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 چیست؟ لیپو ساکشن

بمه سسمیفه ساکشمن برتا مهه خمی  لیپوساکشن یک عمل جراحی زیبایی است که چربی ها از قسممهاا  ختهفما از بم  

 کم، راناا، باسن، گرت ، تست ها س جاها  تیگر  از عبارتن از ت، و ناا عمل انجام خیکه بر رس  آ هایی  وت.بتش

  وت.   خی خارجاز ب    ب  .لیپوساکشن یعنی چربی ها  سطحی به کمک یک لوله ففز  خکن ه

 چه کسانی می توانند لیپوساکشن کنند؟ 

 نسال سن تا هه با  ۱۸از  افرات  که بیش . 

  نموخی برخورتار با از سالخت ع افرات  که . 

  سلی خوفق به کاهش سز  نش ه با ن  .  ناز رژیم غذایی س فعالیت ب نی اسهفاته کرته با 

  نبیمار  هایی نظیر تیابت ، عفونت س خشکالت قفبی عرسقی ن ا هه با . 

 

ارا تانشگاه عفوم پز کی س خ خات با ا هی ترخانی ت  

خ یریت اخور پرسهار   –خعاسنت ترخا    

رازی پوست بیمارستان  
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 لیپوساکشن عوارض جانبی 

 تر کوتاه خ ت خمکن است ترتناک با    : خونمرتگی. 

  خاه به ت ریج از بین خی رستطی یک تا  ش  :تورم. 

  بسهه به نوع خاص عمل ان ازه آ  فرق خی کن  س بای  طی چن  هفهه از بین برست. : جا  زخم 

  ترت با تارسها  خسکن خعمولی بابوت خی یاب  : ترت. 

 گاهی اسقات برا  چن  هفهه باقی خی خان  : یبی حس. 

 عمل تارتخوضع بسهگی به  : حرکت کاهش. 

 رژیک به بیاو یساکنشاا  آل 

  . عفونت : هر گاه ب   بری ه یا سوراخ  وت، باکهریاا خی توانن  تر آ  نفوذ کنن  س باعث عفونت  ون 

 آسیب پوسهی 

 به تلیل اینکه بافت چربی خق ار زیات  خایع تارت که تر لیپوساکشن برتا هه خی  : ع م تعاتل خایعات

که بیمار تر خانه است رس  ته . اگر  س هنگاخی خمکن است پس از عمل  ،ع م تعاتل خایع این، وت 

 خق ار خایع باقیمان ه تر ب   زیات با  ، بر رس  قفب، ریه ها س کفیه ها تاثیر ناخطفوب خی گذارت. 

 :آماده سازی بیمار 

  نشوت. از عمل خصرف  قبلهفهه  یکتر طی  تارس  ض  انعقات  نظیر آسپیرین، سارفارین س...هیچ نوع 

   .  تر صورت نیاز به بیاو ی عموخی س جراحی ، بیمار بای  از  ب قبل نا ها با 

 تایه نمایی . خراکزفهوگرافی پز کیترخواست خی  وت که  ما بای  آنرا از طریق   برا   ما عکس 

   .تایه گن ختصوص که توسط پز ک تجویز خی  وت 
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 مراقبت های الزم پس از عمل لیپوساکشن 

هفهه طول خی کش ، بیمار بای   ۴الی  ۲ یا خهوقا  وت که چن ین رسز  تتفیه خایعاتخانی که بع  از عمل، تا ز .1

 .بان اژها بای  هر یک تا تس رسز تعویض  ون ، ، بان اژ فشار  یا  کم بن  طبی  اسهفاته نمای تنگ از لباس 

 . ون خی برتا هه  پس از عمل رسز ۱۰تا  ۵تر  ها س بتیه ها پس از . 2

 .با تارسها  خسکن خعمول بابوت خی یاب ترت . 3

 .فرسکش خی کن  پس از عمل  تورم تس هفهه تا تس خاه. 4

 .تاز بین خی رسبع  از عمل خونمرتگی پس از چن  رسز تا تس هفهه . 5

 .بی حسی خمکن است تا چن ین هفهه اتاخه یاب . 6

 .را  رسع کرترسزانه  بسهه به نوع عمل خی توا  فعالیت ،پس از چن  رسز تا چن  هفهه. 7

  وت.یک تا  ش خاه پس از جراحی با از بین رفهن کاخل سرم ها خشتص خی  ،نهیجه ناایی عمل. 8

 

 

 


