لیپوماتیک
 12تیر 2042

لیپوماتیک که تحت عنوان لیپو اسکالپچر نیز شناخته می شود ،روندی است که برای کانتورینگ بدن از طریق برداشتن رسوبات
چربی که علیرغم رژیم های غذایی و ورزش ،با سماجت تمام از بخش های مختلف بدن آویزان شده اند ،مورد استفاده قرار می گیرد.
این یک روش موثر برای شکل دهی بازوها ،ران ها ،کمر ،باسن ،و بقیه بدن در زنان و مردان بوده و نتایج طبیعی ،متوازن و زیبایی را
بر جای می گذارد .در این مقاله راز جراحی الزم دانستیم به دلیل استقبال گسترده مردم از این روش الغری مقاله ای جامع تهیه
کنیم تا متقاضیان این روش اطالعات بهتری پیش از انجام لیپوماتیک داشته باشند ،پس توصیه می شود حتما حتما حتما چند دقیقه
از وقت گران بهایتان را صرف خواندن این مقاله نمایید.

الغری با لیپوماتیک
لیپوماتیک با تمرکز بر روی نواحی مشخصی از ب دن ،می تواند به شکل موفقیت آمیزی توده های چربی کوچک را از نواحی گردن،
چانه ،فک ها ،و گونه ها نیز بزداید و صورت تراش داده شده ای را خلق کرده و تناسب را در نواحی کوچک از قبیل زانوها و مچ پا نیز
بازیابی کند .مهمتر از همه اینکه افراد قرار گرفته تحت درمان لیپوماتیک ،به دلیل برداشته شدن سلول های چربی ،دیگر شاهد
بازگشت رسوبات چربی نخواهند بود.

لیپوماتیک برای چه افرادی مناسب است؟
اگر شما از سالمت عمومی خوبی برخوردارید و برخی نواحی بدن شما حاوی چربی هایی است که در برابر رژیم غذایی و ورزش مقاوم
است ،داوطلب خوبی برای لیپوماتیک محسوب می شوید .توجه داشته باشید که تصمیم نهایی در خصوص تعیین داوطلبی شما به
جلسه مشاوره با جراح و انتظارات شما از روند جراحی وابسته است .همچنین به خاطر داشته باشید که لیپوماتیک شکلی از کاهش

وزن محسوب نمی شود ،بلکه روندی است که در آن نواحی از بدن که چربی آنها در برابر ورزش و رژیم مقاوم هستند ،درمان می
شوند.

ویژگی های بهترین کاندیدای لیپوماتیک به شرح زیر می باشد:
دقت داشته باشید که این پروسه پیکرتراشی برای رسیدن به اندام دلخواه  ،فرایند کم عارضه ای است .منتها بهتر است در وهله اول
به کمک ورزش و رژیم غذایی سعی بر آب کردن چربی های اضافه داشه باشید .اما اگر چربی های تجمع یافته بدن تان نسبت به این
موارد مقاوم هستند  ،شما یک گزینه خوب برای لیپوماتیک در نظر گرفته می شوید.
یکی دیگر از مشخصه های یک داوطلب خوب  ،سن او می باشد .این پروسه بهتر است در سن پایین یا بسیار باال به انجام نرسد .در
صورتی که همچنان در دوره جوانی خود هستید و متابولیسم بدن باال می باشد  ،سعی کنید با ورزش به استایل مد نظرتان برسید.
همچنین در سن بلوغ به این خاطر که هنوز بدن به رشد کاملی نرسیده  ،بهتر است تحت روندهای زیبایی هم قرار نگیرید .در سنین
باالتر هم با توجه به اینکه کشسانی و انعطاف پذیری پوست کاهش یافته  ،محتمل است که پس از پیکرتراشی  ،افتادگی پوست نمود
پیدا کند .مناسب ترین رده سنی برای انجام لیپوماتیک افراد  04الی  04ساله هستند.
یک کاندیدای خوب باید پیش از انجام روند مذکور  ،استعمال هر گونه دخانیات را کنار گذاشته باشد ؛ در غیر اینصورت انجام پروسه
برای او با ریسک باالیی مواجه خواهد شد.
به عنوان یک داوط لب ایده آل باید از انجام این پروسه انتظار معقول و منطقی داشته باشید .این را بدانید که پس از لیپوماتیک اگر
رژیم غذایی و ورزش را رعایت نکنید  ،مجدداً چربی های اضافه در نقاطی از بدن تجمع پیدا می کنند .پس انتظار نداشته باشید که
این فرایند از افزایش وزن شما جلوگیری کند ؛ بلکه هدف آن ساختن اندامی زیبا است و اما حفظ کردن آن بر عهده خود شماست.

لیپوماتیک برای چه کسانی مناسب نیست؟
این پروسه همانطور که می توانید عمل بسیار مناسبی برای بعضی افراد تلقی شود  ،ممکن است برای افراد دیگری گزینه مناسبی
نباشد .شما به عنوان یک م تقاضی باید نسبت به مواردی که فرد را به یک گزینه نامناسب برای لیپوماتیک تبدیل می کند نیز مطلع
باشید .بدین نحو با دید بازتری می توانید نسبت به انجام دادن یا ندادن پروسه تصمیم گیری کنید.
آن گروه از مردان و زنانی که به چاقی مفرط مبتال بوده و اضافه وزن شان از حالت طبیعی خارج شده است  ،نمی توانند به روش
لیپوماتیک به اندام دلخواه خود دست یابند .به دلیل نحوه عملکرد این پروسه  ،تخلیه مقادیر زیادی چربی از این طریق به هیچ وجه
از سوی پزشک توصیه نمی گردد.
بعضی از بیماری ها مانند دیابت که باعث می شوند زخم های ایجاد شده به سرعت بهبود نیابند و کم خونی نیز مانع به انجام رسیدن
لیپوماتیک می شوند.
لیپوماتیک روند درمانی برای سلولیت پوستی نیست .کسانی که با این هدف می خواهند این پروسه پیکرتراشی را انجام دهند باید
از این کار صرف نظر کنند.

کسانی که شل شدگی و افتادگی پوست شان در نواحی مد نظر برای تخلیه چربی  ،زیاد است  ،گزینه مناسبی برای روند الغری
موضعی مذکور در نظر گرفته نمی شوند.
همچنین اگر یکی از شرایط زیر در مورد شما مصداق داشته باشد ،داوطلب خوبی برای جراحی لیپوماتیک محسوب نمی شوید:





باردار باشید.
در حال سپری کردن دوره شیردهی باشید.
دچار ناهنجاری های خونریزی یا لخته شدن خون باشید.
دچار مشکالت قلبی عروقی یا تنفسی باشید.

مراحل لیپوماتیک



مرحله  1عمل لیپوماتیک

جراح بمنظور ایجاد احساس راحتی در شما در طول روند لیپوماتیک ،یکی از گزینه های بی حسی موضعی ،تزریق درون وریدی یا
بیهوشی عمومی را برای شما انتخاب می کند .انتخاب گزینه مناسب بر حسب تشخیص جراح انجام می پذیرد.


