحقیقات جدید صورت گرفته حتى االمکان از پروتزهاى 

(smoth) .داراى سطح صاف استفاده مى شود            

- آیا این ایمپلنت ها بى خطر هستند؟ این ایمپلنت ها سیلیکونى بوده و طبق نتایج اعالم شده توسط 
موسسه دارو، ایمپلنت هاى سیلیکونى مسبب ایجاد هیچ گونه بیمارى در هیچ قسمتى از بدن نمى باشند.
- متوسط عمرى که از ایمپلنت ها مى توان انتظار داشت؟ ایمپلنت ها تجهیزات مادام العمرى نیستند  
به  نیاز  از چند سال  احتمال تعویض آن ها در طول زندگى وجود دارد. بعضى خانمها کمتر  بنابراین 
تعویض پیدا مى کنند در صورتى که این دوره ممکن است در گروهى دیگر به بیش از 10 الى 20 سال 

برسد.
- زمان چکاب سینه بعد از جراحى چقدر است؟ انجام MRI هر 3 سال یکبار الزامى است.

- آیا بعد از جراحى حس نوك سینه تغییر میکند؟ احتمال تغییراتى (کاهش یا افزایش) در حس نوك 
سینه بعد از عمل وجود دارد که موقتى است.

فضاى جاگذارى پروتز بستگى به نوع بافت سینه دارد و اگر با 
بافت مناسب وجود داشته باشد بهترین فضا زیر بافت عضله یا 
بافت سینه  بافت سینه مى باشد و در صورت کافى نبودن  زیر 
زیر عضله به صورت دوگانه (یعنى قسمتى زیر عضله و قسمتى 
زیر بافت) گذاشته مى شود، این مورد نیاز به معاینه و مهارت و 

تجربه جراح شما دارد.
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عمل بزگ کدن سینه

افزایش حجم سینه بستگى به ساختار بدن بیمار دارد و میزان آن متناسب با سایر قسمت هاى بدن 
رعایت شود. در این جراحى از پروتز سینه، جهت ایجا یک سینه بزرگ تر، پرتر و یا جایگزینى حجمى 

از سینه که در حین حاملگى یا کاهش وزن از بین رفته استفاده مى گردد.
پروتز سینه به تنهایى براى بازسازى پستان هایى که افتادگى شدى دارند مناسب نمى باشد و لیفت 

سینه نیز هم زمان باید انجام شود. این مورد باید توسط جراح بررسى و توصیه شود.

سوال های ایج درباه ی عمل پروتز سینه
- بهترین اندازه پروتز را چگونه انتخاب کنیم؟ مهم ترین اصل در انتخاب پروتز این است که به شما 
ظاهرى موزون تر و مناسب تر بدهد که این کار باید توسط پزشک صورت گیرد. پزشک در هنگام 
مشاوره، سینه و قطر قفسه سینه شما را اندازه میگیرد تا اندازه هاى مناسب شما را بدست آورد. البته 

نوع گرد یا اشکى کامال سلیقه اى مى باشد که باید بر اساس نظر بیمار مشخص شود.
- آیا شیردهى و باردارى براى زنانى که پروتز سینه دارند امکان پذیر است؟ پروتز سینه هیچ مانعى 

براى شیردهى و حاملگى ایجاد نمیکند.
- از چه نوع پروتزى براى عمل استفاده مى شود؟ ما از پروتزهایى که داراى تاییدیه آمریکا و اروپا 
            هستند استفاده مى کنیم و با توجه به تحقیقات جدید صورت گرفته حتى االمکان از پروتزهاى 

(smoth) .داراى سطح صاف استفاده مى شود            Br
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- آیا این ایمپلنت ها بى خطر هستند؟ این ایمپلنت ها سیلیکونى بوده و طبق نتایج اعالم شده توسط 
موسسه دارو، ایمپلنت هاى سیلیکونى مسبب ایجاد هیچ گونه بیمارى در هیچ قسمتى از بدن نمى باشند.
- متوسط عمرى که از ایمپلنت ها مى توان انتظار داشت؟ ایمپلنت ها تجهیزات مادام العمرى نیستند  
به  نیاز  از چند سال  احتمال تعویض آن ها در طول زندگى وجود دارد. بعضى خانمها کمتر  بنابراین 
تعویض پیدا مى کنند در صورتى که این دوره ممکن است در گروهى دیگر به بیش از 10 الى 20 سال 

برسد.
- زمان چکاب سینه بعد از جراحى چقدر است؟ انجام MRI هر 3 سال یکبار الزامى است.

