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پروتز باسن که تحت عنوان جراحی باسن نیز شناخته می شود ،روندی است که با هدف بهبود ناحیه سرینی انجام می پذیرد .این
جراحی در میان جمعیت زنان از عمومیت بیشتری برخوردار است به همین منظور تیم راز جراحی تصمیم به تهیه مقاله ای جامع
در این خصوص گرفت ،اگر تصمیم به انجام خوش فرم کردن باسن دارید لطفا وقت بگذارید و این مقاله را تا انتها مطالعه کنید چرا
که تضمین می کنیم اطالعات مفیدی در اختیار شما خواهد گذاشت.

هیچگاه تصمیم های بزرگ زندگی خود را بدون کسب اطالعات کامل اتخاذ نکنید .تصمیم های مربوط به جراحی های زیبایی نیز از
این قاعده مستثنی نمی باشد .با توجه به اینکه پروتز باسن امروزه به یکی از رایج ترین روندهای زیبایی تبدیل شده است ،بسیاری از
افرادی که از شکل ظاهری با سن خود رضایت ندارند ،این جراحی را برگزیده و رویای رسیدن به اندامی زیبا و جذاب را در ذهن می
پرورانند .اگر می خواهید رویایتان به حقیقت تبدیل شود ،باید با باال برند سطح اطالعات خود درباره جنبه های مختلف این روند،
کسب بهترین نتیجه را تضمین کنید .پس حتماً مجموع ه جامع گردآوری شده توسط راز جراحی را قبل از هر اقدامی با دقت مطالعه
کنید .این مجموعه به مانند یک مشاور ،کلیه سواالت شما را پاسخ داده و به روز ترین و قابل اعتماد ترین اطالعات را در اختیار شما
قرار می دهد.
پروتز باسن جراحی ظریفی است که مستلزم ارزیابی های ویژ ه هر بیمار در خصوص معیارهای مربوط به شکل و تنظیمات استخوان
کفل می باشد .اگر در جستجوی راهی برای افزایش قابل مالحظه این اندام خود هستید ،این روش بهترین پیشنهاد ما برای شما
خواهد بود.

خالصه مقاله
چکیده ای از تمام مطالب نوشته شده در مقاله را در این بخش به شما ارائه می دهیم تا هم بدانید که چه مطالبی قرار است به طور
جامع تر در ادامه مورد بررسی قرار گیرند و هم اینکه اگر زمان کافی برای خواندن تمام مطلب را ندارید  ،بتوانید اطالعات مفیدی را
از این قسمت بدست آورید .پروتز باسن یکی از جراحی های زیبایی بدن بوده که درمیان زنان طرفدارانی بی شماری دارد .کسانی که
از ظاهر تخت باسن خود خسته شده و دوست دارند در کنار افزایش سایز  ،کمی فرم و برجستگی را برای آن ایجاد کنند  ،می تواند
جراحی باسن انجام دهند.
در این راستا سوال پیش می آید که چه روش هایی برای بزرگ کردن باسن وجود دارد؟
برای متقاضیان جراحی پروتز باسن چندین گزینه پیش روی آن ها قرار دارد که با توجه به فاکتورهای مختلف و البته مشاوره با
یک جراح پروتز باسن خوب  ،می توانند یکی از آن ها را برای خود برگزینند .این تکنیک های عبارتند از:
پروتز باسن با تزریق چربی اتولوگ یا لیفت باسن برزیلی

انواع تکنیک های پروتز باسن
پروتز باسن دارای تعداد معدودی عبارات مرتبط با روند می باشد .همه این اسامی و اصطالحات ،به روندهای استفاده شده برای بهبود
کانتور باسن ،علیرغم متفاوت بودن تکنیک های آنها اطالق می شوند.
در طول این جراحی زیبایی  ،شما تحت بیهوشی عمومی یا تزریق درون وریدی ،درمان می شوید.

بزرگ کردن باسن با تزریق چربی
این یکی از رایج ترین روش ها می باشد که تحت عنوان " لیفت باسن برزیلی" یا  BBLنیز شناخته می شود .این تکنیک در بیمارانی
که در سایر بخش های بدن خود ،از قبیل ران ها ،شکم و کمر ،دارای ذخیره چربی هستند ،بهترین نتیجه را به دست می دهد.
پزشکان از روشی به نام پیوند چربی یا تزریق چربی استفاده می کنند ،که در طول آن توده چربی با مالیمت بوسیله روش
لیپوساکشن از نواحی خاصی از بدن کشیده شده و سپس به یک روش استراتژیک بمنظور دستیابی به باسنی با شکل گردتر ،پر تر و
طبیعی تر ،به این اندام تزریق می شود .لیپوساکشن اغلب در باالی باسن انجام می شود تا کانتور کلی بهبود یابد.

پروتز باسن با ایمپلنت
افرادی که ذخایر چربی بدن آنها کم است و در عین حال خواهان داشتن باسن بزرگ هستند ،می توانند برای دستیابی به اهداف
خود در خصو ص داشتن باسن گردتر و پر تر با شکلی طبیعی ،این روند را با ایمپلنت انجام دهند .در طول این فرایند ،جراح پالستیک
برش استراتژیکی را درست در زیر استخوان دنبالچه ایجاد می کند .این برش در حالت ایستاده به دلیل پنهان شدن در زیر چین های
طبیعی باسن قابل رویت نمی باشد .جراحان اغلب جایگذاری ایمپلنت به صورت درون عضالنی را به دلیل اجتناب از بسیاری از
ال در پروتز باسن با ایمپلنت اتفاق می افتاد ،ترجیح می دهند.
عوارض جانبی که قب ً
ایمپلنت های باسن از ژل سیلیکون جامد ساخته شده و در نتیجه در معرض خطر پارگی یا نشت قرار نمی گیرند.
فرم دادن باسن با پروتز
در روش لیفت باسن برزیلی برای فرم دهی ناحیه سرینی  ،از چربی بدن فرد متقاضی استفاده می شود که مقادیر مورد نظر به روش
لیپوساکشن از بدن خارج شده و به ناحیه هدف تزریق می گردد .حال آن که در پروتز باسن با ایمپلنت  ،ساختارهای سلیکیونی که
به لحاظ فرم و اندازه با آناتومی طبیعی باسن سازگار هستند  ،انتخاب شده و طی عمل جراحی در داخل یا باالی عضالت سرینی قرار
می گیرند.
اگر می خواهید کاندیدای مطلوبی برای جراحی باسن در نظر گرفته شوید بهتر است از سالمت عمومی خوبی برخوردار بوده  ،سیگار
نکشید و نسبت به جراحی و نتایج آن دید واقع بینانه ای داشته باشید .یک جراح خوب پروتز باسن با داشتن دانش و تجربه کافی که
از سال ها آموزش در دانشگاه های معتبر به آن دست یافته است  ،با انجام معاینات الزم می تواند از کاندیدا بودن شما برای عمل
ذکور مطمئن شود و البته جراحی را با موفقیت به انجام برساند .بدین نحو ایشان اقدامات قبل از جراحی را به شما گوشزد کرده و
همچنین می خواهد که مراقبت های بعد از عمل را جدی بگیرید .در ارتباط با هزینه نیز باید گفت که موارد متعددی از قبیل دستمزد
جراح و تجهیزات اتاق عمل در باال و پایین بودن قیمت تاثی ر دارند که پس از مراجعه به جراح ایشان هزینه دقیق را به شما اعالم می
کند.

لیفت باسن برزیلی

علیرغم دیگر روش های باسن  ،مانند جای گذاری پروتزهای سیلیکونی در نواحی سرینی  ،باسن برزیلی نتیجه ای بسیار طبیعی را
حاصل می کند .هر چند سایر روندها ممکن است برجستگی بیشتری برای باسن ایجاد نمایند .لیفت باسن برزیلی از آن جایی که با
تزریق چربی اتولوگ انجام می شود ،عالوه بر حجم دهی  ،افتادگی و دفورمه شدن باسن را که به سبب افزایش سن نمود یافته نیز
برطرف می سازد .همچنین ایمنی این روش بسیار باال بوده و احتمال بروز عفونت کمتر می باشد .افرادی که به موجب افزایش سن
یا نوسانات وزنی  ،فرم طبیعی باسن خود را از دست داده و از طرفی به مزان کافی در دیگر نقاط بدنشان چربی تجمع یافته دارند ،
می توانند برای لیفت باسن برزیلی اقدام کنند.

برندهای پروتز باسن
پروتزهای باسن با مارک های مختلف و ساخت کشورهای گوناگون در بازار عرضه شده اند که در زیر به شناخته شده ترین آن ها
اشاره می کنیم:





برند پلی تک ) (polytechساخت کشور آلمان
برند اسپکتروم ) (Spectrumساخت کشور اردن
برند هانس ) (Hansساخت کشور کره جنوبی
برند سیلیکون ) (Siliconeساخت کشور فرانسه

شکل ایمپلنت ها در پروتز باسن
زمانی که تصمیم قطعی برای انجام عمل زیبایی باسن را گرفتید و با جراح خود در این رابطه به مشورت پرداختید  ،نوبت به انتخاب
شکل پر وتز می رسد .انتخاب فرم صحیح و مناسب با اندام تان  ،در میزان رضایت بخش و مطلوب بودن نتیجه بسیار دخیل است.
همچنین انتخاب یک استایل مناسب باعث می شود که از عوارض احتمالی بعد از عمل در امان باشید .به طور کلی انتخاب متقاضیان
عمل بزرگ کردن باسن بین دو پروتز گرد و بیضی است.
نمی توانیم به طور قطع بگوییم که کدام یک از فرم های پروتز بهترین هستند .چرا که هر یک از آن ها با توجه به بدن و شکل
طبیعی باسن فرد متقاضی و مقاومت و استحکام عضالت سرینی او انتخاب می شوند و بهترین نتیجه را برای او حاصل می کنند .در
ادامه می خواهیم ویژگی های هر یک از شکل های مختلف پروتزها را بررسی کنیم.


پروتز های گرد باسن

این شکل از پروتزها می توانند انتخاب ایده آلی باشند ؛ زیرا احتمال چرخش آن ها بعد از عمل بسیار پایین است.
افراد جوانی که همواره فعال بوده و در تکاپو هستند  ،می توانند این پروتز را برای خود انتخاب کنند  ،بدون آن که نگران چرخیدن
یا دفرمه شدن آن به سبب فعالیت های زیاد شوند.
فرم گرد  ،ظاهر باسن را به طور کلی  ،یعنی هم قسمت های کناری و هم بخش مرکزی ناحیه سرینی را گرد و برجسته می کند که
از نظر بانوان این حالت بسیار جذاب است.