مرحله  – 2برش برای لیپوماتیک

لیپوماتیک از طریق برش های بسیار کوچکی که قابل مشاهده نمی باشند ،انجام می پذیرد .نخست ماده بی حسی موضعی رقیق شده
برای کاهش خونریزی و آسیب دیدگی تزریق می شود .سپس یک لوله نازک توخالی تحت عنوان کانوال ،از طریق بریدگی ایجاد شده
وارد ناحیه مورد نظر برای درمان شده و چربی اضافی ،با استفاده از یک حرکت رو به جلو و عقب کنترل شده ،شل می شود .چربی
های جابجا شده ،با است فاده از ابزار وکیوم جراحی یا سرنگ متصل به کانوال ،به بیرون از بدن مکیده می شوند .نواحی که اغلب در
روند لیپوماتیک تحت درمان قرار می گیرند ،شامل پهلو ها ،باسن ،شکم ،ران ها و حتی بخش هایی از صورت از جمله غبغب می
باشد.



مرحله  – 3جراحی لیپوماتیک

کانتور بهبود یافته بدن شما بعد از فروکش کردن تورم و تجمع مایعاتی که معموالً بعنوان عوارض جانبی درمان لیپوماتیک بروز می
کند ،نمایان خواهد شد.

مزایای لیپوماتیک
به گفته بسیاری از متخصصان حوزه زیبایی " ،لیپوماتیک  ،حداقل تهاجمی ترین روش برای از بین بردن توده های چربی از بدن می
باشد ".زمان از کار افتادگی در این تکنیک درمان بسیار کوتاه بوده و کبودی ناشی از درمان ،در حداقل سطح ممکن قرار دارد .کوچک
بودن برش در ناحیه درمان باعث شده است که این روند ،بعنوان دقیق ترین روش چربی برداری موجود ،معرفی شود.

لیپوماتیک دارای مزایای متعددی می باشد که در اینجا برخی از آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:
.2

.1

.0
.0

استفاده از کانوالی کوچک  :از آنجایی که در این روند یک کانوالی کوچک استفاده می شود ،می توان آن را به خوبی تحت
کنترل قرار داد .همچنین احتمال برداشته شدن چربی بسیار زیاد نیز کم است .امکان برداشت کم چربی از آن جهت حائز
اهمیت است که برداشته شدن چربی بسیار زیاد ،می تواند تاثیری بنام ایجاد سطح موج دار را برجای گذارد .تحت این
تاثیر ،چربی زیادی از بدن برداشت می شود و همین امر باعث توخالی شدن نواحی از پوست می شود که در نهایت ،پستی
و بلندی هایی را در سطح پوست ایجاد می نماید.
محل برش کوچک  :قطر کم کانوال به این معنی است که محل برش نیز بسیار کوچک است .بهمین دلیل لیپوماتیک
احتمال ایجاد جای زخم را به حداقل می رساند .بعالوه ،بعنوان بخشی از درمان ،کرم های مخصوصی نیز در اختیار بیمار
قرار داده می شود که احتمال ایجاد جای زخم در آینده را نیز به حداقل سطح ممکن می رساند.
بی حسی موضعی  :این روند تحت بی حسی موضعی انجام می پذیرد .این بدان معنی است که بیمار ،زمان ریکاوری طوالنی
که در بیهوشی های عمومی اتفاق می افتد را تجربه نمی کند.
سفت شدن و انقباض پوست ( تحریک تولید کالژن )  :وقتی سلول های چربی با هدف دستیابی به پیکری جذاب از بدن
بیرون کشیده شدند ،کانوال به شکلی حرفه ای به زیر پوست حرکت داده می شود .این باعث ایجاد نوع خاصی آسیب دیدگی
سلول ها می شود که تولید کالژن را تحریک می نماید .از این بخش درمان نهراسید چون اجرای این تکنیک برای کمک
به سفت و کشیده شدن پوست در اطراف ناحیه درمان ،شیوه فوق العاده ای می باشد .در نتیجه ،احتمال ایجاد پوست شل
( بر حسب کیفیت پوست) در ناحیه درمان بسیار کم است .بنابراین لیپوماتیک عالوه بر استخراج سلول های چربی ،تاثیرات
سفت شدن پوست را که در سایر فرم های لیپوساکشن قابل دستیابی نمی باشد ،برجای می گذارد.

 .0دوره ریکاوری کوتاه  :چند فاکتور در کوتاه بودن دوره ریکاوری دخیل می باشد .بکار گیری یک کانوالی فوق حرفه ای که
نقش مهمی را در مزایای این درمان ایفا می کند و نیز مهارت جراح برای انجام روند ،باعث کوتاه شدن دوره ریکاوری می
شود.

انواع لیپوماتیک
 -1لیپوماتیک با کمک ساکشن)( SAL
 SLAهمان روش لیپوساکشن متداول ،بدون هیچگونه تجهیزات و لوازم جانبی خاص می باشد .این تکنیک در بسیاری از بیماران
مورد استفاده قرار می گیرد.

 -2لیپوماتیک تامسنت)( Tumescent
لیپوماتیک تامسنت بسیار شبیه به لیپوماتیک  SALمی باشد که در آن کمیت های باالیی از بیهوشی استفاده می شود .این کمیت
به اندازه ای است که برای متورم کردن سلول های مورد هدف کفایت نماید .این تکنیک در دستان یک جراح ماهر ،نتیجه خوبی را
به دست می دهد.

 -3لیپواسمارت یا لیپوماتیک با کمک لیزر
پیشرفت ها در تکنولوژی باعث معرفی روندهای لیپوماتیک جایگزین شده است .در این روش  ،انرژی حرارتی حاصل از لیزر ،برای
کمک به انجام روند ،مورد استفاده قرار می گیرد .بر اساس اظهارت بیان شده در این خصوص ،لیپواسمارت ،یک روند حداقل تهاجمی
است که بی خطر بوده و سرعت بهبود در آن بیشتر است .همچنین ،کبودی در حداقل سطح ممکن بوده و در مقایسه با، SAL
سفت شدن پوست به شکل بهتری اتفاق می افتد.

 -4لیپوماتیک با کمک امواج صوتی)(Vaser
انرژی صوت ،تکنولوژی دیگری است که برای کمک به تخریب بافت مورد استفاده قرار می گیرد .لیپوماتیک با کمک امواج صوتی ،از
طریق ایجاد برش ها و وارد کردن ابزار تولید کننده امواج صوتی کم فرکانس متصل به کانوال ،انجام می شود .انرژی صوت برای
امولسیون کردن چربی مورد استفاده قرار می گیرد .سپس چربی با یک لوله مکش سنتی به بیرون کشیده می شود.

 -5لیپوماتیک به کمک برق
در شرایطی که برداشته شدن حجم باالیی از چربی مورد نیاز باشد ،این مورد گزینه خوبی محسوب می شود .این فرایند با استفاده از
یک کانوالی ویژه لرزشی برای کمک به تخریب و حذف بافت چربی انجام می شود.

 -6لیپوماتیک با کیفیت باال
نسخه خاصی از لیپوماتیک است که بر روی ارتقا دادن وضعیت عضالت شکم تمرکز دارد .در این تکنیک ،زمان مضاعف ،برای اجرای
فرایند و بهبود ،مورد نیاز بوده و هزینه آن نیز در مقایسه با روش های دیگر باالتر است.