- آیا بعد از جراحى حس نوك سینه تغییر میکند؟ احتمال تغییراتى (کاهش یا افزایش) در حس نوك 
سینه بعد از عمل وجود دارد که موقتى است.

فضاى جاگذارى پروتز بستگى به نوع بافت سینه دارد و اگر با 
بافت مناسب وجود داشته باشد بهترین فضا زیر بافت عضله یا 
بافت سینه  بافت سینه مى باشد و در صورت کافى نبودن  زیر 
زیر عضله به صورت دوگانه (یعنى قسمتى زیر عضله و قسمتى 
زیر بافت) گذاشته مى شود، این مورد نیاز به معاینه و مهارت و 

تجربه جراح شما دارد.



19

افزایش حجم سینه بستگى به ساختار بدن بیمار دارد و میزان آن متناسب با سایر قسمت هاى بدن 
رعایت شود. در این جراحى از پروتز سینه، جهت ایجا یک سینه بزرگ تر، پرتر و یا جایگزینى حجمى 

از سینه که در حین حاملگى یا کاهش وزن از بین رفته استفاده مى گردد.
پروتز سینه به تنهایى براى بازسازى پستان هایى که افتادگى شدى دارند مناسب نمى باشد و لیفت 

سینه نیز هم زمان باید انجام شود. این مورد باید توسط جراح بررسى و توصیه شود.

سوال های ایج درباه ی عمل پروتز سینه
- بهترین اندازه پروتز را چگونه انتخاب کنیم؟ مهم ترین اصل در انتخاب پروتز این است که به شما 
ظاهرى موزون تر و مناسب تر بدهد که این کار باید توسط پزشک صورت گیرد. پزشک در هنگام 
مشاوره، سینه و قطر قفسه سینه شما را اندازه میگیرد تا اندازه هاى مناسب شما را بدست آورد. البته 

نوع گرد یا اشکى کامال سلیقه اى مى باشد که باید بر اساس نظر بیمار مشخص شود.
- آیا شیردهى و باردارى براى زنانى که پروتز سینه دارند امکان پذیر است؟ پروتز سینه هیچ مانعى 

براى شیردهى و حاملگى ایجاد نمیکند.
- از چه نوع پروتزى براى عمل استفاده مى شود؟ ما از پروتزهایى که داراى تاییدیه آمریکا و اروپا 
            هستند استفاده مى کنیم و با توجه به تحقیقات جدید صورت گرفته حتى االمکان از پروتزهاى 

(smoth) .داراى سطح صاف استفاده مى شود            

ادامه سوال های ایج درباه ی عمل پروتز سینه

- آیا این ایمپلنت ها بى خطر هستند؟ این ایمپلنت ها سیلیکونى بوده و طبق نتایج اعالم شده توسط 
موسسه دارو، ایمپلنت هاى سیلیکونى مسبب ایجاد هیچ گونه بیمارى در هیچ قسمتى از بدن نمى باشند.
- متوسط عمرى که از ایمپلنت ها مى توان انتظار داشت؟ ایمپلنت ها تجهیزات مادام العمرى نیستند  
به  نیاز  از چند سال  احتمال تعویض آن ها در طول زندگى وجود دارد. بعضى خانمها کمتر  بنابراین 
تعویض پیدا مى کنند در صورتى که این دوره ممکن است در گروهى دیگر به بیش از 10 الى 20 سال 

برسد.
- زمان چکاب سینه بعد از جراحى چقدر است؟ انجام MRI هر 3 سال یکبار الزامى است.

- آیا بعد از جراحى حس نوك سینه تغییر میکند؟ احتمال تغییراتى (کاهش یا افزایش) در حس نوك 
سینه بعد از عمل وجود دارد که موقتى است.