پروتزهای بیضی باسن

فرم بیضی در پروتزها  ،ظاهری کامال طبیعی برای باسن ایجاد می کند.
برخالف شکل گرد ایمپلنت ها  ،فرم بیضی باعث گرد و برجستگی چندان زیاد باسن نمی شود بلکه با توجه به فرمی که دارد  ،عمده
تغییراتی که ایجاد می کنند در قسمت تحتانی ناحیه سرینی است.
ریسک چرخش و دفورمه شدن بعد از عمل در پروتزهای بیضی در مقایسه با پروتزهای گرد بیشتر است.
برای تعیین فرم مناسب  ،در جلسه مشاوره  ،جراح به طور دقیق هر دو ناحیه سرینی را اندازه گیری می کند .همچنین شما می
توانید عکسی را به عنوان نمونه دلخواهتان به پزشک نشان دهید تا ایشان نسبت به خواسته های شما از مدل مد نظرتان آگاه شده
و در همین راستا بررسی های الزم را انجام دهد و معقول یا نامعقول بودن تقاضایتان را به شما بگوید.

روند پروتز باسن

همانطور که قبالً گفته شد ،پروتز باسن از طریق به کارگیری ایمپلنت ،تزریق چربی ،لیفت باسن یا ترکیبی از آنها قابل اجرا می باشد.
جراح زیبایی شما ،بین این دامنه متنوع الگوهای برش و تکنیک ها ،مناسب ترین را برای شما بر می گزیند.
تکنیک مناسب بر اساس فاکتورهای زیر انتخاب می شود:





اندازه و شکل باسن
مقدار چربی موجود در بدن جهت استفاده از طریق لیپوساکشن
اهداف و سطح فعالیت شما
کیفیت و خاصیت ارتجاعی پوست و نیز مقدار پوست اضافی

اکنون به شرح فرایند روند اجرای هر یک از تکنیک ها می پردازیم:

روند پروتز باسن با ایمپلنت
پیش از آن که بیهوشی برایتان اعمال شود  ،جراح برای بار آخر بررسی های الزم را به انجام رسانده و برای آن که در طول عمل برش
ها و جایگذاری ایمپلنت ها با دقت بیشتری صورت پذیرند  ،نواحی مورد نظر را عالمت گذاری می کند .بسته به فرم طبیعی باسن
ممکن است عالمت گذاری ها کمی متفاوت باشند اما به طور کلی فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد و جراح موازی با خار خاصره
خلفی فوقانی یک خط افقی کشیده و خط افقی دیگر را در راستای انحنای زیر باسن که به ران اتصال یافته است  ،می کشد .پس از
آن  ،فضای موجود میان این دو خط افقی را تقسیم بندی می کند .این فاصله به سه قسمت تقسیم می شود که در این بین یک سوم
میانی به عنوان محل قرار گیری پروتز در نظر گرفته می شود .پروتز را به گونه ای در این محل جای گذاری می کنند که برجسته
تری ن قسمت آن در یک سوم میانی قرار گیرد .یک سوم تحتانی به جهت آن که محل نشستن است و در زمان نشستن باید فشار و
وزن زیادی را تحمل کند  ،محل مناسبی برای قرار دادن ایمپلنت باسن محسوب نمی شود.
مرحله  – 7بیهوشی برای پروتز باسن
داروهایی جهت ایجاد احساس راحتی در شما ،در طول اجرای روند جراحی ،مورد استفاده قرار می گیرد .انتخاب گزینه مناسب از
قبیل تزریق درون وریدی یا بیهوشی عمومی به صالحدید پزشک انجام می پذیرد.
ممکن است برای این جراحی بی حسی از کمر ( تکنیک اپی دورال یا اسپاینال) نیز در نظر گرفته شود اما عموماً همان بیهوشی
عمومی برای افراد اعمال می گردد .پس از آن فرد بر روی شکم خوابانده می شود و جراحی آغاز می گردد.
مرحله  – 2برش جهت پروتز باسن
برش از باالی بخش فوقانی باسن ،به طرف پایین در چین های سرینی یا در میان استخوان خارجی ،یا چین بین باسن ها ایجاد می
شود .طول برش و جای زخم مستقیماً به ناحیه درمان شده ،بستگی دارد.
مرحله  – 3جایگذاری ایمپلنت باسن
یک ایمپلنت سیلیکون که اختصاصاً برای پروتز باسن ساخته شده است ،در داخل یا باالی ماهیچه سرینی قرار می گیرد.
روش جایگذاری و تعیین موقعیت ایمپلنت ها به نوع ایمپلنت ،درجه بزرگی مورد نظر ،نوع بدن و توصیه های پزشک وابسته است.
مرحله  - 0بستن برش ها پس قرار دادن پروتز باسن
برش ها با بخیه زدن الیه ای در بافت باسن با استفاده از بخیه ،چسب پوست یا نوار چسب جراحی بسته می شوند.

انواع برش ها برای قرار دادن پروتز درون باسن
به جهت جای گذاری پروتزها داخل باسن  ،برش های مختلفی ایجاد می شوند؛ از جمله:

هر دو سوی بخش فوقانی باسن
هر دو طرف چین و انحنای تحتانی باسن
بخش داخلی نواحی سرینی که برش ها در چین خوردگی های آن قسمت پنهان می شوند
یک برش واحد در قسمت پایینی استخوان خارجی  ،ما بین دو چین خوردگی دو سر باسن
به طور معمول برش جراحی در طول  5الی  8سانتی متری در شکاف بین دو سر باسن و میان دو چین آن که پایین استخوانی خاجی
است  ،ایجاد می شود .این روش به چند لحاظ کارآمد بوده و اکثر جراحان پالستیکی از طریق آن عمل را انجام می دهند:
در فاصله معقولی از مقعد و آلودگی های آن قرار دارد ؛ بدین نحو ریسک عفونت کم می شود.
بافت های اطراف آن ناحیه  ،برش را پوشش داده و از دید پنهان می کنند.

روند پیوند چربی به باسن

مرحله  – 7بیهوشی جهت تزریق
بیهوشی طبق روند شرح داده شده در باال ،بر حسب نوع انتخاب جراح انجام می پذیرد.
مرحله  – 2لیپوساکشن
لیپوساکشن از طریق برش های کوچک انجام می شود .نخست بی حسی رقیق موضعی برای کاهش خونریزی و آسیب دیدگی در
ناحیه مورد نظر انجام می شود .سپس یک لوله نازک توخالی یا کانوال ،برای شل کردن چربی اضافی با حرکت کنترل شده رو به عقب

و جلو ،وارد می شود .این چربی با استفاده از ابزار مکش جراحی یا سرنگ متصل به کانوال ،به بیرون کشیده می شود .بطورکلی ،جراح،
لیپوساکشن را تا جایی انجام می دهد که تا سه برابر چربی مورد نیاز برای تزریق ،جمع آوری شود.
مرحله  – 3تزریق چربی
چربی ،بافت و خون تخلیه شده از طریق لیپوساکشن ،پردازش و فرآوری می شود .سرنگ های متصل به کانوال برای افزودن چربی به
باسن از طریق تزریق هایی با کمیت های اندک در کل ناحیه پشت ،مورد استفاده قرار می گیرند.

جدیدترین روش پروتز باسن
جراحان فوق تخصص پالستیک برای آن که رضایت مراجعه کنندگان خود را جلب نمایند و همین طور احتمال وقوع هر گونه عارضه
ای پس از عمل را به حداقل رسانند  ،سعی ب این دارند که از بهترین و جدیدترین متدها و تکنیک های جراحی استفاده کنند .اکثر
نارضایتی ها در ارتباط با جراحی پروتز باسن این است که ایمپلنت زمانی که در محل قرار می گیرد  ،فرم و شکل آن از زیر پوست
قابل لمس و مشاهده است .در جهت رفع این مشکل دکتر گنزالس در یکی از مقاالت منتشر شده در ژورنال انجمن جراحان پالستیک
و زیبایی امریکا ،متد  XYZرا معرفی کرده است .طبق این تکنیک محل قرارگیری پروتز  ،زری صفحه عضالنی در نظر گرفته شده
است .هر چند بکارگیری این روش دشوار و چالش برانگیز محسوب می شود اما در پایان نتیجه بی نظیری را حاصل می کند .طی
تکنیک  XYZبه کمک نقاط اصلی آناتومیک باسن و عضالت سرینی  ،بدون آن که عارضه ای بروز نماید یا صدمه ای برای ماهیچه
های باسن را به همراه داشته باشد  ،جراح می تواند ایمپلنت را جای گذاری کند .در نهایت باسن به فرم مطلوبی دست یافته و لبه
های پروتز دیگر از زیر پوست در معرض دید و لمس قرار نخواهند داشت .تاکنون افرادی که تحت این روش جراحی باسن انجام داده
اند  ،از نتیجه بدست آمده رضایت بسیاری نشان داده اند .دکتر بری اپلی در مورد اهمیت بروزترین تکنیک های عمل پروتز باسن این
گونه می گوید:
پروسه جراحی پروتز باسن (ایمپلنت گلوتئال)  ،روندی حساس تلقی می شود که طی آن  ،جهت قرارگیری ایمپلنت  ،دو مکان
مناسب در نواحی زیر حفره عضالنی در نظر گرفته می شود.
در کنار بهره گیری از جدیدترین روش پروتز باسن  ،فاکتورهای دیگری در موفقیت آمیز بودن جراحی  ،تاثیرگذار هستند .مراجعه به
یک جراح حاذق  ،انتخاب یک پروتز م ناسب  ،مهارت جراح در انجام عمل و البته عمل به توصیه های قبل و بعد از جراحی همگی
می توانند نتیجه نهایی را تحت الشعاع قرار دهند .مورد دیگری که می تواند پیامدهای مطلوب تری را حاصل نماید  ،انجام تزریق
چربی است که تکمیل کننده جراحی پروتز باسن محسوب می شود .از این رو هر زمان که جدیدترین متدهای جراحی باسن بکار
گرفته می شوند  ،همچون استفاده از دستگاه های قیفی مدرن و بدون دخالت دست  ،می توانید انتظار نتایج فوق العاده ای را از عمل
داشته باشید.

کاندیدای مناسب پروتز باسن
شما می توانید بعنوان یک داوطلب خوب برای پروتز باسن محسوب شوید اگر:












از سالمت عمومی خوب برخوردار باشید.
چربی کافی برای انتقال به باسن در طول روند بزرگ کردن باسن با پیوند چربی در اختیار داشته باشید.
انتظارات منطقی از روند داشته باشید.
به علت داشتن باسنی کوچک ،دچار دغدغه های مربوط به اعتماد به نفس شده باشید.
از شکل و اندازه باسن خود ناراضی باشید.
باسن شما فاقد تقارن باشد.
نگرش مثبت به جراحی داشته باشید.
سیگاری نباشید.
حتما باید سن شما از  88سال عبور کرده باشد.
باید به بیماری های پوستی  ،نقص سیستم ایمنی و اختالالت خونی که امکان دارند در روند ترمیم برش های جراحی
اختالل ایجاد کنند مبتال نباشید.
نباید به بیماری های قلبی و ریوی دچار باشید زیرا ممکن است برای قرار گرفتن تحت بیهوشی عمومی با مشکل مواجه
شوید.