سن مناسب برای لیپوماتیک
با توجه به باال رفتن سطح درک اجتماعی از جراحی های زیبایی ،امروزه این نوع درمان ها در میان عموم خصوصاً نسل جوان از
عمومیت چشمگیری برخوردار می باشد .با این همه پزشکان ترجیح می دهند بیماران آنها تا قبل از  21سالگی یعنی تا زمان رسیدن
افر اد به بلوغ احساسی و تصمیم گیری بر اساس معیارهای عقالنی و نه احساسی ،تحت این جراحی قرار نگیرند.
همچنین انجام جراحی در افراد مسن نیز توصیه نمی شود .البته تعیین مناسب بودن سن بیمار برای قرار گرفتن تحت این درمان،
نهایتاً به صالحدید جراح وابسته بوده و پس از انجام بررسی های الزم توسط جراح ،تصمیم نهایی اتخاذ می شود.

وزن مناسب برای لیپوماتیک
لیپوماتیک گزینه خوبی برای افرادی است که وزن بدن آنها به وزن ایده آل بدن ) ( BMIنزدیک می باشد .توصیه پزشکان به
بیمارانی که قصد انجام این جراحی را دارند این است که قبل از قرار گرفتن تحت این روند ،وزن خود را با رژیم گرفتن به وزن ایده
ال نزدیک کنند تا بهترین نتیجه از درمان ح اصل شود .همچنین بیمار باید تالش کند تا وزن او چند ماه قبل از جراحی ،همچنان
ثابت بماند.
بر خالف تصور عموم ،لیپوماتیک یک روش درمان برای کاهش وزن نمی باشد ،بلکه شیوه ای موثر برای تقویت و بهبود کانتور بدن و
دستیابی به یک اندام تراش داده شده و زیبا محسوب می گردد.

اقدامات قبل از لیپوماتیک

پزشک در طول جلسه مالقات قبل از جراحی لیپوماتیک ،با شما دیدار کرده و زمانی را صرف پاسخ دادن به سواالت شما درباره
جراحی و بحث در خصوص طرح جراحی سفارشی شما به تفصیل می نماید.
عکس هایی از ناحیه مورد نظر برای جراحی در طول این ویزیت گرفته می شود .این عکس ها برای بحث درباره کانتور فعلی و برنامه
ریزی برای جراحی مورد استفاده قرار می گیرد .همچنین این عکس ها بعنوان مرجعی در طول جراحی و نیز نشان دادن تفاوت ها
در کانتور و زاویه سازی بدن ،قبل و بعد از جراحی مورد استفاده قرار می گیرد.
شعار اکثر جراحان " ،اول ایمنی" می باشد .بنابراین جراح تاریخچه کامل پزشکی شما را مورد بررسی قرار داده و وضعیت فیزیکی
شما را به طور کامل مورد آزم ایش قرار می دهد .در صورت نیاز ،انجام برخی تست های آزمایشگاهی را به منظور ارزیابی سالمت
عمومی قبل از جراحی ،تجویز می نماید.
اگر در دوره کاهش وزن به سر می برید ،بهتر است قبل از جراحی ،به وزن ایده آل خود دست پیدا کنید.
اگر شما برنامه ورزش و رژیم خود را قبل از جراحی آغاز کنید ،از سر گیری برنامه سبک زندگی که قبل از جراحی آغاز کرده بودید،
بعد از جراحی برایتان آسان تر خواهد بود.
همچنین پزشک کلیه داروهای مورد نیاز در طول دوره ریکاوری را برای شما تجویز می نماید .شما ملزم به تهیه آنها قبل از جراحی
هستید .این داروها شامل داروهای مسکن و آنتی بیوتیک برای مدیریت و کنترل درد و عفونت در طول دوره ریکاوری می باشد.
همچنین از شما خواسته می شود تا از مصرف آسپرین و محصوالت حاوی آن ،به دلیل تاثیر گذاری آن بر روی رقیق شدن خون و
افزایش احتمال خونریزی ،اجتناب کنید .پزشک فهرست کاملی ا ز ویتامین ها ،داورها و داروهای گیاهی که باید قبل از جراحی از
مصرف آنها اجتناب کنید را در اختیار شما قرار می دهد.
بر حسب وضعیت سالمت شما ،برخی داروها براس شما تجویز شده و در برخی از داروهایی که در حال حاضر مصرف می کنید،
تغییراتی داده می شود.
اگر سیگاری هستی د ،حتم ًا باید مصرف سیگار را حداقل دو هفته قبل از جراحی ،ترک کرده و استعمال آن را بعد از جراحی نیز از سر
نگیرید .اگر سیگاری هستید و نمی خواهید گرفتار عوارض جانبی بعد از جراحی شوید ،توصیه پزشک در خصوص منع مصرف سیگار
را جدی بگیرید.
دستورالعمل هایی در خصوص نخوردن و نیاشامیدن از شب قبل از جراحی نیز به شما داده می شود.
در جلسه مشاوره پیش از انجام پروسه  ،بایستی راحت و بدون خجالت هر سوالی را که دارید از جراح پالستیک مورد نظر بپرسید.
این سواالت می تواند راجع به پروسه یا تخصص و سابقه پزشک باشد .دقت داشته باشید که پاسخ این سواالت می تواند شما را متوجه
درست یا غلط بودن انتخابتان در خصوص جراح پالستیک کند .در ادامه لیستی از سواالت را در اختیار شما می گذاریم ؛ این پرسش
ها را در ذهن تان بسپارید و در جلسه مشاوره از پزشک خود بپرسید:
 .2چند سال در زمینه انجام پروسه های پیکرتراشی سابقه دارید ؟
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دستگاه و تکنیکی که برای انجام لیپوماتیک استفاده می کنید چیست ؟
آیا تاکنون شاهد نارضایتی فرد از نتیجه بوده اید ؟ علت نارضایتی چه بوده است ؟
برای اینکه بعد از عمل درگیر عوارض نشویم باید چه کارهایی انجام دهیم ؟
ممکن است این پروسه برای من خطرناک باشد ؟
اگر پس از لیپوماتیک دچار مشکل شدم چه کارهایی باید انجام دهم؟
پس از عمل هم میتوانم با شما در ارتباط باشم و در صورت نیاز از شما کمک بگیرم ؟

فیلم جراحی لیپوماتیک
در جراحی لیپوماتیک که یک روند مناسب برای خانم ها و آقایانی است که از چربی های سرسخت در نواحی مختلف بدن خود رنج
می برند ،نواحی از بدن از طریق برداشته شدن چربی اضافی که به رژیم غذایی و ورزش بمنظور دستیابی به شکل بهتر در بدن،
واکنش مثبت نشان نمی دهد ،تحت درمان قرار می گیرد .فیلم تهیه شده برای به نمایش گذاشتن جراحی لیپوماتیک ،این فرایند را
به شکل بهتری برای شما به تصویر می کشد.