فضاى جاگذارى پروتز بستگى به نوع بافت سینه دارد و اگر با 
بافت مناسب وجود داشته باشد بهترین فضا زیر بافت عضله یا 
بافت سینه  بافت سینه مى باشد و در صورت کافى نبودن  زیر 
زیر عضله به صورت دوگانه (یعنى قسمتى زیر عضله و قسمتى 
زیر بافت) گذاشته مى شود، این مورد نیاز به معاینه و مهارت و 

تجربه جراح شما دارد.

اقدامات قبل از هر عمل در صفحه 6 گفته شده است فقط در صورت داشتن سابقه سرطان سینه در 
خانواده و یا بیمارى هاى سینه در خود حتما به پزشک اطالع دهید.

انجام ماموگرافى قبل از عمل در سن باالى 35 سال الزامى و در صورت سابق مثبت خانوادگى از 30 
سالگى باید انجام شود.
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افزایش حجم سینه بستگى به ساختار بدن بیمار دارد و میزان آن متناسب با سایر قسمت هاى بدن 
رعایت شود. در این جراحى از پروتز سینه، جهت ایجا یک سینه بزرگ تر، پرتر و یا جایگزینى حجمى 

از سینه که در حین حاملگى یا کاهش وزن از بین رفته استفاده مى گردد.
پروتز سینه به تنهایى براى بازسازى پستان هایى که افتادگى شدى دارند مناسب نمى باشد و لیفت 

سینه نیز هم زمان باید انجام شود. این مورد باید توسط جراح بررسى و توصیه شود.

سوال های ایج درباه ی عمل پروتز سینه
- بهترین اندازه پروتز را چگونه انتخاب کنیم؟ مهم ترین اصل در انتخاب پروتز این است که به شما 
ظاهرى موزون تر و مناسب تر بدهد که این کار باید توسط پزشک صورت گیرد. پزشک در هنگام 
مشاوره، سینه و قطر قفسه سینه شما را اندازه میگیرد تا اندازه هاى مناسب شما را بدست آورد. البته 

نوع گرد یا اشکى کامال سلیقه اى مى باشد که باید بر اساس نظر بیمار مشخص شود.
- آیا شیردهى و باردارى براى زنانى که پروتز سینه دارند امکان پذیر است؟ پروتز سینه هیچ مانعى 

براى شیردهى و حاملگى ایجاد نمیکند.
- از چه نوع پروتزى براى عمل استفاده مى شود؟ ما از پروتزهایى که داراى تاییدیه آمریکا و اروپا 
            هستند استفاده مى کنیم و با توجه به تحقیقات جدید صورت گرفته حتى االمکان از پروتزهاى 

(smoth) .داراى سطح صاف استفاده مى شود            

- آیا این ایمپلنت ها بى خطر هستند؟ این ایمپلنت ها سیلیکونى بوده و طبق نتایج اعالم شده توسط 
موسسه دارو، ایمپلنت هاى سیلیکونى مسبب ایجاد هیچ گونه بیمارى در هیچ قسمتى از بدن نمى باشند.
- متوسط عمرى که از ایمپلنت ها مى توان انتظار داشت؟ ایمپلنت ها تجهیزات مادام العمرى نیستند  
به  نیاز  از چند سال  احتمال تعویض آن ها در طول زندگى وجود دارد. بعضى خانمها کمتر  بنابراین 
تعویض پیدا مى کنند در صورتى که این دوره ممکن است در گروهى دیگر به بیش از 10 الى 20 سال 

برسد.
- زمان چکاب سینه بعد از جراحى چقدر است؟ انجام MRI هر 3 سال یکبار الزامى است.

- آیا بعد از جراحى حس نوك سینه تغییر میکند؟ احتمال تغییراتى (کاهش یا افزایش) در حس نوك 
سینه بعد از عمل وجود دارد که موقتى است.

فضاى جاگذارى پروتز بستگى به نوع بافت سینه دارد و اگر با 
بافت مناسب وجود داشته باشد بهترین فضا زیر بافت عضله یا 
بافت سینه  بافت سینه مى باشد و در صورت کافى نبودن  زیر 
زیر عضله به صورت دوگانه (یعنى قسمتى زیر عضله و قسمتى 
زیر بافت) گذاشته مى شود، این مورد نیاز به معاینه و مهارت و 

تجربه جراح شما دارد.