همچنین شما باید از خود مطمئن باشید که می توانید دوره ریکاوری را تحمل نمایید و مراقبت های بعد از پروتز باسن را
به طور کامل انجام دهید.
اگر می خواهید با استفاده از پرو تزهای سیلیکونی باسن خود را بزرگ کنید باید مطمئن شوید که به ترکیبات پروتز
هیچگونه حساسیتی ندارید.
به لحاظ ذهنی و روانی نیز باید برای جراحی آمادگی کافی داشته باشید؛ چرا که بعد از عمل به طور موقت محدودیت هایی
برای شما ایجاد می شود که می تواند شما را از نظر روانی تحت فشار قرار دهد.
اگر فردی هستید که می توانید از عهده مخارج جراحی باسن بر بیایید.
بهتر است باردار نبوده و بعد از پروتز نیز تمایلی به باردار شدن نداشته باشید.

سایز نرمال پروتز باسن چیست ؟
پروتزهای باسن اندازه و سایزهای مختلف و متنوعی را شامل می شوند ؛ اما در این میان معمول ترین سایز که یک نتیجه نچرال و
مطلوب را برایتان به ارمغان می آورد  ،رنج پروتز  881تا  061سی سی می باشد .دقت داشته باشید که پروتزهایی از این بزرگ تر
هم هستند مثل ایمپلنت باسن  511سی سی ؛ اما الزم است برای انتخاب این ایمپلنت های خیلی بزرگ حتما با بهترین جراح پروتز
باسن مشورت کنید.

چگونه اندازه مناسب پروتز باسن را انتخاب کنیم؟
دامنه اندازه پروتز باسن از بسیار کوچک ) ( cc+100تا بسیار بزرگ ( cc) 585گسترده می باشد .هر چند جایگذاری ایمپلنت
کوچک از لحاظ فنی آسان تر بوده و مشکالت و عوارض جانبی ک متری را ایجاد می کند ،ولی حقیقت این است که بیشتر بیماران به
ایمپلنت های کوچک تر از  ،cc011در اکثر موارد ،عالقمند نمی باشند.
در واقع ،بیشتر بیماران دوست دارند محدوده آناتومیکی ایمپلنت آنها بزرگ تر از cc 011باشد.
اگر شما به دنبال بزرگ ترین سایز ایمپلنت باسن هستید ،جراحی باید به دست یک جراح واقعاً ماهر و متبحر انجام شود .در واقع
هیچ جایی برای خطا کردن وجود ندارد چون ایمپلنت باید برای رسیدن به بهترین نتیجه ،به طور کامل توسط ماهیچه ،پوشش داده
شود تا کانتور خوبی خلق شود.

مزایای پروتز باسن




پروتزباسن نوعی ایمپلنت ا ست و همانطور که توضیح داده شد و از نام آن مشخص است جهت افزایش و حجیم کردن باسن
مورد استفاده قرار می گیرد.
این روش فرم دادن و بزرگ کردن باسن بسیار کم خطر بوده و توانسته میزان رضایت بسیاری از بیماران را کسب کرده
است.
انجام پروتز باسن بسیار بادوام بوده و بیمارانی که این روش را انجام داده اند سالیان زیادی است بدون مشکل در حال
زندگی کردن هستن.









با انجام این تکنیک بالفاصله بیمار می تواند نتیجه را مشاهده کند.
بزرگ کردن باسن با پروتز موجب افزایش اعتماد به نفس و حس رضایت در متقاضیان شده است.
افرادی که پروتزباسن انجام داده اند اظهار می کنند پس از این جراحی لباس ها به اندامشان جلوه بهتری داده است.
دوره نقاهت این جراحی کوتاه بوده و بیمار در مدت زمان کوتاهی میتواند به زندگی عادی خود بازگردد.
بیمار به هیچ وجه پروتز را در زیر پوست خود حس نخواهد کرد.
هنگام نشستن و راه رفتن وجود پروتز را متوجه نخواهد شد و پروتز واژگون یا حرکت نمی کند.
پروتز های باسن دارای گارانتی مادام العمر بوده و جایگزینی آن تنها در صورتی انجام خواهد شد که با باال رفتن سن پروتز
دچار افتادگی شده باشد یا بیمار درخواست کرده باشد.

شکل ایمپلنت ها در پروتز باسن
دو نوع اصلی ایمپلنت گلوتئال یا سیلیکون جامد وجود دارد .این ایمپلنت ها به شکل گرد یا بیضی می باشند .ایمپلنت های گرد
برای بهبود گردی باسن مورد استفاده قرار گرفته و از کشیده ،باریک و دراز بودن باسن جلوگیری می نمایند.
ایمپلنت های بیضی به راحتی قابل جایگذاری می باشند .در واقع جایگذاری آنها در مقایسه با ایمپلنت های گرد ،بسیار آسان تر می
باشد .ولی داشتن باسن ب لند و باریک ،در اکثر بیماران ،هدف و مطلوب نمی باشد .بعالوه صرفنظر از نوع طراحی و جایگذاری ایمپلنت
بیضی ،احتمال چرخش و دوران آنها در حفره ایمپلنت و ایجاد بدشکلی نیز وجود دارد.

محل جایگذاری پروتز در باسن
زمانی که جراح می خواهد محل مناسب را برای قرار دادن پروتزها درون باسن انتخاب کند باید به این مسئله توجه نماید که در طول
عمل و وارد کردن پروتز به رشته های عصبی و استخوان های ناحیه سرینی  ،صدمه و لطمه ای وارد نشود .به طور کلی سه ناحیه
برای جایگذاری پروتز درن باسن تعیین شده است:

زیر بافت فاشیا
ما بین عضله های باسن
زیر عضله های باسن
انجام پروتز باسن و تزریق چربی

عمل همزمان پروتز باسن و سینه
خوانندگان عزیز راز جراحی حتما می دانند که پروتز سینه  ،نزد بانوان عمل بسیار بسیار محبوبی است .بعضی از خانم هایی که به
عمل های زیبایی گرایش زیادی دارند  ،گاه ًا به این فکر می افتند که آیا می توان دو یا چند جراحی زیبایی را به طور همزمان به
انجام رساند ؟ به طور کلی اگر فرد کاندیدای مناسبی بوده و به لحاظ جسمانی سالمت باشد  ،می تواند دو پروسه جراحی زیبایی را
با هم انجام دهد اما اینکه چه عمل هایی را می خواهد بدین صورت به انجام رساند نیز در این مورد دخیل است .در مورد پروتز سینه
و باسن باید بگوییم که بهتر است همزمان انجام نشوند .اگر کمی فکر کنید متوجه می شوید که در صورت انجام  ،بعد از عمل  ،در
دوره ریکاوری برای انجام یکسری از فعالیت ها دچار مشکل می شوید .به این خاطر که تغییرات جراحی طی این دو پروسه در دو
سمت مخالف از بدن ( پشت و جلو ) انجام می شوند  ،دوره نقاهت را برای فرد تا حدودی سخت می سازد ؛ بدین صورت بهتر است
در یک زمان  ،تحت این دو روند قرار نگیرید.

تزریق چربی بهتر است یا پروتز باسن ؟
عالوه بر عمل جراحی پروتز باسن  ،فرایند تزریق چربی نیز یکی از پروسه های محبوب برای بزرگ و برجسته کردن باسن به حساب
می آید .تزریق چربی به باسن با نام باسن برزیلی نیز شناخته می شود .برا ی اینکه از بین دو پروسه مذکور بهترین انتخاب را داشته
باشید الزم است نیاز ها و خواسته های شخصی خود را بررسی نموده و آن را با جراح پالستیک خود در میان بگذارید .او با توجه به
گفته های شما مناسب ترین روش را پیشنهاد می دهد .در ادامه یک مقایسه کلی از این دو روند زیبایی را شرح می دهیم تا با تفاوت
های آن ها بیشتر آشنا شوید.
به طور معمول در پروسه تزریق چربی می توان فرم دهی  ،افزایش سایز و برجستگی را برای نقاط مختلف باسن ایجاد نمود .همچنین
در این روند دست جراح برای اعمال هرگونه تغییر و اصالحی باز تر می باشد .اما در طرف دیگر در جراحی پروتز باسن تنها ناحیه ای
از باسن که پروتز در آن جای گرفته است  ،برجسته می شود .عمل پروتز قابلیت الزم برای فرم دهی نواحی فرو رفته کناره های باسن
را ندارد .در عمل تزریق  ،بافت های چربی از بدن خود فرد برداشت می شود ؛ از نواحی همچون ران ها  ،شکم  ،پهلو و هر نقطه
دیگری از بدن که سلول های چربی در آن تجمع یافته اند .بدین نحو عالوه بر خوش فرم شدن باسن  ،حجم چربی های اضافه دیگر
قسمت های بدن نیز کمتر می شود .گفته می شود پس از تزریق چربی  ،مراقبت های آسان تری در پیش روی فرد قرار دارد.
یکی از دوراهی ها یی که متقاضیان پروسه های زیبایی بر سر آن می مانند انتخاب بین پروتز و تزریق چربی به باسن است .گاهی
اوقات به سبب آگاه نبودن از تفاوت میان این دو روند  ،نمی توانند تصمیم گیری درستی داشته باشند .درست است که هر دو تقریبا

در راستای یک هدف به انجام می رسند  ،اما تفاوت هایی را نیز در بر دارند .حال برای آنکه متوجه شوید تزریق چربی یا پروتز باسن
مناسب تان است  ،در این بحث تا پایان با ما همراه باشید.
اگر به دنبال انجام عمل زیبایی باسن هستید باید بدانید که تزریق کردن چربی و ایمپلنت باسن هر دو دو پروسه متفاوت و جداگانه
ه ستند .در تزریق چربی شما تحت روند لیپوساکشن قرار می گیرید و توده های چربی تجمع یافته در برخی از نقاط بدن تان مثل
شکم  ،پهلو و ران ها به این روش از بدن خارج می شوند ؛ در نهایت بعد از آماده سازی  ،در عضالت سرینی تزریق می گردند .اما در
عمل پروتز  ،ایمپلنت باسن که از جنس سیلیکون می باشد  ،در آن ناحیه طی یک عمل جراحی قرار می گیرند.
با خواندن توضیح فوق باید متوجه یکی دیگر از تفاوت های این دو فرایند شده باشید .در فرایند تزریق  ،چربی که مورد استفاده قرار
می گیرد در حقیقت از بافت های طبیعی بدن خود فرد بوده حال آن که ایمپلنت های سیلیکونی پروتز باسن در واقع جسم خارجی
هستند که وارد بدن می ش وند .از این رو احتمال اینکه بدن نسبت به جراحی پروتز واکنش نشان دهد بیشتر است.
حتی این دو روند  ،دوره ریکاوری متفاوتی دارند .دوره نقاهت تزریق چربی به باسن از جراحی بزرگ کردن باسن با پروتز سریع تر و
کوتاه تر است .بعد از عمل ایمپلنت باسن به شما گفته می شود حداقل به مدت  0هفته نباید برروی نواحی سرینی خود بنشینید اما
بعد از تزریق چنین چیزی به شما نخواهند گفت.
طبق توضیحات ارائه شده درمورد ماندگاری نتیجه هر دو پروسه  ،گفته شده است که نتایج بدست آمده تا سال های سال می توانند
همچنان ماندگار باشند .حال با دانستن این موارد می توانید بین تزریق چربی یا پروتز باسن انتخاب درست تری داشته باشید .البته
راهنمایی جراح را فراموش نکنید.
چنانچه بعد از عمل عفونت نمود یابد  ،می توان پروتز را در باسن نگه داشت یا خیر ؟
یکی از خطرات جراحی افزایش سایز باسن با پروتز  ،بروز عفونت است .این امکان وجود دارد که به سبب عدم توجه جراح در انجام
جراحی یا واکنش بدن نسبت جسم خارجی  ،عفونت پدید می آید .البته درست مراقبت نکردن فرد بعد از عمل نیز در این امر دخیل
است .اگر به چنین عارضه ای دچار شدید بایستی فورا به پزشک مراجعه نموده تا ایشان با انجام بررسی و معاینات الزم  ،پروسه
درمانی را برایتان آغاز کند.
بی حسی بعد از عمل بزرگ کردن باسن با پروتز
یکی از مواردی که بعد از جراحی افراد زیادی از آن شاکی هستند ،بی حس شدن محل برش و نواحی اطراف آن است .گفتنی است
که نمود یافتن این مسئله در دوران نقاهت پروتز باسن و هر عمل جراحی تهاجمی دیگر کامالً طبیعی می باشد .پس نیازی به نگرانی
نیست .با سپری شدن  0تا  0ماه از عمل  ،رفته رفته حس به نواحی مذکور بر می گردد و بعد از یک سال تا حد بسیار بسیار زیادی
به حالت اولیه خود دست می یابد .در کل به خاطر داشته باشید هر عمل جراحی که با برش بر روی پوست همراه است  ،مختل شدن
عملکرد رشته های عصبی آن ناحیه نیز محتمل است که برای ترمیم به زمان نیاز دارند.