بهترین دکتر لیپوماتیک

یکی از مهم ترین و در واقع سرنوشت ساز ترین گزینه هایی هایی که باید در مرحله تصمیم گیری برای قرار گرفتن تحت جراحی
لیپوماتیک ،با حساسیت و دقت باال به آن نگاه کنیم ،انتخاب بهترین جراح لیپوماتیک می باشد .شاید این کار به دلیل باال بودن
تعداد پزشکانی که خدمات در این زمینه را ارائه می دهند ،خصوصاً در کالن شهرها ،پروسه دشوار تری باشد .راز جراحی در این
مقاله ،با معرفی برخی نکات در این خصوص ،شما را در مرحله انتخاب بهترین دکتر لیپوماتیک همراهی می کند.
حت ماً با پزشک بالقوه خود مالقات کرده و از نزدیک با او در مورد جراحی مورد نظر ،گفتگو کنید .به این ترتیب ،سطح تعامل او و
توانایی او در برقراری یک ارتباط خوب با بیمار را محک خواهید زد.

یک پزشک خوب ،در جلسه مشاوره ،به بیمار خود به طور کامل اطالع رسانی نموده و با باال بردن سطح آگاهی بیمار در این زمینه،
او را در برداشتن یک گام کامالً آگاهانه ،کمک می کند.
همچنین می توانید با مشاهده گالری عکس مربوط به سایر بیماران پزشک بالقوه خود ،می توانید نوع سلیقه او را با سلیقه خودتان
مقایسه کنید.

چقدر طول می کشد تا برش های لیپوماتیک بهبود پیدا کنند ؟
بر حسب وضعیت سالمت عمومی هر بیمار  ،مدت زمان مورد نیاز برای بهبود زخم ها و برش ها متغیر می باشد .یک مدت زمان
میانگین برای اکثر بیماران  ،حدوداً دو ماه یا حداکثر شش هفته می باشد .البته در طول این دوره سعی کنید تا فشاری روی ناحیه
درمان وارد نکنید تا ریکاوری و بهبود با سرعت بیشتری پیشرفت پیدا کند.
در صورت تجربه کردن هر یک از موارد زیر بعد از عمل لیپوماتیک  ،با پزشک تماس بگیرید:




در بلعیدن یا نفس کشیدن دچار مشکل شوید.
دمای بدن شما به بیش از  01درجه افزایش پیدا کند.
بعد از  01ساعت  ،درد افزایش پیدا کرده و تورم در ناحیه گردن به میزان قابل مالحظه ای افزایش یابد.

ریکاوری بعد از لیپوماتیک
لیپوماتیک اغلب دارای ماهیت جراحی سرپایی می باشد ،به این معنی که شما پس از دریافت درمان و قرار گرفتن تحت مراقبت های
ویژه ریکاوری بعد از جراحی ،می توانید محل درمان را به مقصد منزل ترک کنید.

در طول سه روز اول بعد از جراحی لیپوماتیک
جراح از شما می خواهد تا گن و بانداژ های االستیک را برای پیچیدن دور ناحیه درمان ،مورد استفاده قرار دهید .پوشیدن  10ساعته
گن برای کمک به کاهش تورم و کانتور جدید بدن ،حائز اهمیت می باشد.
گا هی از ناحیه درمان ،ترشحاتی خارج می شود .این امر می تواند روند بهبود را کند نماید .پزشک را در جریان قرار دهید تا با ارائه
توصیه مناسب ،مورد را کنترل کند.
در طول چند روز اول بعد از درمان ،درد مختصری را بعنوان بخش نرمال روند ریکاوری ،تجربه خواهید کرد .پزشک ،داروهای مسکن
را برای قابل مدیریت نمودن آن برای شما تجویز می کند.
پوشیدن گن ممکن است دامنه حرکت شما را محدود کند .در طول هفته اول بعد از جراحی ،باید از محل کار خود مرخصی گرفته و
برای فرصت دادن به بدن جهت کسب انرژی الزم مورد نیاز برای سپری کردن یک روند بهبود موفقیت آمیز ،سطح فعالیت های
فیزیکی خود را محدود کنید.

هفته  2-1بعد از عمل لیپوماتیک
بعد از سپری شدن چند روز اول بعد از عمل ،شاهد کاهش قابل مالحظه درد خواهید بود .بسیاری افراد بسته به سطح فعالیت فیزیکی
شغل شان ،در هفته دوم ،به محل کار خود بازمی گردند .در طول این مدت ،باید همچنان گن را به تن داشته باشید.

هفته  5 -3پس از لیپوماتیک
حدوداً یک ماه از درمان شما گذشته و سطح تورم به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافته است .مقدار جزئی تورم باقی مانده ،در
طول ماه های بعدی به طور کامل فروکش خواهد کرد .در این مرحله ،شما شاهد نتیجه کامل جراحی خود هستید .به خاطر داشته
باشید که با فروکش کردن هر چه بیشتر تورم و کبودی ،شاهد نتیجه بهتر و بهتری خواهید بود.

آیا باید در طول دوره ریکاوری لیپوماتیک در تخت بمانیم؟
بیمار بعد از عمل لیپوماتیک به برخاستن از جا و راه رفتن تشویق می شود .بیشتر بیمارانی که تحت این فرایند جراحی قرار گرفته
اند می توانند بعد از  10تا  01ساعت رانندگی کرده و فعالیت های نرمال خود را بعد از دو الی سه روز از سر بگیرند.
بیمارانی که برای انجام این فرایند تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند  ،دوره ریکاوری طوالنی تری را در مقایسه با بیماران درمان
شده تحت بی حسی موضعی سپری خواهند کرد.

قیمت جراحی لیپوماتیک
قیمت علیرغم اینکه مهمترین فاکتور در جراحی لیپوماتیک و هر جراحی زیبایی دیگری محسوب نمی شود ،ولی اولین فاکتوری است
که بیمار در زمان تصمیم گیری برای انجام یک جراحی پالستیک مد نظر قرار می دهد .مثل تمام جراحی های دیگر ،لیپوماتیک نیز
می تواند پرهزینه باشد .به دلیل رشد رقابت و پیشرفت های رخ داده در این تکنولوژی ،هزینه این درمان در سال های اخیر حتی
افزایش نیز یافته است.
هزینه جراحی لیپوماتیک بنا به دالیل مختلف ،متفاوت می باشد .مهارت ،شهرت ،و تجربه جراح جزو فاکتورهایی تاثیرگذار در قیمت
جراحی می باشند .همچنین ناحیه تحت درمان و مقدار چربی مورد نیاز برای برداشته شدن نیز از فاکتورهای تعیین کننده محسوب
می شوند .دیگر فاکتور تاثیر گذار بر روی قیمت ابزار مورد نیاز برای استفاده در طول روند می باشد.
از آنجایی که امروزه قیمت چیزی است که بیماران بعنوان اولین چیز به آن می پردازند ،کسب اطالعات دقیق و بحث درباره آن در
جلسه مشاوره با پزشک ،بسیار حائز اهمیت است.

آیا هزینه لیپوماتیک تحت پوشش بیمه قرار می گیرد ؟
تقریباً در اکثر کشورها طبق یک روال معمول پروسه های زیبایی تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند .لیپوماتیک نیز یک روند زیبایی
بوده و کامالً به خواسته فرد انجام می پذیرد ؛ از این بابت پرداخت تمام هزینه نیز بر عهده خود او می باشد.