ماقبت های بعد از عمل پروتز سینه

بعد از عمل، بیماران یک شب در کلینیک یا بیمارستان بسترى مى مانند تا مراقبت هاى الزم جهت کنترل 
عفونت و کنترل درد انجام شود.

بعد از عمل سینه هاى شما ورم کرده و ممکن است کمى کبود شده باشد این حالت طبیعى است و به مرور 
زمان از بین میرود.

بعد از عمل ممکن است به نظر برسد که سینه خیلى در باال قرار گرفته این حالت نیز عادى است و طى دو 
ماه اول پایین آمده و به حالت طبیعى باز میگردد در این مواقع میتوانید از یک باند (استرپ) جهت تسریع 

روند پایین آمدن استفاده کنید.
براى مدت چند ماه بعد از عمل (با توجه به نظر پزشک) باید از سوتین هاى مخصوص استفاده کنید.

برداشتن پانسمان بعد از گذشت 4 الى 5 روز بعد از عمل منعى ندارد.
حرکات دست براى مدتى محدود خواهد بود و رانندگى براى 1 ماه ممنوع مى باشد زیرا باعث درد خواهد 

شد.
این عمل نسبت به عمل هاى دیگر دردناکتر است براى کنترل درد در منزل فقط از قرص استامینوفن 

کدئین و یا شیاف استامینوفن استفاده کنید.
7 تا 10 روز بعد از عمل میتوانید به فعالیتهاى روزانه خود برگردى ولى از انجام کارهاى سنگین بپرهیزید 

ولى زمان بازگشت به کلیه فعالیت ها در حدود 4 الى 6 هفته بعد از عمل مى باشد.
انجام ورزش سبک بعد از 2 ماه و ورزش سنگین بعد از 6 ماه بالمانع است.

داشتن سوتین مناسب براى روز عمل الزامى است.
باشدو  نمى  یا سونوگرافى  و  ماموگرافى  مانند  اقدامات تشخیصى  انجام  براى  مانعى  پروتز سینه  داشتن 

باعث ایجاد سرطان سینه و بیماریهاى سینه نمى باشد.
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عمل کوچک کدن سینه

سینه هاى بزرگتر از حد معمول با ایجاد اثراتى (هم فیزیکى و هم روحى) باعث ناراحتى و نگرانى یک 
زن مى شوند.

از نظر فیزیکى سینه هاى بزرگ، شکل، فرم شانه ها و گردن را از بین برده و باعث ایجاد درد پشت و 
درد گردن مى شوند.

همچنین باعث ایجاد انحراف در وضع نشستن و در موارد شدیدتر باعث مشکل تنفسى مى شوند. سینه 
هاى بزرگ، ظاهر یک زن را تحت الشعاع قرار مى دهند و باعث مى شوند که او غیر موزون به نظر 

برسد و نیز ورزش کردن را براى او مشکل میکند.
همچنین در سینه هاى بزرگ بهداشت فردى مختل مى شود و در موارد عفونتهاى متعدد قارچى در زیر 

سینه ها درد سر ساز مى شود.
اقدامات قبل از عمل در صفحه 6 گفته شده است عالوه بر آن بررسى هاى سینه قبل از عمل ماموگرافى 

قبل از عمل از 35 سالگى به بعد در صورت مثبت بودن
سابقه خانوادگى  از 30 سالگى به بعد  الزامى است.