عکس قبل و بعد از پروتز باسن

انتخاب جراح پروتز باسن خوب
همانطور که انتظار می رود ،روند پروتز باسن ،به تخصص قابل مالحظه ای نیاز دارد .یافتن یک جراح زیبایی خوب ،مستلزم تحقیقات
جامع برای اطمینان از تحقق رویاهایتان می باشد .یک جراح با تجربه نه تنها می تواند روند را به طور کامل و صحیح اجرا کند ،بلکه
می تواند به شما در سپری کردن موفق دوره ریکاوری جهت تضمین عدم بروز مشکالت احتمالی نیز کمک شایانی کند.
برای مثال در برخی لیفت های باسن ،چربی تزریق شده ،دوباره جذب می شود و کانتور اولیه را تغییر می دهد .یک جراح با تجربه و
تیم او ،می توانند شما را به گونه ای راهنمایی و همراهی کنند که در طول چند هفته اول بعد از درمان هیچ فشاری به ناحیه درمان
وارد نشده و بدین ترتیب یک دوره ریکاوری کامل سپری شود.
یک جراح خوب پروتز باسن  ،برای آن که بتواند بهترین راهنمایی ها را به شما ارائه دهد باید نسبت به تمام جوانب علمی و عملی
پروسه آگاهی کامل داشته باشد .ایشان الزم است در زمینه جراحی های پالستیک تخصص الزم را دارا بوده و مدرک معتبری دریافت
کرده باشد .بهترین جراح پروتز باسن ایران برای انجام جراحی باید نسبت به موارد زیر آگاه باشد:



تکنیک ها و روش های مختلف بزرگ کردن باسن
آناتومی بدن ها و اندام های مختلف





آشنایی کامل با پروتزها به لحاظ فرم  ،اندازه  ،برند و دیگر موارد مربوط به آن ها
توانایی تشخیص صحیح ؛ بدین معنا که بتواند با انجام معاینات الزم از سطح سالمت فرد اطالعات کاملی بدست آورد
آگاهی از تمام جوانب پروسه همچون اقدامات قبل از عمل  ،مراقبت های بعد از آن و عوارض احتمالی

عال وه بر موارد فوق برای انتخاب جراح پروتز باسن خوب باید نسبت به تجربه کاری ایشان با توجه به تعداد عمل هایی که انجام داده
و البته نتایجی که بدست آورده  ،اطالعاتی بدست آورید .در این راستا می توانید با کسانی که نزد جراح مد نظر شما عمل کرده اند
ارتباط گرفته و می زان رضایتشان از نتیجه را جویا شوید .مراجعه به صفحات کاری ائ نیز می تواند تا حدودی به شما کمک کند.
البته پیشنهاد می شود حتماً به صورت حضوری نیز با ایشان مالقات نمایید تا بتوانید رفتار حرفه ای ایشان را نیز با دقت بیشتری
ارزیابی کنید .چرا که جدا از بحث علمی  ،الزم است فرد متخصص به لحاظ اجتماعی نیز رفتار قابل قبولی داشته باشد.
پس در انتخاب جراح زیبایی با تجربه و ماهر ،دقت عمل الزم را مبذول دارید.

اقدامات قبل از پروتز باسن
پیش از جراحی باید با پزشک خود در مورد جوانب مختلف جراحی همچون هزینه  ،صحبت نموده و مطمئن شوید که می توانید
مبلغ اعالم شده را تقبل کنید و همچنین قادر به رعایت تمام توصیه های پزشکی ارائه شده هستید.
تغییر عادات برای داشتن یک ریکاوری سالم تر

اگر بیمار سیگاری باشد یا مشروبات الکلی بنوشد ،باید قبل از انجام روند جراحی ،این عادات خود را تغییر دهد .عاداتی از این دست
می تواند توانایی بدن برای بهبود یافتن را مختل کرده و موفقیت روند را تحت تاثیر قرار دهد.
استراحت کردن
از آنجاییکه بیمار بعد از جراحی ،قادر به نشستن بر روی باسن یا دراز کشیدن به پشت حداقل برای دو هفته نخواهد بود ،باید اقدامات
الزم را جهت مرخصی گرفتن برای یک دوره دو تا چهار هفته ای جهت سپری کردن دوره ریکاوری ،انجام دهد.
آماده کردن یک مکان راحت برای استراحت
ب رخی بیماران بعد از جراحی نمی توانند به پشت دراز کشیده یا بنشینند .بنابراین در دوره ریکاوری به یک مکان مناسب برای دراز
کشیدن به روی شکم یا پهلو نیاز دارند.
پوشیدن گن
بمنظور کسب بهترین نتایج از این روند جراحی ،بیمار باید برای کنترل تورم در طول دوره ریکاوری ،گن بر تن کند .این گن ها فشار
مالیم و مورد نظر را بر روی باسن و ران ها جهت تحریک جریان خون و کاهش تورم ،اعمال می کنند .بیمار باید به صورت  40ساعته
تا زمان صالحدید پزشک این گن را بر تن داشته باشد.
داشتن انتظارات منطقی
هرچند پروتز باسن ،این اندام را به شکلی ج ذاب تر تغییر می دهد ،ولی نباید انتظارات شما از سطح منطقی فراتر رود .پروتز باسن
برای هر بیمار ،متناسب با ویژگی های آناتومیکی او اجرا می شود تا طبیعی ترین نتیجه را به دست دهد .همچنین مقدار منبع چربی
موجود در بدن بیمار برای برداشت نیز عامل تعیین کننده دیگری محسوب می شود که باید مد نظر قرار گیرد.

چه زمانی عمل پروتز باسن می تواند انتخاب خوبی باشد ؟





اگر سایز باسن شما کوچک بوده یا تمایل دارید ظاهری جذاب تر برای اندام خود ایجاد کنید.
در صورتی که فرم طبیعی باسن شما  ،صاف و بدون هیچ برآمدگی باشد و بخواهید نما آن را برجسته تر کنید.
زمانی که به سبب باال رفتن سن و سال یا پایین آمدن وزن تان  ،باسن حالت شل و افتاده ای پیدا کرده باشد.
چنانچه هنگام پوشیدن لباس های چسبان یا مایو  ،جلوه نه چندان زیبایی را بوجود آورد.

دوره نقاهت عمل جراحی پروتز باسن
مثل هر عمل دیگر  ،دوره نقاهت نقش اساسی را در نتیجه نهایی دارد .به همین خاطر است که جراحان بر انجام دستورالعمل های
مراقبتی آموزش داده شده تا آخر دوره ریکاوری  ،تاکید زیادی دارند .از جمله این موارد استفاده از لباس و گن مخصوص  ،مصرف

داروهای آنتی بیوتیک طبق دستور  ،مراقبت از درن ها و محل برش های جراحی و سطح فعالیت افراد بعد از عمل می باشند .در
کنار نکات مراقبتی  ،دکتر بروز اثرات جانبی و عوارض احتمالی را به فرد گوشزد می کند.
هفته اول و دوم بعد از جراحی پروتز باسن
در این بازه زمانی  ،عموم ًا اکثر افراد از درد در نواحی سرینی خود رنج می برند .زیرا عضالت این ناحیه در بسیاری از فعالیت های
معمول روزانه مانند راه رفتن  ،ایستادن و حتی نشستن درگیر هستند .توصیه پزشک این است که در اولین روز پس از عمل فرد از
گن مخصوص استفاده نم اید و آن روز را به طور کامل استراحت کند .از روز دوم اگر شخص احساس بهتری داشت می تواند راه رفتن
آهسته را آغاز کند .در غیر این صورت همچنان باید به استراحت ادامه دهد.
به مدت سه روز پس از مرخص شدن  ،به هیچ عنوان نباید روی باسن خود بنشینید و از هر گونه فعالیت دیگری که باعث فشار وارد
شدن به باسن می شوند باید دوری کنید .برای خوابیدن یا تماشا کردن تلویزیون باید روی پهلو یا شکم خود دراز بکشید.
کبود و متورم شدن باسن بعد از عمل که از اثرات جانبی پروسه می باشند  ،کامالً نرمال بوده و حتی ممکن است نواحی اطراف یعنی
شکم و ران ها را نیز درگیر کند .هر چه زمان بیشتری بگذرد  ،از شدت کبودی و ورم نیز کاسته شده و بعد از چند هفته به کل
برطرف می شوند.
در محل برش ها ممکن است درد و سوزش را تجربه کنید اما کم کم این موارد نیز برطرف می شوند .در این شرایط می توانید
داروهای مسکن را مطابق ب ا دستور تجویزی پزشک مصرف کنید .درن خایی که در ن ناحیه نیز کار گذاشته شده اند  ،بعد از یک
هفته برداشته می شوند .برای اینکه عامل باکتریایی در محل برش های جراحی و درن ها تجمع نیابند داروهای آنتی بیوتیک تجویز
شده که باید دوره مصرفی شان تکمیل گردد.
تعداد زیادی از متخصصان طی  81الی  80روز اول نشستن را برای بیمار مجاز نمی دانند .مگر در موارد خواص مانند رفتن به
سرویس بهداشتی یا غذا خوردن .پس از  4هفته  ،فرد می تواند بنشیند اما بایستی یک بالشت نرم زیر ماهیچه های همسترینگ
بگذارد  ،به طوری که یا ناحیه سرینی تماسی پیدا نکند .هدف از این کار تحت فشار قرار نگرفتن باسن می باشد.
هفته دوم تا هشتم بعد از جراحی پروتزباسن
دست کم به مدت  8هفته بادی از هر گونه وارد آمدن فشار مستقیمی به باسن  ،اجتناب کنید .به همین دلیل نشستن بدون اینکه
بالشتی زیر خود بگذارید  ،مطلقا ممنوع است.
همچنین باید  6الی  8هفته  ،به طور مداوم از گن طبی استفاده کنید.
بعد از  8هفته  ،می توانید ورزش کردن را شروع کنید .اما اگر عارضه ای در محل جراحی مشاهده کردید یا همچنان درد و سوزش
داشتید  ،حتما با پزشک خود تماس گرفته و از او راهنمایی بخواهید.
فرم جدید باسن  ،حدود  0الی  6ماه بعد از عمل نمایان می شود .به این خاطر که در این مدت باید تمام ورم و کبودی های نمود
یافته از بین روند.