عوارض لیپوماتیک
مثل هر روند جراحی دیگری ،جراحی لیپوماتیک نیز با عوارضی همراه می باشد .البته ،لیپوماتیک به طورکلی در صورت اجرا به دست
یک جراح صاحب تجربه و ماهر و تحت شرایط جراحی و مراقبت های بعد از عمل استاندارد ،یک فرایند جراحی بی خطر محسوب
می شود .عوارض رایج این روند جراحی ،شامل خونریزی (کمتر از  ،) %4.0عفونت (کمتر از  ،)%4.0بهبود به تعویق افتاده پوست،
تجمع سروما (تجمع مایعات در زیر پوست) ،ناهمواری پوست ،بی حسی ناحیه درمان ،و ایجاد اسکار ضعیف (اسکار هیپرتروفیک یا
اسکار کلوئید) می باشد .ا ز دیگر خطرات یا معایب لیپوماتیک ،می توان به تشکیل لخته خون  (DVTو ) PEو عدم تقارن اشاره
کرد.

معایب لیپوماتیک
یکی از مواردی که می توان بعنوان معایب لیپوماتیک به آن اشاره کرد ،اسکار بعد از جراحی لیپوماتیک می باشد .در این خصوص
باید بگوییم که متاسفانه ،در نتیج ه انجام این جراحی ،اسکار یا جای زخم البته در سطح بسیار جزئی و ریز ،بر جای خواهد ماند .البته،
پزشک تمام تالش خود را می کند تا سطح ایجاد اسکار را به حداقل برساند .اسکارها ،با نگاه هنرمندانه جراح ،در موقعیت های
استراتژیک قرار داده می شوند تا میزان دیده شدن آنها به حداقل سطح ممکن برسد.

آیا جراحی لیپوماتیک دردناک است؟
لیپوماتیک یک جراحی زیبایی است که ماهیت آن دردناک نمی باشد .شما در طول روند ،تحت بیهوشی عمومی قرار می گیرید و
بخش عمده ای از سطح درد ،بعد از به هوش آمدن شما ،از بین رفته است .درد باقی مانده ،در طول یک دوره دو الی سه روزه فروکش
می کند .پزشک برای کنترل درد ،برای شما داروهای مسکن را تجویز می کند.

آیا جراحی لیپوماتیک با سایر روندهای زیبایی قابل ترکیب است؟
لیپوماتیک را می توان با جراحی های سینه ،از قبیل پروتز سینه  ،لیفت سینه یا کوچک کردن سینه ترکیب کرد .مادران بسیاری
هستند که بعد از بارداری ،برای بازیابی زیبایی های قبل از بارداری بدن خود ،تحت جراحی قرار می گیرند و می توانند در حین لذت
از بردن از نعمت مادر شدن ،از داشتن اندام و فیگوری زیبا نیز بهره مند شوند .در واقع ،تجربه قرار گرفتن تحت جراحی زیبایی
ترکیبی ،یک خاطره ماندگار شیرین را در ذهن بر جای می گذارد.

آیا می توان لیپوماتیک و ابدومینوپالستی را به طور همزمان انجام داد ؟
طبق تحقیقات انجام شده تا به ا الن  ،گفته می شود که برای بسیاری از زیباجویان انجام این دو پروسه پیکرتراشی نتایج بسیار رضایت
بخشی را حاصل می کند .براساس مطالعه انجام و منتشر شده از سوی انجمن جراحان پالستیک آمریکا (American Society
)  ،for Plastic Surgeonsحدود  81درصد از کسانی که به طور همزمان تحت این دو فرایند قرار گرفته اند  ،از نتیجه راضی

بوده و حتی به متقاضیان انجام آن را پیشنهاد می کنند  .به طور کلی میزان رضایت از انجام لیپوماتیک و ابدومینوپالستی به صورت
همزمان  ،از انجام هر یک به صورت جداگانه بیشتر بوده است.
ادغام این دو روش منجر به این می شود که فرد از مزایا هر دو پروسه بهره مند گردد ؛ یعنی عالوه بر این که ناحیه شکمی به فرم
زیبایی دست می یابد  ،افتادگی و شل شدگی پوست نیز برطرف می شود .همچنین اگر در محل برش های ابدومینوپالستی  ،بر روی
پوست ترک پوستی وجود داشته باشد  ،حین جراحی رفع می گردد .در این شرایط فرد نیز یکبار پروسه ریکاوری را تجربه خواهند
کرد .البته جراحان پالستیک این نکته را گوشزد می کنند که به انجام رساندن دو فرایند مذکور  ،احتمال وقوع عوارض را نیز باال می
برد و الزم است فرد مراقبت ها را جدی تر گرفته و آن ها را کامل به انجام رساند.

نواحی قابل درمان با لیپوماتیک
همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید ،لیپوماتیک قادر است چربی اضافی در نواحی متعددی از بدن را درمان کند .در تصویر
سمت چپ ،نواحی قابل درمان در پشت بدن و در تصویر سمت راست ،نواحی قابل درمان در جلوی بدن نشان داده شده اند.
نواحی قابل درمان با لیپوماتیک در مردان شامل صورت ،شکم ،پهلوها و در زنان شامل صورت ،کفل ها و کمر،ران ها ،زانوها ،باسن و
بازوها می باشد.

لیپوماتیک ران
امروزه با آشنایی بیشتر مردم با پروسه های پیکرتراشی  ،آن ها جهت رفع چربی های موضعی نقاط مختلف بدن  ،به این پروسه روی
می آورند .لیپوماتیک ران ها این روزا طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است ؛ از این بابت تصمیم گرفتیم که در این بخش از
مقاله راز جراحی  ،نکات ارزشمندی را در خصوص این پروسه در اختیارتان قرار دهیم.
وجود بافت های چربی تجمع یافته در بخشی داخلی ران ها  ،عالوه بر فرم نه چندان زیبایی که ایجاد می کند  ،ممکن است باعث
آزار هم شود .بدین معنا که وقتی فرد راه می رود  ،این نواحی به هم دیگر برخورد کرده و سایش پیدا می کنند .گاهی هم نیز هنگام
پوشیدن شلوار جین  ،در حین راه رفتن صدای ناخوشایندی ایجاد می شود .از آن جایی که عضالت ران حجم زیاد و بزرگی دارند ،
زمان زیادی می برد تا با ورزش و رژیم غذایی به فرم دلخواه دست یابند ؛ البته اگر افراد ورزشکار باشند و مدام فعالیت های ورزشی
انجام دهند زودتر به نتیجه میرسند .اما برای افراد معمولی که هدف شان رسیدن به استایل دلخواه در کوتاه ترین زمان ممکن می
باشد  ،بهتر است لیپوماتیک انجام دهند.
پروسه مذکور ممکن است بر روی بخش داخلی یا خارجی ران ها یا ه ردو صورت پذیرد که طی آن چربی های تجمع یافته در نقاط
گفته شده  ،خارج شده و بین ران ها فاصله ایجاد می کند که به لحاظ زیباشناسی  ،یک مولفه جذاب در استایل فرد به حساب می
آید .البته به این نکته دقت کنید که پروسه لیپوماتیک باعث الغری نمی شود  ،بلکه به فرم دهی ران ها کمک می کند .اگر قصد
دارید که ران هایتان الغر شوند  ،باید به ورزش و رژیم های غذایی مناسب روی بیاورید.