داشتن جوراب واریس زیر زانو و سوتین مناسب
براى روز عمل الزامى است.
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ماقبت های بعد از عمل ماموپالستی

بعد از عمل شما ممکن است درن (لوله ى تخایه)داشته باشید که براى تخلیه ترشحات استفاده میشوند.
وقتى ترشحات به حداقل رسید معموال تا 48 ساعت بعد از عمل این درن ها برداشته مى شوند. روزانه 

ترشحات درن هاى خود را ثبت کنید.
پانسمان 2 تا 3 روز بعد از عمل تعویض خواهد شد و از سوتین مخصوص استفاده کنید. طول مدت 
ماندن در کلینیک یا بیمارستان براى جایگزینى مایعات از دست رفته، کنترل عفونت و درد معموال یک 

شب خواهد بود.
این عمل نسبتا یک عمل جراحى بزرگ و مهم است اگر چه بعضى افراد بعد از 10 الى 14 روز میتوانند 
کارهاى سبک خود را انجام دهند ولى بعضى دیگر ترجیح میدهند 1 تا 2 هفته بیشتر استراحت کنند.

راه رفتن در 3 تا 4 هفته اول مفید است چون باعث بهبود گردش خون مى شود و ورم ایجاد شده و 
احتمال لخته شدن خون را کاهش مى دهد. چند روز بعد از عمل جراحى احتماال میزان متعارفى درد 

خواهید داشت که با مسکن مناسب کنترل میشود.
باشد و یک رویداد عادى محسوب  نمى  اعمال جراحى یک عارضه  از  ایجاد اسکار (جاى زخم) پس 
میشود. باید انتظار داشته باشید جاى زخم ها در آغاز قرمز، برجسته و حتى همراه با خارش باشند اما 
به مرور زمان محو و صاف مى شوند این حالت طبیعى فرایند جوش خوردن زخم است که ممکن است 

از چند ماه تا یک سال طول بکشد تا کامل شود.
وضعیت خواب تا 2 ماه رو به پشت است و به هیچ عنوان نباید به سینه فشار وارد شود. 

حتما نمونه پاتولوژى از سینه ها، برداشته شده و فرستاده خواهد شد و باید پیگیر جواب آن باشید. 
به دستور  بنا  اسکار  پمادها و چسب هاى ضد  از  در صورت داشتن سابقه مثبت زخم برجسته، حتما 

پزشک خود استفاده نمایید.
بعد از عمل از مایعات فراوان استفاده کنید و براى یک هفته از آنتى بیوتیک و ضد درد نسخه شده براى 

22           شما باید استفاده نمایید.
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عمل باال بدن سینه یا عمل لیفت سینه

بسیارى از زنان با زایمان و یا شیردادن متوجه مى شوند که سینه هایشان از نظر اندازه، شکل و کیفیت، 
زیبایى خودشان را از دست داده اند و شروع به شل شدن مى کنند.

باالبردن سینه یا ماستوپکسى یک عمل جراحى زیبایى است که در آن سینه ها شکل داده شده و باال 
کشیده مى شود و حجم سینه ها کاهش نخواهد داشت در بعضى از موارد پروتز سینه و یا تزریق چربى 

در سینه ها همراه این عمل انجام مى شود تا باعث زیبایى سینه ها شوند.

از سن 35  از عمل  از عمل در صفحه 6 گفته شده و اضافه بر آن ماموگرافى قبل  دستورات قبل 
سالگى به بعد انجام مى شود. در صورت سابقه خانوادگى مثبت سرطان سینه از سن 30 سالگى به 

بعد الزامى است.
داشتن جوراب واریس زیر زانو و سوتین مناسب براى روز عمل الزامى است. M
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اقبت های بعد از عمل ماستوپکسم

بعد از عمل شما ممکن است درن (لوله هاى تخلیه) داشته باشید که براى تخلیه ترشحات بکار میرود 
وقتى ترشحات به حداقل رسید این درن ها برداشته مى شوند. (معموال تا 48 ساعت بعد از عمل)

پانسمان اولیه در حدود 2 تا 3 روز بعد از عمل تعویض مى شود و از شما خواسته مى شود از سوتین 
مخصوص استفاده کنید. طول مدت ماندن در کلینیک یا بیمارستان براى جایگزینى مایعات از دست 

رفته، کنترل عفونت و درد معموال یک شب خواهد بود.
میتوانند  روز   14 الى  از10  بعد  افراد  معموال  است،  مهم  و  بزرگ  جراحى  عمل  یک  نسبتا  عمل  این 

کارهاى سبک خود را انجام دهند ولى برخى دیگر ترجیح میدهند 1 تا 2 هفته بیشتر استراحت کنند.
راه رفتن در 3 تا 4 روز اول مفید است چون باعث بهبود گردش خون مى شود و ورم ایجاد شده و 

احتمال لخته شدن خون را کاهش مى دهد.
تا چند روز بعد از عمل، احتماال میزان متعارفى درد خواهید داشت که با مسکن مناسب کنترل میشود.