آیا زمانی که می نشینید ،وجود پروتز در باسن خود را احساس می کنید؟
بسیار از زنان خواهان داشتن باسنی زیبا ،گرد و بزرگ هستند .برخی زنان به طور طبیعی از داشتن این موهبت ،بهره مند می باشند.
جراح به شما می گوید که به مدت چند هفته بعد از جراحی باسن ،از نشستن خودداری کنید .وقتی در نهایت اجازه نشستن برای
شما صادر گردید ،تجربه شما در مقایسه با زمانی که دارای باسن طبیعی بوده و هنوز تحت جراحی قرار نگرفته بودید ،متفاوت خواهد
بود .بدون شک سازگار شدن با این تجربه جدید ،به اندکی زمان نیاز خواهد داشت.
احساس کردن ایمپلنت در باسن ،به موقعیت و اندازه برش ها و کیفیت اجرای جراحی بوسیله جراح شما وابسته است .احساس درد
مستمر یا موقتی برای بیماران پروتز باسن ،در طول چند ماه اول بعد از جراحی ،طبیعی می باشد.
در زمان نشستن بعد از جراحی ،احساس می کنید که بر روی چیزی نشسته اید .البته در این ناحیه ،فشاری را احساس نمی کنید.
ایمپلنت ها به طور نرمال ،در حفره گلوتئال قرار داده می شوند بنابراین وقتی می نشینید ،در واقع بر روی ایمپلنت ننشسته اید.
البته با گذر زمان ،بدن و پوست شما به تدریج سازگاری یافته و دیگر احساس عجیبی نخواهید داشت .باسن شما تا حد زیادی به
شکل نرمال بازگشته و احساس طبیعی بودن و نرمی در این اندام خود خواهید داشت.

پروتز باسن در ماهیچه برای دستیابی به بهترین نتیجه
با توجه به اینکه در روند پروتز باسن ،ایمپلنت قابل جاگذاری در موقعیت های مختلفی می باشد ،یک جراح با تجربه ،بمنظور دستیابی
به بهترین نتیجه ،بهترین موقعیت را برای این جایگذاری بر می گزیند .جراح ایمپلنت را در داخل ماهیچه به منظور به حداقل رساندن
احساس کردن یا دیده شدن ایمپلنت ،قرار می دهد .این نتیجه بسیار طبیعی تری را خلق می نماید.
قرار دادن ایمپلنت در داخل ماهیچه خطر پارگی کپسول و آسیب دیدگی اعصاب را نیز کاهش می دهد .مشکل اصلی در ایمپلنت
باسن ،این است که برخی بیماران فکر می کنند که این ایمپلنت ها بسیار سفت بوده و یا مصنوعی به نظر می رسند .بخش عمده ای
از این دغدغه با انتخاب یک جراح خوب و با تجربه که بتواند نتیجه طبیعی را در شما خلق نماید ،رفع می گردد.
پروتز باسن از طریق یک برش  5تا  8سانتی متری بین باسن ها در باالی خط چین باسن انجام می شود .آرایه وسیعی از حجم ها و
شکل های ایمپل نت بر اساس ابعاد آناتومیکی و تمایالت بیمار برای بزرگ شدن باسن ،قابل استفاده می باشد.
آیا نتیجه بدست آمده از جراحی پروتز باسن ماندگار است ؟
بعد از عمل  ،زمانی که به هوش آمدید  ،فوراً متوجه تغییرات ایجاد شده در ظاهر باسن خود خواهید شد  .هر چند که کمی زمان
با ید بگذرد و اثرات جانبی عمل همچون ورم و کبودی برطرف شوند تا شما بتوانید شاهد فرم نهایی باشید .بافت های ناحیه سرینی
آرام آرام در مدت  0تا  6ماه اول با فرم جدید خود سازگاری پیدا می کنند .درمورد اسکارها نیز باید گفت که به مدت  4سال طول
می کشد تا محو شوند .البت ه باید انتظار این را داشته باشید که محل برش های جراحی کمی قابل مشاهده باشند .اما به طور کلی

ماندگاری نتیجه حاصل شده از عمل بزرگ کردن باسن با پروتز  ،طوالنی مدت در نظر گرفته می شود .عواملی نیز وجود دارند که در
میزان مدت این ماندگاری تاثیر گذار هستند .برخی ا ز عوامل غیر قابل کنترل هستند ؛ همچون باال رفتن سن .افزایش سن باعث می
شود که پوست مقاومت و استحکام خود را از دست دهد و باسن نسبت به دوران اولیه جراحی کمی حالت شل و افتاده تری پیدا کند.
گروهی از فاکتورهای تاثیر گذار هستند که با کنترل کردن آن ها می توانیم مدت ماندگاری نتیجه بدست آمده را تا حد امکان باال
ببریم .از جمله این موارد عبارتند از:
ثبات وزن بدن و تناسب اندام
رعایت تمام نکات مراقبتی آموزش داده شده در دوره ریکاوری
انتخاب یک جراح پالستیک با تجربه و حرفه ای

ریکاوری بعد از جراحی پروتز باسن
جراح پروتکل کامل مراقبت های بعد از جراحی را که شامل خوردن  811گرم پروتئین بر یک مبنای روزانه ،و عدم داشتن یک
محدودیت رژیمی در کالری می باشد را توصیه می نماید .در برخی موارد نادر  ،باز شدن زخم ،به دلیل عدم مصرف پروتئین و کالری
کافی اتفاق می افتد .بعد از جراحی ،بدن شما به م واد مغذی برای بهبود نیاز دارد .بعد از جراحی ،زمان مناسبی برای شروع رژیم برای
کاهش وزن نمی باشد .بیماران باید بعد از جراحی روند تغذیه ای خوبی را دنبال کرده و دستورالعمل های تغذیه ای را تا  8هفته
دنبال کنند.
انقباض ماهیچه در این دوران می تواند باعث بروز مشکال ت و عوارض جانبی از جمله باز شدن زخم ها ،مشکالت بهبود زخم ها،
تجمع مایعات و شکل گیری سروما شود.
بیماران باید بدانند که عدم رعایت دستورالعمل های بعد از جراحی ،می تواند نتیجه جراحی انجام شده حتی به دست بهترین جراحان
را نیز مخدوش نماید.

تغذیه بعد از پروتز باسن

برای بیمارانی که برای جراحی پروتز باسن ،تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند ،مواجهه با یبوست بعد از جراحی ،دور از انتظار نمی
باشد .بهتر است اقداماتی به عمل آوریم تا دچار یبوست بعد از جراحی پروتز باسن نشویم .بهمین دلیل است که بیشتر بیماران می
خواهند در خصوص آنچه مجاز به خوردن آن بعد از جراحی هستند ،بیشتر بدانند.
نخست ،شما باید بدانید که خوردن باید بعد از روند ،به صورت تدریجی انجام گیرد .سعی کنید بالفاصله بعد از جراحی ،حتی در
صورت گرسنه بودن ،و غذا نخوردن برای یک مدت زمان طوالنی قبل از روند ،حجم زیادی غذا میل نکنید.
در حالت ایده آل ،وعده اول بعد از جراحی پروتز باسن ،باید شامل یک بشقاب سوپ باشد .آب میوه های تازه و عصاره سبزیجات
گزینه فوق العاده ای بعنوان اولین وعده های غذایی بعد از جراحی محسوب می شوند .آنچه به آن نیاز دارید ،رساندن مواد مغذی به
بدن بدون ایجاد دشوار ی در روند گوارش می باشد .بعد از اولین یا دومین وعده غذایی ،می توانید خوردن گوشت و محصوالت لبنی
را آغاز کنید .به خاطر داشته باشید که برای اجتناب از یبوست ،شما باید به میزان قابل مالحظه ای ،فیبر و غذاهایی مصرف کنید که
مانع ایجاد یبوست و تجمع باد در ناحیه شکم شما شود .قهوه نیز در زمان به میان آمدن صحبت مبارزه با یبوست ،گزینه خوبی می
باشد ،ولی به خاطر داشته باشید که مصرف زیاد کافئین در طول دوره ریکاوری توصیه نمی شود.

ورزش بعد از پروتز باسن

یکی از سواالت رایجی که بیشتر بیماران قبل از جراحی پروتز باسن می پرسند ،این است که چه زمان می توانم بعد از جراحی پروتز
باسن ،ورزش کردن را از سر بگیرم؟
متوقف نمودن ورزش به مدت چند هفته بعد از جراحی ،الزامی می باشد .شما باید قبل از شروع ورزش ،به طور کامل بهبود پیدا
کنید .حتماً با جراح خود در طول جلسات مشاوره اولیه در خصوص زمان دقیق از سر گیری فعالیت های ورزشی ،گفتگو کنید.
بیماران مختلف ،به شک ل های مختلف و با سرعت های متفاوتی روند بهبود را سپری می نمایند .با این وجود ،بیشتر بیماران پس از
سپری شدن شش هفته بعد از جراحی ،به طور کامل بهبود یافته و می توانند از هفته هفتم ،فعالیت های ورزشی را از سر بگیرند.
همچنین شما باید برنامه ورزش خود را قبل از شر وع با جراح خود برنامه ریزی و طراحی کنید .ورزش های خاصی وجود دارند که
باید در طول چند ماه اول بعد از روند ،از آنها اجتناب کنید ،چون این ورزش ها دارای توان بالقوه برای شروع نمودن بروز برخی
مشکالت می باشند .وقتی ورزش کردن را از سر می گیرید ،در فعالیت های شدید و سنگین خود را درگیر نکنید چون ورزش های
شدید و سنگین در طول هشت هفته اول بعد از جراحی ،پر خطر تر می باشند.
ورزش کردن در مراحل اولیه یا اواسط دوره ریکاوری می تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تحت تاثیر قرار داده و به جابجا شدن
پروتز منجر شود .برخی بیماران همیشه نگران این هستند که جدا شدن یا باز شدن زخم ها در طول به بیرون آمدن ایمپلنت منجر
شود .در واقع ،این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد .ایمپلنت در حفره باقی می ماند ولی برخی مشکالت سالمت دیگر ،بروز می نماید.
بعد از بهبود کامل ،برگشتن به ورزش کامل ،بالمانع می باشد .ورزش کردن می تواند به کاهش وزن منجر شود و بدن شما را تحت
تاثیر قرار دهد .چربی در باسن شما ،کاهش پیدا می کند ولی ایمپلنت دست نخورده باقی می ماند .تغییرات در شکل بدن در اثر
کاهش وزن می تواند بر روی شکل باسن و اندازه آن اثر بگذارد.

