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 چیست؟ ابدو مینو پالستی

 

انگيا   وجود چيي  ايام متعيدد در پوسيت شيكم،پوست شكم برجستگي بيش ازحد نا متعارف شكم، شلي و افتادگي

چنان آزاردانده اسيت كيب بيميار را تر يي  بيب انميا   مي   ،وجود تركهام فراوان در پوست شكم و امچني   نشست 

 د.كن جراحي مي

 سفت كردن  ضيت  دويواره شيكم و چربي اضافيصاف كردن شكم با برداشت  پوست و روشي برام  ،جراحي شكم

 گردد:او  جراحي بب طور معمول بب دو صور  انما  مياست.

 :جراحی پالستیک کوچک .1

 داد تا چربيها از او  ناحيب خارج گردد.برش كوچک اجازه مي شود و او برش كوچكي داده مي ،در او  نوع جراحي

هراني تدانشگاه  لو  پزشكي و خدما  بهداشتي درمان  

مدوروت امور پرستارم  –معاونت درمان   

پوست رازیبیمارستان   
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 :یک کاملجراحی پالست .2

 شود و مقدار زوادم چربي و حتي پوست شكم از روش قب  بزرگتر است برش بزرگي زده مي در او  روش كب كمي

 .شودبرداشتب مي

 چیست؟ جراحی های کوچک شکمموارد منع انجام 

 ...روماتوئيدواسكوليت اا؛آرتروت  ،بيمارم اام قلبي و رووم قاب  توجب، دوابت كنترل نشده، بيمارم اام روماتيسمي

 : می باشدعمل مناسبی  فرد ابدومینوپالستی برای در شرایط زیر

  استند.از نظر فيزوكي سالم و دارام وزن ثابت 

  نباشندسيگارم. 

 د .ناز بزرگ بودن شكم خود ناراحت است 

 عوارض احتمالی ابدومینوپالستی عبارتند از : 

  خونروزم 

 فونت  

 اختتل در ترميم زخم 

 يهوشمخاطرا  بي 

  تغيير رنگ پوست و وا تور  طوالني مد 

  درد ، كب ممك  است طوالني باشد. 

 :آمادگي های الزم قبل از ابدومینوپالستي

 حساسيت دارووي   د  وجود بيمارم اام قلبي، رووم وسابقب 

 اا ساور مسك و  آسپيرو ،بيمار از مصرف ووتامي  ام  ،روز قب  از  م   7تا  5  شود كب بب مد  مي  توصيب  

 .   ، خوددارم كند (استامينوف  از ير)بب 

  د را شيو نماوبدن بيمار حما  نموده و مواام زائد  ،ش  قب  از  م. 
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 د .ش  بب بعد ناشتا باش 12و از ودهشا  سبک مي  نم ،ش  قب  از  م بيمار باود 

  بعد از ابدومینوپالستی : آمادگی های الزم

 نباود تعووض گردد سا ت  48روم زخم پانسمان است كب تا  ،پس از  م  جراحي. 

 مي باشد .  روز پس از خارج كردن درن اا 2 ،زمان استحما  بيمار 

   4مخصوص شكم و پهلو اا كب پزشک تمووز مي كند بب مد  م اا بيمار مي باوست از گ ،پس از او   م 

 .افتب استفاده نماود 6الي 

  افتب  12افتب ورزشهام نيمب سنگي  و پس از  6-8ند ورزشهام سبک ، پس از مي توا افتب  4بيمار پس از

 .ورزشهام سنگي  انما  داد

   استفاده نماويدروز 7الي  10از آنتي بيوتيک بب مد. 

  بهتر است موقع خوابيدن زور پا و زور سر بيمار باال باشد. 

 راه رفت  برام بيمار بسيار مفيد است. 

 را  د و استراحت مطلق ممنوع است زورا خطر لختب شدن خون در  روق اندا  تحتانيفعاليت معمول ضررم ندار

 د.دا افزاوش مي

 بب  لت كااش خون   وازبي  رفت  لبب اام فتپامكان ور  طوالني  ،در صور   د  ر اوت موارد فوق

 وجود دارد.رساني  

 شكم طبيعي است. خفيف  كبودم 

 او  .ما در صور  خونروزم واضح و قاب  توجب اطتع داده شودترشح خونابب تا چند روز طبيعي است. ا (

 احتمال تا دو افتب بعد از  م  وجود دارد(.

 مي باشد ممك  است بيشتر شود كب طبيعي بعد از  م  مقدار ور  تا سب روز . 

 