محسوب  عادى  رویداد  یک  و  باشد  نمى  عارضه  یک  جراحى  عمل  از  پس  زخم)  (جاى  اسکار  ایجاد 
میشود. باید انتظار داشته باشید جاى زخم ها در آغاز قرمز، برجسته و حتى همراه با خارش باشند اما 
به مرور زمان محو و صاف مى شوند این حالت طبیعى فرایند جوش خوردن زخم است که ممکن است 

از چند ماه تا یک سال طول بکشد تا کامل شود.
وضعیت خواب تا 2 ماه رو به پشت است و به هیچ عنوان نباید به سینه فشار وارد شود. 

ممکن است پاتالوژى از سینه ها فرستاده شود که باید پیگیرى شود.
به دستور  بنا  اسکار  پمادها و چسب هاى ضد  از  در صورت داشتن سابقه مثبت زخم برجسته، حتما 

پزشک خود استفاده نمایید.
بعد از عمل از مایعات فراوان استفاده کنید و براى یک هفته از آنتى بیوتیک و ضد درد نسخه شده براى 

شما باید استفاده نمایید.
24
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عمل شکم یا آبدومینوپالستی

حاملگى و زایمان، عاملى است که سبب تغییر شکل، ساختار، 
از  بعد  شود.  مى  ها  خانم  در  شکم  زیبایى  و  طبیعى  فرم 
زایمان عموما شلى جداره شکم، افتادگى و ترکهاى پوستى 
گرفتن  فاصله  و  شدن  باز  باعث  همچنین  و  افتد  مى  اتفاق 
براى  (دیاستازرکتوس)  شود  مى  یکدیگر  از  شکم  عضالت 
رفع این نقص مى توان جراحى آبدومینوپالستى را براساس 
تا  سبک  هاى  جراحى  شامل  که  داد  انجام  بیمار  شرایط 

جراحى هاى بسیار بزرگ مى باشد.
انتخاب جراحى بر اساس شرایط هر بیمار فرق مى کند. مثال ممکن است بیمارى که فقط تجمع چربى 
مختصرى در پایین شکم دارد با روش هاى مختلف لیپوساکشن مشکلش را حل نمود. این روش ها از 
هاى  لیپوساکشن  یا  التراسوند  لیپوساکشن  لیزر،  همراه  به  لیپوساکشن  معمولى،  لیپوساکشن  جمله 
مکانیکى مثل لیپوماتیک یا لیپوساکشن هاى با کمک آب مانند واترجت، لیپولیز - وینوز و غیره همه 

یک خاصیت دارند و چندان مزیتى بر یکدیگر ندارند و بیشتر جنبه تبلیغلتى دارند.
در اکثر موارد بیماران جراحى باز نیاز دارند و همیشه جراحى باز با لیپوساکشن توام است و امروزه 
لیپوآبدومینوپالستى از تکنیک هاى برتر در این زمینه است که نتایج بهتر و عارضه کمترى دارد. باید 
توجه کرد که در صورتى که بیمار داراى تغییرات شکمى بعد از حاملگى باشد به احتمال زیاد نیاز به 

عمل باز و پیلیکیشن عضالت شکم دارد و لیپوساکشن به تنهایى باعث بدتر شدن شکم مى شود.
داشتن جوراب واریس زیر زانو - شکم بند لومبوساکرال و گن مناسب براى روز عمل الزامى است.