آن دسته از افرادی که می خو اهند اندازه باسن خود را بعد از روند بازیابی کنند ،باید بر روی ورزش هایی تمرکز کنند که به ناحیه
فوقانی بدن اختصاص دارد .این به شما کمک می کند تا باسن خود را دست نخورده نگه دارید و در عین حال ،با ورزش کردن ،سالمت
بدن و جریان خوب خون را نیز در سطح مطلوبی حفظ کنید .البته این بدان معنا نیست که شما نباید ورزش کردن را کنار بگذارید.
ورزش کردن برای حفظ اندازه و شکل باسن ،بسیار حائز اهمیت می باشد.
استرمستر )  ( stairmasterبهترین دستگاه برای زیباجویان سالم می باشد ،چون این دستگاه به حفظ شکل بدن و سالم نگه داشتن
آن کمک می کند .برای حفظ تناسب در باسن و حفظ شکل آن شما باید پنج بار در هفته به مدت چند دقیقه ورزش های هوازی
انجام دهید .هدف اصلی جلوگیری از کاهش وزن می باشد چون پایین آمدن وزن می تواند باعث دیده شدن ایمپلنت شود.

آیا سوالریوم برای پروتز باسن ضرر دارد ؟
ممکن است ش ما هم مشتاق برنزه کردن پوست خود باشید .به طور معموال افراد با رفتن به مناطق آفتاب گیر یا مراکز سوالریوم تحت
اشعه  UVیا همان فرابنفش  ،پوست صورت و بدن شان را به رنگ برنز تغییر می دهند .اما کسی که جراحی پروتز باسن انجام داده
هم می تواند به این کار بپردازند ؟ به طور کلی ایمپلنت باسن مانعی برای برنزه کردن نیست اما باید اجازه دهید محل جراحی شده
به بهبودی کامل برسد و سپس برای رفتن به سوالریوم اقدام کنند.
به گفته بهترین جراح پروتز باسن تا  84هفته بعد از عمل نباید تحت این روندها قرار بگیرید .پس از هفته دوازدهم می توانید پروسه
برنزه کردن پوست را آهسته و از درجات کم شروع نمایید .در غیر این صورت انجام سوالریوم ممکن است باعث لکه دار شدن پوستتان
شود و این لکه ها به طور دائم باقی بمانند.
توجه داشته باشید که بعد از عمل جراحی بزرگ کردن باسن با پروتز پوست برای چند ماه بسیار حساس می شود  .بنابراین باید آن
را از قرارگیری در معرض اشعه های  UVAو  UVBدور نگه دارید  .همچنین می توانید برای محافظت از پوست در برابر این
تشعشعات از پماد زینک اکساید استفاده کنید.

دوش گرفتن بعد از جراحی پروتز باسن
عرق یا آب بعد از جراحی پروتز باسن ،نباید وارد برش ها و جای زخم ها شود ،چون این امر باعث عفونت ،پهن شدن جای زخم و باز
شدن برش می شود .بیماران نباید دوش بگیرند .بیماران باید ناحیه اطراف برش را در طول  0تا  0هفته بعد از جراحی ،با استفاده از
اسفنج های مخصوص حمام ،تمیز کنند.

رابطه جنسی بعد از عمل پروتز باسن
اگر بخواهیم واقع بینانه به قضیه نگاه کنیم  ،جراحی پروتز باسن تا حد زیادی تهاجمی است .زیرا در حین جراحی  ،پوست  ،رشته
های عصبی  ،عروق خونی و بافت ها در معرض آسیب و صدمه هستند .به عالوه پروتزها نیز به عنوان یک شیء مصنوعی و خارجی
وارد بدن می شوند و برا ی ایجاد سازگاری میان این ساختارها و بافت های بدن به زمان تقریباً زیادی نیاز است .خیلی از بیماران
نسبت به این قضیه کنجکاو هستند که چه مدت بعد از جراحی می توانند رابطه جنسی داشته باشند .به طور کلی گفته می شود

کسانی که جراحی پروتز باسن انجام داده اند  ،بعد از  6هفته مجاز هستند فعالیت های جنسی شان را از سر بگیرند .البته بعد از 6
هفته الزم است ابتدا به پزشک مراجعه نموده و ویزیت شوند .گاهی اوقات به دالیل مختلف امکان دارد روند بهبودی به کندی پیش
رفته و فرد توانایی الزم برای شروع روابط جنسی را کسب نکرده باشد .به یاد داشته باشید که در ابتدا باید رابطه ای آرام و کم تحرک
داشته باشید.
پیش از داشتن رابطه جنسی پس از جراحی پروتز باسن  ،خوب است بدانید چه عواملی می توانند در تعیین زمان مناسب برای این
گروه از فعالیت ها مداخله داشته باشند .طول و نحوه ایجاد برش ها مدت زمان الزم برای بهبودی آن ها را معین می کند .طبیعتا هر
ال خوب شوند .پس شما هم برای داشتن رابطه جنسی باید
چه برش ها بیشتر و بزرگ تر باشند  ،مدت زیادی زمان می برد تا کام ً
زمان بیشتری منتظر بمانید .سایز ایمپلنت باسن  ،محل قرارگیری آن  ،شدت درد و ورم همگی در تعیین این زمان تاثیرگذار هستند.
از آن جایی که فعالیت های جنسی از تحرک زیادی برخوردارند و نواحی مختلف بدن را تحت فشار قرار می دهند  ،برای اینکه بعد
از عمل پروتز به مشکالتی همچون باز شدن بخیه ها  ،خونریزی و عفونت دچار نشوید  ،باید طبق گفته جراح در زمان مناسب مقاربت
جنس ی داشته باشید .می بایست شریک جنسی خود را نیز از این مسئله اگاه سازید .در هفته های اول از پوزیشن هایی که باعث وارد
آمدن فشار زیاد به باسن می شود  ،اجتناب کنید .گفتنی است که اگر محل برش ها به طور کامل بهبود یافته باشند ؛ بدون نگرانی
می توانید این دست از فعالیت های خود را آغاز کنید.
آیا رابطه جنسی باعث ترکیدن یا پارگی پروتزهای باسن می شود ؟
یکی دیگر از ترس افراد بعد از عمل این است که در طول رابطه جنسی  ،پروتزهای آنان که در ناحیه باسن قرار گرفته اند  ،دچار
ترکیدگی و پارگی شوند .الزم است این قضیه را روشن سازیم .همانطور که در طول مقاله توضیح داده شد  ،جنس پروتزهایی که در
عمل زیبایی باسن مورد استفاده قرار می گیرند  ،سیلیکون نیمه جامد بسیار محکم و با دوام می باشند که در برابر هرگونه فشاری
مقاومت باالیی از خود نشان می دهند .به همین خاطر احتمال ترکیدن آن ها نزدیک به صفر است .البته فشار ناشی از رابطه جنسی
( در صورتی که پیش از بهبودی کامل رابطه داشته باشید ) ممکن است باعث بروز مشکالت دیگری همچون جا به جایی پروتزها ،
باز شدن زخم های جراحی که منجر به عفونت می شود و حتی انقباض کپسولی شود.

عوارض موقتی پروتز باسن
برخی عوارض پروتز باسن وجود دارند که ممکن است در روند پروتز باسن در طول دوره ریکاوری رخ دهد .این عوارض جانبی در
بیماران مختلف ،متف اوت بوده و این بدان معناست که تمام بیماران عوارض جانبی مشابه را با شدت برابر تجربه نمی کنند .برخی
عوارض جانبی رایج در این روش را در زیر شرح داده شده است.
بی حسی در باسن :صرفنظر از نوع تکنیک اجرا شده در پروتز باسن ،گاهی به مدت چند روز ،چند هفته و گاهی تا چند ماه ،باسن
شما بی حس خواهد بود .این بی حسی موقتی خیلی زود فروکش می کند و به طور طبیعی ،حس از دست رفته ،بازیابی می شود.
درد :بعد از پروتز باسن ،در ناحیه باسن خود احساس درد را تجربه خواهید کرد .این درد بیشتر در صورت ایمپلنت باسن احساس می
شود .در طول جراحی ،پوست ،بافت و رگ های خونی آسیب می بینند و همین امر باعث ایجاد درد در طول دوره ریکاوری می شود.
این درد در طول یک دوره  4تا  0روزه بعد از روند ،فروکش خواهد کرد.

التهاب :در نتیجه مداخالت جراحی ،متورم شدن باسن خود را انتظار داشته باشید .این تورم بعد از جراحی به دلیل قرار گرفتن
ایمپلنت مصنوعی در باسن ،شدید بوده و برای مدت زمان طوالنی ،گاهی تا چند ماه ادامه می یابد .پس از آن به تدریج فروکش کرده
و در نهایت به طور کامل محو می شود.
حالت تهوع و استفراغ :احساس حالت تهوع و استفراغ بعد از جراحی بعنوان یک عارضه جانبی موقتی به مدت چند ساعت تا چند
روز بعد از جراحی کامالً طبیعی است .در صورت استفاده از بیهوشی عمومی یا تزریق درون وریدی ،حالت سرگیجه و خواب آلودگی
نیز حداقل به مدت یک روز تجربه خواهد شد.
واکنش های آلرژیک بعد از انجام پروتز باسن  :اگر به هر یک از ابزار یا داروهای جراحی استفاده شده درطول روند حساسیت داشته
باشید ،عالئم آلرژی در شما نمایان می شود .این حالت موقتی بوده و اگر از قبل از آن اطالع داشته باشید ،باید در طول مشاوره اولیه،
جراح خود را در جریان این امر قرار دهید.
برای پایین آوردن ریسک عوارض جراحی پروتز باسن  ،چه باید کرد ؟
مهم ترین فاکتوری که در کاهش خطر بروز هر گونه عارضه موقتی یا حاد بعد از به انجام رسیدن پروتز باسن تاثیرگذار است  ،انتخاب
یک پزشک خوب می باشد .برای اینکه بتوانید از میان جراحان متعدد با تجربه ترین آن ها را برگزینید بایستی  ،تحقیقات کامل و
جامعه انجام دهید .واضح است که اگر تحت نظر یک شخص متخصص عمل پروتز را انجام دهید تا حد زیادی از رسیدن به یک نتیجه
مطلوب  ،مطمئن خواهید بود.
کبودی باسن بعد از پروتز
در پروتز باسن  ،نواحی کاشت پروتز  ،به خاطر برش های ایجاد شده تغییر رنگ پیدا کرده و به اصطالح کبود می شود .شدت کبودی
به میزان ظرافت اجرای تکنیک جراحی از سوی جراح و نیز واکنش بدن فرد بستگی دارد .چرا که برخی از افراد حتی با یک فشار
معمول به سطح پوست  ،کبود می شوند .اگر از این دست افراد هستید باید انتظار داشته باشید بعد از جراحی پروتز باسن  ،دچار
کبودی بیشتری شوید .به طور کلی  0الی  0هفته جهت رفع کبودی در نظر گرفته شده است که ممکن است برای برخی افراد کمی
طوالنی تر باشد.
اصالح عدم تقارن باسن با پروتز
قرینه نبودن دو ناحیه سرینی باسن بخاطر دالیل مختلفی مثل عوامل ژنتیکی  ،ضربه بسیار شدید به آن ناحیه یا تصادف  ،رخ می
دهد .این عدم تقارن ممکن است در ظاهر باسن به شکل های مختلفی نمود پیدا کنند که البته از سوی جراح پالستیک راه های
مختلفی نیز جهت رفع نقایص پیشنهاد می شود .راه های پیشنهادی در این حوزه  ،عمل پروتز باسن  ،تزریق چربی به باسن یا ترکیبی
از این دو روش می باشند .البته می توانیم بگوییم اصالح عدم تقارن باسن با پروتز  ،بهترین و ماندگارترین نتیجه را به همراه دارد.
زمانی که برای انجام این فرایند تصمیم گیری می شود  ،جراح پالستیک با توجه به نقص موجود در ظاهر هر یک از نواحی سرینی ،
ایمپلنتی با سایز و شکل مناسب انتخاب می کند .به نحوی که بتواند ایرادات موجود را برطرف سازد .دقت داشته باشید که این عمل
بسیار حساس بوده و حتما باید توسط یکی از بهترین جراحان پالستیک محل زندگی تان به انجام رسد ؛ زیرا در غیر این صورت ،
خود پروسه می تواند باعث ایجاد عدم قرینگی بیشتر در باسن شود.