همیشه به شما گفته می شود که بعد از انجام پروسه های پیکرتراشی  ،خوب است کمی پیاده روی داشته باشید .حال فکر نکنید
چون ران ها تحت درمان قرار گرفته اند  ،دیگر نباید به پیاده روی پردازید .به طور کلی این امر به بهبودی هر چه سریع تر شما کمک
می کند.
دقت کنید  ،لیپوماتیک ران برای رفع سلولیت طراحی نشده است .تا به االن به طور کامال دقیق مشخص نشده است که دلیل بروز
سلولیت در مردان و زنان چیست ؛ اما می دانیم که عوامل ژنتیکی و هورمون ها در این امر دخالت دارند .سلولیت عارضه ای است که
عضالت  ،سلول های چربی و بافت های پیوندی رشته ای در کنار هم موجب بروز آن می شوند ؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشید
که فرایند پیکرتراشی مذکور  ،باعث رفع آن شوند و چه بسا در مواردی به میزان بیشتری آن را در معرض دید قرار دهد .ترک های
پوستی در ناحیه ران نیز که نوعی بافت اسکار هستند  ،با این روش از بین نمی روند.
این پروسه پیکرتراشی نیز عموما تحت بی حسی موضعی یا سدیشن به انجام می رسد .برش ها در قسمت داخلی ران  ،بر روی کشاله
ران و چین خوردگی باسن ایجاد می شوند .برش ها در بخش خارجی ران  ،نزدیکی استخوان های خاصره و نیز دو طرف ران ایجاد
می گردند .پس از پروسه نیز باید از گن های طبی مخصوص ران استفاده کنید.

لیپوماتیک شکم و پهلو
شکم و پهلو رایج ترین نقاط تجمع چربی های اضافی در بدن هستند و اکثر متقاضیان نیز تمایل دارند برای از بین بردن آن ها
لیپوماتیک انجام دهند .معموالً هم چربی هایی که در این نقطه جمع می شوند  ،بسیار مقاوم هستند و با ورزش کردن و رعایت رژیم
غذایی زمان زیادی طول می کشد تا کامال از بین بروند .برای ساکشن کردن چربی های این ناحیه معموال یک برش  0الی  0سانتی
متری بر روی موضع مورد نظر و نواحی اطراف ایجاد شده و پس از ورود کانوال به توده های چربی  ،لرزش آن منجر به شکستن و
تخلیه توده های چربی می گردد.

لیپوماتیک سینه
یکی از ر اه های کوچک کردن پستان ها  ،ساکشن کردن چربی های آن ناحیه است .بانوانی که به خاطر سینه های خیلی بزرگ ،
محدودیت هایی برایشان ایجاد شده و به درد شانه و کمر مبتال شده اند  ،می توانند لیپوماتیک سینه انجام دهند که در قیاس با عمل
ماموپالستی کم تهاجم تر است .البته باید در نظر داشت که امکان بازگشت چربی ها پس از لیپوماتیک سینه  ،در صورت عدم رعایت
ورزش و خورد و خوراک مناسب  ،در مقایسه با عمل ماموپالستی بیشتر است.

لیپوماتیک غبغب
برداشتن غبغب یکی از پروسه های زیبایی است که متقاضیان زیادی دارد .غبغب فقط برای افراد چاق ایجاد نمی شود .ممکن است
فردی را ببیند که وزن و اندام ایده آلی داشته اما چربی های اضافه ای در زیر چانه او تجمع پیدا کرده اند .با انجام لیپوماتیک  ،به
وسیله یک میکروکانوال و دستگاه ساکشن  ،پس از تخلیه چربی ها و جمع شدن پوست  ،زیر چانه صاف و یکدست شده و صورت فرد
مجدداً زیبایی خود را بدست می آورد.

لیپوماتیک بازو
از جمله مواردی که منجر به ایجاد حالت شل و افتاده برای بازوها می گردند می توان به افزایش سن  ،باالرفتن وزن و جمع شدن
توده های چربی اشاره کرد .بازوهای شل و آویزان بسیار نمای ناخوشایندی را ایجاد می کنند .لیپوماتیک تکنیک مطلوبی برای از بین
بردن چربی های اضافی و شل شدگی بازوها محسوب می شود.

مراقبت های بعد از لیپوماتیک
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چنانچه لیپوماتیک در نواحی پاها انجام شده باشد  ،بعد از پروسه برای جلوگیری از خطر آمبولی باید از جوراب های
مخصوص استفاده کنید.
با تشخیص پزشک  ،بعد از  21ساعت از انجام پروسه به کمک پرستار یا شخصی از همراهان خود قدم زدن را آغاز کنید.
عدم تحرک ریسک عوارض را باال می برد.
اگر لیپوماتیک در نواحی شکمی انجام شده باشد حتما باید مدتی از گن طبی استفاده کنید .گن های طبی نقش بسیار
موثری در روند بهبودی دارند.
هنگام استراحت سعی کنید هر  20دقیقه به آرامی جا به جا شوید تا خون به طور مداوم در بدن شما گردش پیدا کند.
همچنین از خوابیدن بر روی پهلو جداً اجتناب کنید.
به هیچ وجه تا  0روز بعد از پروسه  ،حمام نکنید ؛ مگر آن که اجازه دکتر را داشته باشید.
یکی از مهم ترین مراقبت های این دوره  ،تمیز نگه داشتن محل برش ها می باشد  .طبق توضیح دکتر باید در زمان مناسب
و به نحو مطلوب محل جراحت های جراحی شست و شو داده شوند .همچنین تعویض پانسمان ها نیز باید روزانه باشد.
تا بهبودی کامل باید از ورزش های سنگین فاصله بگیرید.

تغذیه بعد از لیپوماتیک
بعد از انجام لیپوماتیک  ،برای اینکه روند بهبودی سریع تر سپری شود  ،به توصیه پزشک بایستی در مدت ریکاوری یکسری غذاها را
وارد برنامه غذایی خود کنید و مصرف برخی از آن ها را برای مدت زمانی متوقف کنید .به عالوه اگر بعد از دوران ریکاوری همچنان
پیروی از رژیم غذایی سالم را در پیش بگیرید  ،نتیجه بدست آمده از لیپوماتیک را می توانید تا مدت زیادی حفظ کنید.
مصرف فیبر و کربوهیدارت ضروری است  :باال بردن میزان فیبر و کربوهیدرات مصرفی باعث باال رفتن انرژی بدن تان می شود.
بهتر است به جای استفاده از قرص و مکمل های حاوی فیبر از مواد غذایی و خوراکی فیبر دار استفاده کنید .در ادامه لیستی از مواد
غذایی را به شما ارائه می دهیم که فیبر و کربوهیدرات بدن را تامین می کند .به یا داشته باشید که باید در هفته ابتدایی دوره نقاهت
لیپوماتیک از مصرف زیاد لبنیات  ،پنیر  ،شیرینی  ،گوشت قرمز  ،غذاهای فرآوری شده و خوراکی هایی که باعث کم آبی بدن می
شوند  ،اجتناب کنید.
ساندویچ های تهیه شده از نان غالت مانند نان روگن  ،نان جو و نان گندم