باید بدانید اکثر بیماران پس از زایمان به عمل لیپوماتیک یا لیپوساکشن همراه با عمل باز نیاز دارند 
نتیجه  باعث   تنهایى مى دهند، که  به  لیپوساکشن  پیشنهاد عمل  بیماران  این  به  تبحر  فاقد  افراد  و 

نامناسب مى شود و عمل ترمیمى آنها را مشکل مى کند.
اقدامات قبل از عمل مانند موارد گفته شده در صفحه 6 مى باشد. Tu
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ماقبت های بعد از عمل آبدومینوپالستی

بعد از عمل شما ممکن است درن (لوله هاى تخلیه) داشته باشید که براى تخلیه ترشحات استفاده میشوند 
وقتى ترشحات به حداقل رسید این درن ها برداشته مى شوند. (معموال تا 48 تا 72 ساعت بعد از عمل) 
در این زمان پانسمان ها تعویض شده و از شما خواسته مى شود از گن مخصوص استفاده کنید. طول مدت 
ماندن در کلینیک براى جایگزینى مایعات از دست رفته، کنترل عفونت و درد معموال یک شب خواهد بود. 

و در این مدت از داروهاى ضد آمبولى استفاده مى شود.
این عمل نسبتا یک عمل جراحى بزرگ و مهم است اگر چه بعضى از افراد بعد از 10 الى 14 روز میتوانند 

کارهاى سبک خود را انجام دهند ولى بعضى دیگر ترجیح میدهند 1 تا 2 هفته بیشتر استراحت کنند.
راه رفتن در 3 تا 4 روز اول مفید است چون باعث بهبود گردش خون مى شود و ورم ایجاد شده و احتمال 

لخته شدن خون را کاهش مى دهد.
چند روز بعد از عمل جراحى احتماال میزان متعارفى درد خواهید داشت که با مسکن مناسب کنترل میشود.
ایجاد اسکار (جاى زخم) پس از عمل جراحى یک عارضه نمى باشد و یک رویداد عادى محسوب مى شود.

باید انتظار داشته باشید جاى زخم ها در آغاز قرمز، برجسته و حتى همراه با خارش باشند اما به مرور 
زمان محو و صاف مى شوند این حالت طبیعى، فرایند جوش خوردن زخم است که ممکن است 8 ماه تا 

یک سال طول بکشد تا کامل شود.
وضعیت خواب تا 2 هفته رو به پشت است و به هیچ عنوان نباید به شکم فشار وارد شود. داشتن جوراب 

واریس زیر زانو و گن مناسب براى روز عمل الزامى است.
در هفته اول پس از ترخیص، براى شما آنتى بیوتیک، ضد درد و آمپول زیر جلدى ضد آمبولى نسخه 

میشود که باید استفاده کنید.
ورزش سبک پس از 2 ماه و ورزش سنگین پس از 6 ماه قابل انجام است.

گن براى 6 هفته به صورت مداوم و سپس تا 2 ماه به صورت متناوب قابل استفاده است.
26 در صورت درد شدید و تورم در هفته اول و دوم پس از عمل به پزشک خود اطالع دهید.
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عمل لیپوساکشن 

لیپوساکشن عبارت است از تخلیه چربى هاى انباشته شده در یک ناحیه از بدن ، این کار به وسیله لوله 
هاى باریکى که از برش هاى چند میلیمترى به زیر پوست وارد میشوند انجام مى شود. قبل از آن به 

کمک تزریق محلول هاى آماده ، تخلیه چربى تسهیل مى شود.

سوال های ایج درباه ی لیپوساکشن:
- چه مقدار وزن کم خواهید کرد؟

بسیار کم، در حقیقت در چند هفته ى اول ممکن
است حتى متوجه مقدار کمى افزایش وزن که

مربوط به نگهدارى آب توسط بدنتان مى باشد
شوید. سلولهاى چربى وزن زیادى ندارند از 

طرفى بسته به منطقه مورد معالجه متوجه کاهش
 قابل توجهى در اندازه هاى محیطى خواهید شد. (کم شدن سایز) - چربى بیشتر داراى حجم مى باشد 

و وزن قابل توجهى ندارد.