ممکن است برخی افراد به عدم تقارن شدید و بسیار قابل توجهی در باسن دچار شده باشند .به طوری که سایز دو قسمت باسن ،
تفاوت بسیاری با یکدیگر داشته و تنها قرار دادن پروتزهای سیلیکونی مشکل را برطرف نمی کند .پس اکنون راه حل چیست ؟ در
شرایطی که باسن تا حد زیادی نامتقارن باشد  ،جراح پالستیک پیشنهاد می کند که دو پروسه عمل زیبایی و تزریق چربی به باسن
 ،در کنار یکدیگر انجام شوند تا نتیجه بهتری حاصل گردد .این را هم بدانید که پروتزها تنها می توانند مشکالت مربوط به قسمت
برجسته ی ا همان مرکزی باسن را برطرف سازند .برای رفع ایرادات بخش های فوقانی و کناری  ،تزریق چربی باید انجام پذیرد.

بارداری و عمل پروتز باسن
تقریبا تمام خانم هایی که عالقه دارند روزی بچه دار شوند  ،زمانی که می خواهند برای عمل های زیبایی اقدام کنند  ،این مسئله را
نیز در نظر می گیرند .آنان می خواهند بدانند عمل بزرگ کردن باسن با پروتز  ،بهتر است بعد از دوران بارداری و زایمان به انجام
رسد یا اینکه انجام آن پیش از این دوره هم بالما نع است .غالبا توصیه پزشکان این است که بعد از آنکه تصمیم گرفتید دیگر بچه دار
نشوید  ،خوب است که برای جراحی زیبایی باسن اقدام کنید.
درحالی که نتایج بدست آمده از جراحی های زیبایی  ،تحت تاثیر تغییرات بدن در بارداری قرار می گیرند  ،اما ایمپلنت های باسن ،
کمترین تاثیر را از این دوره می پذیرند .بدین نحو می توان گفت که انجام جراحی پروتز باسن قبل از باردار شدن  ،شدنی است .هر
چند پزشکان  ،برای محکم کاری و احتیاط بیشتر  ،باز هم پیشنهاد می کنند که بعد از انجام زایمان یا زایمان های خود به این عمل
زیبایی روی بیاورید.
حال سوال بعدی که از سوی بانوان مطرح می شود این است که چه مدت بعد از زایمان می توانیم عمل بزرگ کردن باسن با پروتز
را انجام دهیم .طبق یک دیدگاه کلی شما شش ماه بعد از آن که زایمان خود را انجام دادید  ،می توانید تحت فرایند مذکور قرار
بگیرید .اگر هم بارداری سختی ر ا پشت سر گذاشته اید و حتی بعد از زایمان هم تحت نظر پزشک بودید  ،این مدت به یک سال
افزایش می یابد .در این شرایط  ،جهت انجام عمل پروتز  ،مشورت با پزشک را فراموش نکنید .تعدادی از پزشکان هم معتقد هستند
که بهتر است تا زمانی که کودک خود را شیر می دهید  ،این جراحی را انجام ندهید ؛ زیرا برای شیردهی باید مدت طوالنی در حالت
نشسته قرار بگیرید و فشار ناشی از در آغوش گرفتن کودک خود را نیز متحمل شوید که این موارد برای پروتزهای باسن اصال مناسب
نیستند .یعنی اینکه بعد از عمل زیبایی باسن  ،تا مدتی نباید فشار زیادی به ناحیه سرینی وارد شود.
همانطور که می دانید زمانی که زنان باردار می شوند  ،در دوران حاملگی شان به تغییراتی همچون افزایش وزن و بر هم خوردن
تعادل هورمون ها دچار می شوند .اگر تمایل دارید بعد از زایمان  ،جراحی پروتز انجام دهید  ،باید صبر کنید تا بدن به حالت عادی
خود برگردد .به این خاطر که این جراحی تهاجمی و حساس بوده و نیاز است فرد در شرایط نرمالی باشد تا هم مشکلی برای او پیش
نیاید و هم به نتیجه ای که می خواهد دست پیدا کند.
یکی از شرایط پیش از عمل بزرگ کردن باسن  ،این است که وزن تان باید ثبات داشته باشد .بعد از به دنیا آوردن کودک تان  ،وزن
شما تا مدتی متغیر است ؛ به همین دلیل جراح پالستیک از شما می خواهد مدتی صبر کنید تا به وضعیت پایداری برسید .همچنین
گفتیم که پروسه شیردهی را نیز باید در نظر بگیرید .بعد از تولد کودک  ،تا مدتی تغذیه او شیر مادر است .از این رو انجام عمل های
جراحی که طی آن داروی بیهوشی یا بی حسی به فرد تزریق می شود  ،مثل عمل پروتز باسن  ،باید به زمان دیگری موکول شوند ؛
زیرا ترکیبات این گروه از داروها وارد شیر مادر شده و احتمال دارد در صورت تغذیه نوزاد از آن  ،سالمت او به خطر افتد.

زنان همواره بر روی ظاهر و ا ندام خود و چگونه به نظر رسیدن شان از دید دیگران  ،حساس بوده و هستند .در دوران بارداری و بعد
از آن  ،به سبب تغییرات بوجود آمده  ،این حساسیت افزایش یافته و می خواهند در کوتاه ترین زمان ممکن به استایل پیش از
بارداری خود دست یابند .از این بابت امکان دارد بعد ا ز اینکه زایمان انجام دادند  ،تحریک شوند تا هرچه سریع تر عمل های زیبایی
الزم را نیز به انجام رسانند .اما در این مواقع احتمال کمی وجود دارد که به همان چیزی که می خواستند برسند .پس طبق مدت
معین صبوری پیشه کنید و در این مدت بدنتان را به شرایط ایده آل برسانید تا پس از موعد مذکور  ،بدون هیچ مشکلی بتوانید پروتز
باسن و حتی دیگر عمل های جراحی را انجام دهید.
آیا می توان به طور همزمان جراحی پروتز باسن و سینه را به انجام رساند ؟
خیلی از افرادی که همواره به دنبال انجام عمل های زیبایی مختلف هستند  ،این سوال را دارند که می شود طی یک جلسه  ،جراحی
پروتز سینه و باسن را انجام داد یا خیر .چنانچه فرد از سالمت مطلوبی برخوردار باشد و پزشک تشخیص دهد که در طول بیهوشی و
عمل مشکلی برای او پیش نمی آید  ،انجام این دو پروسه به طور همزمان شدنی است اما توصیه پزشکان و جراحان این است که این
کار را انجام ندهید .به این خاطر که می تواند دوره ریکاوری سختی را برایتان رقم بزند و باعث خستگی شما شود .به طور مثال بعد
از جراحی پروتز سینه نباید بر روی شکم و پهلو بخوابید و بعد از جراحی پروتز باسن نباید بر روی کمر دراز بکشید .این جاست که
مشکل ساز می شود .به خصوص بعد از این چنین عمل ها که فرد دائما احساس خستگی داشته و نیاز به استراحت دارد .پیدا نکردن
پوزیشن مناسب برای خواب  ،باعث آزار و سردرگمی شده و از نظر روانی فرد تحت فشار قرار می گیرد .در این شرایط حتی ممکن
است او قید رعایت کردن سایر نکات مراقبتی را بزند .پس برای اینکه با عوارض جراحی رو به رو نشوید و به نتایج دلخواهتان برسید
 ،بهتر است این دو عمل جراحی را به طور جداگانه و در فواصل زمانی معین شده از سوی جراح به انجام برسانید تا وقت و هزینه
خود را بیهوده صرف نکرده باشید.

عمل خارج سازی پروتز باسن
همانطور که در طول مقاله راز جراحی اشاره شد  ،جراحی پروتز باسن  ،عمل زیبایی است که طی آن با استفاده از ایمپلنت های
سیلیکونی  ،ظاهری بزرگتر  ،برجسته تر و در کل شکیل تر برای باسن ایجاد می شود .انجام این نوع جراحی زیبایی به یک جراح
پالستیک خوب  ،توانا و با تجربه نیازمند است تا بهترین نتیجه از آن بدست آید .اکثر افراد پس از عمل  ،از نتیجه بدست آمده رضایت
خود را ابراز می کنند .اما این امکان هم وجود دارد که افراد بعد از عمل به هر دلیلی نظرشان تغییر کند و دیگر به وجود پروتز در
ناحیه باسن تمایلی نداشته باشند .در این شرایط به یک جراحی دیگر نیازمند بوده تا ایمپلنت از آن قسمت خارج شود.
میزان تاثیری که عمل خارج سازی پروتز بر ظاهر باسن می گذارد برای هر فرد متفاوت می باشد .این احتمال را باید در نظر بگیرید
که با توجه به سایز و فرم پروتز سیلیکونی  ،مدت زمان قرارگیری آن در نواحی سرینی و البته خاصیت کشسانی پوست  ،پس از عمل
تا حدودی شاهد شل شدگی و افتادگی باسن باشید .البته به طور معمول انتظار می رود که پس از جراحی خارج سازی پروتزها ،
باسن مجدداً به شکل قبلی خود باز گردد اما برای بعضی از افرد اینگونه نیست .این گروه از متقاضیان می توانند برای اصالح دفورمیتی
های ایجاد شده به سبب برداشتن پروتز باسن  ،به عمل تزریق روی آورند.
یکی از اصلی ترین علت هایی که فرد را به سمت عمل برداشتن پروتز باسن سوق می دهد  ،بروز عوارض بعد از عمل اولیه می باشد.
بدین ترتیب جراح پالستیک  ،پروتزها را از باسن خارج ساخته و به بدن در راستای بهبود یافتن کمک می کند .این را بدانید که
پیش از جایگذاری مجدد  ،ابتدا عارضه پیش آمده بایستی به طور کامل رفع گردد .یکی از عارضه های رایج بعد از جراحی زیبایی