اگر ساندویچ از غذاهای مورد عالقه شما نمی باشد  ،می توانید دیگر انواع غالت همچون بلغور جو دو سر( اوت میل )، oatmeal
برنج سبوس دارد و برنج وحشی مورد مصرف قرار دهید.
برای دریافت فیبر  ،سعی کنید از سبزیجاتی استفاده کنید که رنگ تیره تری دارند .این دست از سبزیجات معموالً حاوی فیبر بیشتری
بوده و به طور طبیعی نیز دارای مقادیری کربوهیدرات هستند .اسفناج ،مار چوبه  ،فلفل دلمه ای سبز  ،کلم بروکلی  ،آواکادو  ،کنگر
فرنگی  ،سیب زمینی  ،ذرت و غیره در این گروه از سبزیجات قرار می گیرند.
انواع لوبیا و حبوبات به طور کلی غنی از فیبر و کربوهیدرات هستند .از جمله انواع مختلف لوبیا می توان به لوبیا سفید  ،لوبیا سیاه و
لوبیا چیتی اشاره نمود  .دیگر مواد غذایی که در دسته حبوبات قرار گرفته و می توانید در دوره ریکاوری مصرف کنید عبارتند از:





عدس
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مصرف چربی های سالم بال مانع است  :برای تقویت سیستم ایمنی و پاسخ های دفاعی بدن  ،همچنین کسب ویتامین های مورد
نیاز  ،چربی های سالم بسیار مناسب هستند .البته بایستی نسبت به چربی های سالم آگاه باشید تا به اشتباه چربی های ناسالم را
مورد استفاده قرار ندهید .از جمله سالم ترین چربی ها را می توانید در مغزهای آجیل ( گردو  ،بادام و فندق ) و دانه های خوراکی
پیدا کنید .روغن زیتون  ،روغن نارگیل و روغن آواکادو نیز حاوی چربی سالم هستند .ماهی نیز دیگر منبع سرشار از چربی های مفید
و سالم است.
مصرف پروتئین را فراموش نکنید  :برای احیا و ترمیم بافت ها بعد از لیپوماتیک  ،آمینواسیدهای موجود در مواد پروتئینی بسیار
بسیار موثر هستند .برای تامین پروتئین بدن می توانید از گوشت های سفید همچون گوشت بوقلمون  ،مرغ و غذاهای دریایی استفاده
کنید .انواع گوشت قرمز نیز غنی از پروتین هستند اما چون چربی ناسالم زیادی دارند و ممکن است باعث یبوست بشوند  ،مصرف ان
ها توصیه نمی شود .اگر که شما گیاهخوار باشید می توانید با استفاده از حبوبات  ،سبزیجات مختلف و مکمل های پروتئینی  ،پروتئین
بدن تان را تامین کنید.
ویتامین ها و مواد معدنی نیز باید مصرف شوند  :بعد از لیپوماتیک مصرف ویتامین آ و ویتامین ث  ،ضروری است .بدن به کمک
این ویتامین ها به ترمیم بافت های پیوندی کمک می کند .پرتقال  ،هویج  ،اسفناج و سیب زمینی شیرین حا.ی ویتامین آ هستند.
ویتامین ث نیز در پرتقال  ،کیوی  ،آلبالو  ،سیب زمینی  ،گوجه و انواع فلفل های دلمه ای یافت می شود.

لیپوماتیک بهتر است یا لیپوساکشن ؟
لیپوماتیک در میان دیگر پروسه های پیکرتراشی و الغری موضعی  ،متد جدیدتری محسوب می شود .به گفته پزشکان و جراحان
لیپوماتیک به دلیل یک سری برتری هایی که دارد می تواند جایگزین بسیار خوبی برای روش سنتی تر یعنی لیپوساکشن باشد.

در روند لیپوماتیک چربی های اضافی به روش امولسیون از بین می روند .اما در لیپوساکشن معموالً این پروسه با انتشار گرما انجام
می پذیرد .به همین خاطر در قیاس با لیپوساکشن ایمن تر است.
از طرفی حرکات سه بعدی کانوال به صورت ارتعاشی باعث می شود که چربی ها بسیار راحت تر و طبیعی تر از محل خارج شوند و
ظاهر پوست دست خوش تغییرات چندانی نشود.
لیپ.ماتیک به کمک امواج اولتراسوند کالژن سازی در محل درمان را تحریک کرده و از شل شدن و افتادگی پوست در ان ناحیه ،
بعد از انجام پروسه جلوگیری می کند.
دوره ریکاوری لیپوماتیک نیز کوتاه تر می باشد و فرد به نسبت می تواند در زمان کمتری روتین روزانه خود را از سر بگیرد.

آیا لیپوماتیک باعث بافت مردگی می شود ؟
به طور معمول اگر پروسه لیپوماتیک توسط پزشک متخصص و با تجربه انجام بگیرد  ،همچنین فرد بیماری زمینه ای نداشته باشد ،
خطر نکروز یا همان بافت مردگی به حداقل می رسد .چرا که دکتر با دقت و طبق اصول فرایند را پیش برده و مراقبت های بعد از
لیپوماتیک را نیز به طور کامل برای فرد توضیح می دهد و اهمیت آن را برای او روشن می سازد .اما از طرفی دیگر اگر این روند
الغری موضعی از سوی فرد غیر متخصص انجام پذیرد  ،ریسک روز نکروز بیشتر خواهد بود .به این خاطر که شخص غیر متخصص
یا پزشک کم تجربه بدون توجه به اصول لیپوماتیک  ،چربی ها را بیش از حد معمول تخلیه کرده و فرد را با مشکل مواجه می سازد.
به عالوه اینکه اگر در مواقع گفته شده از سوی پزشک به تحرک نپردازید  ،محل مورد نظر را ماساژ ندهید و گن طبی را باز نکنید ،
خونرسانی در بدن به درستی انجام نشده و احتمال وقوع نکروز افزایش می یابد.

آیا می توان با لیپوماتیک سایز و حجم سینه ها را کاهش داد ؟
خانم ها در این مورد بسیار سوال می کنند و می خواهند بدانند آیا این کار شدنی است یا خیر .توضیح دادیم که روند لیپوماتیک با
دستگاه و ورود کانوال به زیر پوست و حرکت ان چربی ها را ساکشن کرده و از بدن خارج می سازد .حال از آن جایی که در بافت
پستان ها رشته های عصبی بسیار  ،غدد شیری و عضالت سینه قرار دارند  ،انجام لیپوماتیک برای کاهش حجم سینه ها معموالً
توصیه نمی شود.