- چه مقدار چربى میتوانید بیرون آورده و استخراج کنید؟
مهم است بدانید براى ایجاد حداکثر ایمنى مقدار چربى که مى توان در هنگام عمل از بدن هر فرد خارج 
است  ممکن  بنابراین  باشد.  مى  کلینیک  در  لیتر   5 الى    3 بین  معموال  مقدار  این  است  محدود  کرد 

بخواهید این کار را تکرار کنید. معموال بهتر است بین دو فرایند حداقل 3 ماه فاصله بیافتد.
همانطور که گفته شد میزان چربى تخلیه شده در کلینیک زیر 5 لیتر مى باشد و در صورت نیاز به 
از  استفاده  انجام شود و یک روز بسترى و  بیمارستان  بهتر است در  لیتر  از 5  بیشتر  تخلیه چربى 

داروهاى ضد آمبولى توصیه مى شود.
میزان هموگلوبین قبل از عمل حتما باید باالى 12 باشد زیرا این عمل باعث کاهش هموگلوبین 

براساس میزان ساکشن خواهد شد. Li
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اشاقبتهای بعد از عمل لیپوماتیک ٣٦٠ درجه - پیکر تم

دوره بهبودى به طور مستقیم به اندازه ناحیه جراحى و مقدار چربى که پزشک تخلیه میکند مربوط میشود.

اگر یک ناحیه بزرگ تحت درمان داشته اید مهم است که نیاز به زمان بیشترى براى بهبودى داشته باشید.
فرد باید انتظار خروج مقدار زیادى خونابه و ماده بى حسى را از محل هاى برش در طى 24 تا 48 ساعت 

اول بعد از تخلیه چربى داشته باشد.
هر چه تخلیه مایعات بیشتر باشد تورم و کبودى کمترى خواهید داشت. بنابراین باید با ماساژ محل عمل 
به سمت پایین در حمام به تخلیه هر چه بیشتر مایعات از محل عمل کمک کرد زیرا مایع باقیمانده بعد از 
بسته شدن منافذ باعث درد و بزرگى سایز شده و به کندى بوسیله بدن دفع میگردد. دفع مایعات تا 5 روز 

طبیعى است.
به محض این که بتوانید، آرام شروع به حرکت کنید، قدم زدن مى تواند باعث جلوگیرى از لخته شدن 

خون در پاها شود. بعد از عمل حتما از گن مخصوص استفاده کنید.
مناسبى  از رژیم غذایى  توصیه مى شود.  رفته  از دست  مایعات  براى جبران  مایعات  از  فراوان  استفاده 

استفاده کنید و ورزش کردن به صورت سبک و محدود را فراموش نکنید.
ساکشن و تخلیه چربى در نواحى مختلف انجام میشود، مانند شکم - پهلوها - سینه - ژینوپالستى آقایان 
- پشت - خط سوتین - ران ها - بازوها و هر ناحیه از بدن که تجمع چربى بیش از حد داشته باشد - در 

صورت، ساکشن فقط در ناحیه غبغب توصیه میشود و
 در نواحى دیگر توصیه نشده است.

چربى بدست آمده ممکن است پس از پروسه کردن در
نواحى مختلف مانند باسن، صورت، سینه ها و یا نواحى
دیگر که دچار آتروفى و کاهش حجم شده اند تزریق

شود.
28
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تزرق چری باسن و سینه ها

در بعضى از موارد چربى به دست آمده از ساکشن شکم و پهلوها پروسه شده و آماده تزریق میشود.
این چربى بر اساس میزان مورد نیاز، آماده شده و در فضاى مناسب در ناحیه باسن و سینه ها تزریق 

مى شود.
باید بدانیم تزریق چربى حتما در فضاى استریل و ابزار و لوازم مناسب آماده و تزریق شود، در غیر 
اینصورت باعث عواقب برگشت ناپذیر و عفونتهاى شدید خواهد شد و نیز فضاى تزریق هم باید با 

تبحر کافى انتخاب و انجام شود تا باعث آمبولى و عوارض مربوط به آن نشود.
در تزریق چربى به باسن باید به مدت 2 ماه از فشار بر روى آن پرهیز شود و از بالش هاى مخصوص 

براى نشستن استفاده شود.
دستورات قبل و بعد از عمل مانند ساکشن مى باشد و باید همانند آن رعایت شود

در صورت تورم و قرمزى و افزایش دماى بدن حتما با پزشک خود مطرح کنید.
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