باسن  ،عفونت است و تشدید یافتن همین امر موجب می شود تا فرد به عمل ترمیمی نیاز پیدا کند .برای برخی افراد  ،خصوصاً
ورزشکاران  ،امکان دارد پارگی پروتز به خاطر ضربه خیلی شدید وارد شده به آن  ،علت روی آورن به جراحی خارج سازی پروتز باشد.
توضیح دادیم که امروزه تکنولوژی ساخت ایمپلنت ها بسیار پیشرفته بوده و احتمال ترکیدن آن بسیار اندک است ؛ مگر آن که این
امر به موجب انقباض کپسولی اتفاق بیفتد .از دیگر علل انجام این عمل می توان موارد زیر را نام برد:







جابه جایی یا تغییر شکل پروتز
ناهموار شدن سطح ایمپلنت
تغییرات بدن بعد از عمل مثل کاهش یا افزایش وزن چشمگیر
تجمع مایعات بدن در اطراف ایمپلنت ( سروما )
نامتقارن و قرینه نبودن دو قسمت باسن بعد از جایگذاری پروتزها
به این مسئله دقت کنید که عمل ترمیمی یا برداشتن ایمپلنت باسن  ،از جراحی اولیه حساس تر می باشد ؛ بنابراین مراجعه
به بهترین دکتر عمل پروتز باسن بیش از پیش حائز اهمیت می شود.

نحوه به انجام رساندن عمل خارج سازی پروتز باسن
علت مراجعه فرد به دکتر و درخواست او برای انجام جراحی برداشت یا ترمیمی ایمپلنت باسن  ،در چگونگی انجام پروسه دخیل می
باشد.
یکی از تغییراتی که طی این عمل جراحی به انجام می رسد  ،تغییر محل قرارگیری پروتز در باسن است .اگر فرد بخواهد  ،نمای
باسن برجسته تر شود و به قولی نتیجه عمل مشخص تر باشد  ،جراح پالستیک  ،ایمپلنت ها را بر روی عضالت نواحی سرینی قرار
می دهد .از طرفی دیگر به سبب کاهش وزن و آب شدن چربی های باسن  ،ممکن است بعد از عمل اولیه  ،پروتزها نمود بیشتری
پیدا کنن د که مطابق میل فرد نیست یا اینکه سطح پروتز دچار ناهمواری هایی شود که موجب چین خوردگی پوست باسن می گردند.
برای برطرف سازی این موارد  ،دکتر عمل پروتز باسن  ،محل قرار گیری ایمپلنت ها را تغییر داده و آن ها را در زیر عضله قرار می
دهد.
تخلیه کپسول ایمپلنت مورد ب عدی جهت اقدام برای عمل ترمیم می باشد .انقباض کپسولی زمانی وقوع می یابد که حفره و جایگاه
قرارگیری پروتز  ،فشرده شده و با منقبض کردن ایمپلنت  ،موجب از ریخت افتادگی آن می شود .بدین نحو در عمل ترمیمی  ،جراح
پروتز باسن  ،ابتدا انقباض کپسولی را با آزادتر کردن حفره قرارگیری پروتز برطرف نموده و بعد از آن دوباره ایمپلنت را در محل قرار
می دهد.
گاهی هم ممکن است فرد به طور کلی از نتیجه بدست آمده و ظاهر جدید باسن راضی نباشد یا اینکه متوجه شود با وجود پروتز در
آن ناحیه احساس راحتی نمی کند .بسته به خواسته فرد طی عمل دوم ممکن است پروتزها با پروتزهای مناسب تر دیگری جایگزین
شده یا به طور کامل از نواحی سرینی برداشته شوند.
عفونت را هم که پیش تر توضیح دادیم  ،فراموش نکنید .اگر عفونت در محل جراحی نمود یابد و ساختار پروتز نیز آلوده شود  ،دکتر
عمل پروتز باسن ابتدا پروتز را بر می دا رد و برای جایگذاری مجدد  ،در صورت تمایل فرد  ،به بدن زمان می دهد تا از عارضه پیش
آمده ریکاوری شود و بعد به طور مجدد تحت جراحی رود.

نتیجه عمل خارج سازی پروتزهای باسن
یکی از پرسش های رایج مراجعین در خصوص عمل مذکور این است که بعد از خارج کردن پروتزها  ،باسن چه شکلی می شود؟
کمی پیش تر گفتیم که چندین فاکتور در این امر تاثیر گذار هستند که در ادامه مفصل تر به این موارد خواهیم پرداخت.
سایز ایمپلنت  :یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار  ،اندازه پروتز می باشد .هر چه پروتز باسن بزرگتر باشد  ،تغییری که ایجاد
می کند نی ز بیشتر خواهد بود .ایمپلنت های سایز بزرگ به مراتب به میزان بیشتری باعث کشیدگی پوست و بافت آن ناحیه می شود.
پس  ،اگر ایمپلنت بزرگی را انتخاب نموده اید انتظار داشته باشید که در صورت برداشتن آن شاهد شل شدگی و افتادگی قابل توجهی
باشید.
مدت ماندگاری پروتز  :پوس ت و عضالت بعد از قرارگیری پروتز به تدریج کشیده می شوند و با گذر زمان این روند نیز ادامه پیدا می
کند .بنابراین اگر عمل برداشتن پروتز باسن با فاصله زمانی بیشتری از عمل اولیه انجام شود  ،به سبب آن که پوست و عضالت زمان
بیشتری را برای تغییر داشته اند  ،تغییر شکل باشن محسوس تر خواهد بود.
خاصیت کشسانی و انطاف پذیری پوست قبل از عمل زیبایی  :اگر قبل از جراحی  ،پوست ناحیه باسن  ،خود به افتادگی و شل شدگی
دچار باشد  ،بعد از عمل برداشتن پروتز نیز این امر قابل رویت بوده و گاهی ممکن است حتی بیشتر هم شود .اما اگر پیش از جراحی
ابتدایی  ،پوست سفت و منعطفی داشته باشید  ،پس از عمل خارج سازی پروتز باسن به میزان کمتری احتمال دارد افتادگی وقوع
پیدا کند.
به احتمال خیلی زیاد نتیجه بدست آمده از عمل خارج سازی پروتزهای باسن  ،باب میل افراد نخواهد بود ؛ از این رو می توانند برای
اصالح فرم باسن  ،تزریق چربی انجام دهند.

هزینه پروتز باسن
فاکتورهایی از قبیل دستمزد جراح انجام دهنده روند ،هزینه تسهیالت فراهم شده و هزینه های مربوط به بیهوشی ،همگی بر روی
هزینه ای که بیمار باید جهت قرار گرفتن تحت این جراحی زیبایی بپردازد ،تاثیرگذار هستند .در بیشتر موارد ،افرادی که بزرگ کردن
باسن را با ایمپلنت انجام می دهند ،باید هزینه مضاعفی برای تهیه ایمپلنت نیز بپردازند .در نهایت هزینه جراحی بعنوان بخشی از
روند که بعنوان اولین مورد در زمان تصمیم گیری برای انجام جراحی زیبایی به ذهن بیمار خطور می کند ،باید در جلسه مشاوره با
پزشک مورد بحث قرار گیرد.
جراحی پروتز باسن  ،روندی است که به طور کامل در جهت اهداف زیبایی به انجام می رسد .انجام این چنین جراحی ها  ،به لحاظ
پزشکی و درمانی ضرورتی ندارند و تنها در صورت تمایل فرد صورت می پذیرند .به همین دلیل است که بیمه هیچ بخشی از هزینه
آن را متقبل نمی شود و خود شخص باید به طور کامل مبلغ را بپردازد .هزینه اقساطی پروتز باسن موردی است که بسیار کم دیده
شده است .البته این مورد بستگی به جراح دارد .گاهی اوقات جراحان با در نظر گرفتن شرایط فرد زیباجو ممکن است امکانی را فراهم
کنند که او بتواند راحت تر از پس هزینه عمل بربیاید.

از دیگر مواردی که در تعیین هزینه پروتز باسن دخیل هستند  ،محل زندگی فرد و البته موقعیت جغرافیایی کلینیک یا بیمارستانی
است که پزشک در آن جا شاغل است .هر چه آن محل مجهزتر باشد باید انتظار هزینه بیشتر را هم داشته باشید .اما دقت کنید که
به صرف هزینه باال نمی توان از بهترین بودن آن نیز مطمئن گردید .عالوه بر این اگر روش انتخابی برای بزرگ کردن باسن تزریق
چربی یا همان لیفت باسن برزیلی باشد  ،ممکن است میزان هزینه کمی متفاوت شود.

پرسش و پاسخ پروتز باسن


مدت زمان جراحی پروتز باسن چقدر است ؟

تعیین زمان به طور دقیق بستگی به چند فاکتور دارد اما به طور کلی مدت عمل حدوداً یک تا دو ساعت تخمین زده شده است.


اگر برای انجام جراحی به شهر دیگری برویم  ،چند روز بعد از عمل می توانیم به شهر خود بازگردیم ؟

توصیه جراحان این است که دو روز بعد از عمل هم چنان در آنجا باقی بمانید تا ایشان پس از انجام ویزیت از سالمت شما مطمئن
شود .اگر تغییری در این بازه پیش آید  ،پزشک حتما شما را مطلع می کند.


عمل پروتز باسن کجا انجام می شود ؟

بسته به محل فعالیت دکتر  ،عمل ممکن است در بیمارستان دولتی یا خصوصی  ،مراکز جراحی های سرپایی یا کلینیک به انجام
رسد که از سوی پزشک این مورد به شما اعالم خواهد شد.


آیا عمل پروتز درد دارد ؟

در حین جراحی  ،به خاطر داروهای بیهوشی یا بی حسی  ،هیچ دردی را احساس نخواهید کرد .بعد از جراحی هم دردی که تجربه
می کنید معموال قابل تحمل است اما در صورت تمایل می توانید برای تسکین آن  ،داروهای مسکن را مطابق با گفته دکتر مصرف
کنید.


بعد از جراحی  ،جای برش و بخیه ها باقی می مانند ؟

بله ؛ در محلی که برش های جراحی ایجاد شده اند  ،اسکار بر جای می ماند که البته در اکثر موارد غیر قابل تشخیص است.


آیا برای انجام پروتز باسن محدودیت سنی وجود دارد ؟

هر شخص پس از پشت سر گذاشتن دوره بلوغ جنسی و جسمی خود می تواند برای این عمل اقدام کند .کسانی هم که سن باالیی
دارند باید حتما برای انجام جراحی مطمئن شوند که به لحاظ فیزیکی توان تحمل نقاهت و موارد مربوط به عمل را دارند.