آیا بارداری نتیجه لیپوماتیک را تغییر می دهد ؟
خیلی از زنان که قصد انجام پروسه لیپوماتیک  ،خصوصاً در ناحیه شکمی را دارند  ،نگران این مسئله هستند که اگر بعد از آن باردار
شوند  ،فرم جدید اندام شان برهم می خورد یا نه ! به گفته بسیاری از جراحان پالستیک  ،بارداری بعد از پروسه پیکرتراشی  ،تاثیری
بر نتیجه بدست آمده نخواهد داشت ؛ اما این امر مشروط است .در حقیقت زنانی که حامله می شوند طبیعی است که در این دوره
اضافه وزن پیدا کنند ؛ ولی در صورتی که پس از زایمان  ،مجدداً با رژیم و ورزش  ،خود را به وزن سابق برسانند  ،خواهند دید که
اندامشان مشابه زمانی است که لیپوماتیک انجام داده اند .این را هم در نظر داشته باشید که هدف روندهای پیکرتراشی  ،الغری
نیست بلکه فرمدهی اندام است .بنابراین می توان اینگونه گفت که بارداری بخاطر اضافه وزنی که به همراه دارد  ،به طور موقت فرم

جدید ا ندام را که با لیپوماتیک بدست آمده  ،از نظرها پنهان می کند و پس از زایمان  ،با کاهش وزن  ،دوباره قوس و انحنای بدن
مشخص می شوند.
الزم دانستیم این نکته را هم متذکر شویم که افزایش وزن در دوره حاملگی کامال طبیعی است ؛ به هیچ عنوان از ترس آن که نتیجه
پیکرتراشی د ستخوش تغییراتی شود  ،در تغذیه خود و جنین کوتاهی نکنید .شما اگر زیر نظر بهترین متخصص زنان و زایمان باشید
می توانید به صورت نرمال و کنترل شده در این دوران اضافه وزن معقولی داشته باشید و حتی پس از زایمان با مراجعه به بهترین
متخصص تغذیه و دریافت رژیم غذایی  ،مجدد وزن تان را کاهش دهید.
در طرف دیگر زنانی هستند که ترجیح می دهند بعد از بارداری و زایمان لیپوماتیک انجام دهند که مشخصا به نتیجه خیلی خوبی
دست پیدا می کنند و دیگر نگران تغییر یافتن اندام شان نیستند .منتها این نکته را هم باید بدانند لیپوماتیک تاثیر بسزایی در رفع
افتادگی و شل شدگی پوست نخواهد داشت .اگر تمایل دارید که افتادگی پوست را نیز برطرف کنید باید جراحی زیبایی شکم (
ابدومینوپالستی ) انجام دهید.
در نهایت می توانیم بگوییم انجام این پروسه پیکرتراشی قبل و بعد از بارداری و زایمان امکان پذیر است اما بهترین راه برای اینکه
متوجه شوید چه زمانی مطلوب ترین نتیجه برای شما حاصل میشود  ،این است که به بهترین جراح پالستیک مراجعه کنید و با
ایشان مشورت نمایید.

نظرات بیماران درباره جراحی لیپوماتیک
تستیمونال 1
بدینوسیله می خوام از جراح لیپوماتیکم ،برای خلق این نتیجه شگفت انگیز تشکر کنم .نتیجه جراحیم دقیقاً همان چیزیه که انتظارش
رو داشتم .مشکالت مربوط به نواحی پر چربی در بدنم ،موارد بسیار خاصی بودن و از اولین جلسه مالقاتم با جراح تا االن ،تحت
پشتیبانی خاصی از طرف ایشون و تیم درمان قرار گرفتم .بی اندازه از ایشان متشکرم.
تستیمونال 2
من جراحی لیپوماتیک انجام دادم و در اولین جلسه مشاوره ،جراح لیپوماتیکم ،صادقانه ،شفاف و دقیق ،تمام جوانب را برای بنده
توضیح دادند .تمام جزئیات و انتظارات از جراحی شرح داده شد .من در حال حاضر در دوره ریکاوری به سر می برم و نتایج جراحیم
واقعاً شگفت انگیزه .جراح به تمام وعده هایی که به من داده بود ،دقیقاً عمل کرده.
تستیمونال 3
بی اندازه از جراح لیپوماتیکم متشکرم .واقع ًا از نتیجه جراحیم رضایت دارم .این جراحی یکی از بهترین تجربه های زندگی منه و واقع ًا
از خدمات عالیشون متشکرم.

پرسش و پاسخ در مورد لیپوماتیک



چه مدتی بعد از لیپوماتیک ورم کاهش پیدا می کند ؟

طبیعی است که پس از پروسه  ،م وضع مورد نظر متورم شود .البته شدت آن به ناحیه و میزان چربی خارج شده بستگی دارد .در کل
به طور میانگین اکثر افراد بعد از  6الی  1هفته شاهد بهبود یافتن ورم خواهند بود.


تا چه زمانی باید از گن های طبی و مخصوص استفاده کنیم ؟

جراح پالستیک توصیه می کند که حداقل در  0هفته ابتدایی بهتر است به طور مداوم گن طبی را بپوشید و بعد از این مدت  ،می
توانید تا  6هفته از گن های آزادتر استفاده کنید.


پس از این عمل  ،طبیعی است که سیکل قاعدگی دچار اختالل شود ؟

پاسخ به این پرسش مثبت است ؛ به سبب تغییرات ایجاد شده و واکنش بدن نسبت به آن ها این احتمال وجود دارد که بعد از
لیپوماتیک  ،اختالل در قاعدگی پیش آید که البته بعد از مدت کوتاهی برطرف می شود.


چند روز بعد از عمل می توانیم به حمام برویم ؟

گفته می شود یک روز بعد از لیپوماتیک مانعی جهت استحمام وجود ندارد .اما رفتن به استخر و سونا بهتر است  20روز تا یک ماه
متوقف شود.


نتیجه لیپوماتیک چقدر ماندگاری دارد ؟

در این پروسه  ،چربی ها به طور دائم از بدن خارج می شوند و فرم ایجاد شده ماندگار خواهد بود ؛ البته الزم است که فرد مواظب
باال رفتن وزن و نحوه تغذیه خود باشد .زیرا اگر بدون توجه غذا بخورد و فعالیت و تحرکی نداشته باشد  ،دوباره تجمع سلول های
چربی اتفاق می افتد .البته ممکن است که این چربی ها در همان نقطه جمع نشوند.


می توان پس از این پروسه پیکرتراشی  ،باردار شد ؟

مطمئناً که می شود ؛ لیپوماتیک تاثیری در توانایی فرد در بارداری و زایمان ندارد.


هزینه پیکرتراشی با لیپوماتیک به این روش چقدر است ؟

برای اطالع از هزینه لیپوماتیک بهتر است به یک جراح پالستیک خوب مراجعه کنید تا او بتواند معاینه کاملی انجام دهد و با توجه
به شرایط شما دقیق ترین هزینه را اعالم کند .البته دقت داشته باشید که هزینه ها روزانه رو به افزایش است و عالوه بر این  ،موارد
دیگری در تعیین قیمت لیپوماتیک دخیل هستند .بنابراین نمی توانیم مبلغ دقیقی را به شما اعالم کنیم.


آیا باید در طول دوره ریکاوری در تخت بمانیم؟

بیمار بعد از عمل لیپوماتیک به برخاستن از جا و راه رفتن تشویق می شود .بیشتر بیمارانی که تحت این فرایند جراحی قرار گرفته
اند می توانند بعد از  10تا  01ساعت رانندگی کرده و فعالیت های نرمال خود را بعد از دو الی سه روز از سر بگیرند.
بیمارانی که برای انجام این فرایند تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته اند  ،دوره ریکاوری طوالنی تری را در مقایسه با بیماران درمان
شده تحت بی حسی موضعی سپری خواهند کرد.
پایان

