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اقدامات بعد از انجام پیلینگ 

 

 

 

 

 

 

 

ِ بزداری اس پَست است؛ کِ در ٍاقغ ًَػی پَست کٌذى یا پَست اًذاختي است چزاکِ در ایي رٍش،  پیلیٌگ ّواى الی

 .الیِ سطحی پَست بِ رٍضی بزداضتِ هی ضَد

 

 اقدامات الزم بعد از پيلينگ سطحي 

 . ضستطَی صَرت با آب سزد فزاٍاى بال فاصلِ بؼذ اس اًجام پیلیٌگ 

 .ریختي آب رٍی صَرت ٍ خَدداری اس سایص ٍ هالص پَست پس اس اًجام پیلیٌگ  

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  فوق تخصصي پوست رازیبيمارستان
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 ساػت 24 الی 12ادم، التْاب ،قزهشی ،سَسش ضذیذ ٍ درد ایجاد ضذُ پس اس پیلیٌگ طبیؼی بَدُ ٍ در هذت  

 . اٍل پس اس اًجام پیلیٌگ فزٍ کص هی کٌذ 

اس کٌذى ٍ .  رٍس پس اس اًجام پیلیٌگ ،هحلْای پیلیٌگ ضذُ سخن ضذُ ٍ پَستِ ریشی خَاّذ داضت 3 تا 2 

 .  خَدداری ًوائیذ "دستکاری پَستِ ّا جذا

صَرت یا اًذام پیلیٌگ ضذُ را با دست بِ آراهی ٍ با آب ٍلزم ٍ صابَى یا ضاهپَی تجَیش ضذُ  تَسط پشضک  

 4هؼالج چٌذ بار در رٍس ضستطَ دادُ ٍ پواد التیام بخص ٍ تزهین کٌٌذُ تجَیش ضذُ تَسط پشضک هؼالج را،ّز 

 . ساػت یکبار استفادُ ًوائیذ 

بِ هذت یک ّفتِ الی دُ رٍس در هؼزض گزها ،سزها ،ًَر خَرضیذ ، هَاد ضیویایی ،هَاد حساسیت سا ، گزد ٍ  

 .قزار ًگیزیذ ...... غبار ٍ 

بِ هذت یک ّفتِ ّز رٍس ًین ساػت قبل اس خزٍج اس هٌشل یا در هؼزض َّای آساد قزار گزفتي ،کزم ضذ  

 کزم ضذ آفتاب استفادُ ًوَدُ ٍ اس ٍسایل هحافظ در بزابز " ساػت یکبار هجذدا2آفتاب استفادُ ًوَدُ ٍ ّز 

 .ًَر خَرضیذ استفادُ ًوائیذ

 .قبل اس استفادُ هجذد اس کزم ضذ آفتاب دستْا را بِ خَبی ضستِ ٍ یا اس تویشی دستْا اطویٌاى حاصل ًوائیذ  

 . خَدداری ًوائیذ "اس استفادُ خَد سزاًِ دارٍ بذٍى اجاسُ پشضک هؼالج جذا 

در صَرت استفادُ اس دارٍّای الیِ بزدار ،رٍضي کٌٌذُ ،ضذ لک ٍ یا ّز ًَع دارٍی دیگز ،طبق صالحذیذ  

 رٍس الی یک ّفتِ دارٍّا را قطغ ًوَدُ ٍ طبق ًظز پشضک هؼالج دارٍّا را 5پشضک هؼالج بِ هذت 

 .ضزٍع ًوائیذ "هجذدا

 .در طَل رٍس هایؼات بِ فزاٍاًی هصزف ًوائیذ  

 . دارٍّای ضذ تبخال ٍ آًتی بیَتیک تجَیشضذُ تَسط پشضک هؼالج را کاهل هصزف ًوائیذ  

 .بِ پشضک هؼالج هزاجؼِ ًوائیذ "در صَرت تزضح سیاد یا قزهشی ضذیذ ٍیا بزٍس ّز گًَِ هطکل سزیؼا 
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 "بِ هذت یک ّفتِ الی دُ رٍس پس اس اًجام پیلیٌگ اس رفتي بِ استخز ،سًَا ، جکَسی ٍ سَالرین  جذا 

 . خَدداری ًوائیذ 

 . اسرٍس اًجام پیلیٌگ ضزٍع ًوائیذ "دارٍّای تجَیش ضذُ تَسط پشضک هؼالج را حتوا 

 .  رٍس بؼذ اس پیلیٌگ بزطزف خَاّذ ضذ 5 تا 4التْاب ٍ قزهشی در طی  

 .  رٍس بؼذ اس پیلیٌگ اًجام    هی ضَد 10 تا 7تزهین پَست در طی  

 .  رٍس بؼذ اس پیلیٌگ بِ پشضک هؼالج خَد هزاجؼِ ًوائیذ 4 

 مراقبتهای الزم پس از انجام پيلينگ عمقي 

ضستطَی صَرت با آب سزد فزاٍاى بال فاصلِ بؼذ اس اًجام پیلیٌگ ٍ خَدداری اس سایص ٍ هالص پَست پس اس  

 . اًجام پیلیٌگ ٍ استفادُ اس کزم ضذ آفتاب رٍی هحلْای پیلیٌگ ضذُ

 

 ساػت 24 الی 12ادم، التْاب ،قزهشی ،سَسش ضذیذ ٍ درد ایجاد ضذُ پس اس پیلیٌگ طبیؼی بَدُ ٍ در هذت  

 . اٍل پس اس اًجام پیلیٌگ فزٍ کص هی کٌذ 

اس کٌذى ٍ .  رٍس پس اس اًجام پیلیٌگ ،هحلْای پیلیٌگ ضذُ سخن ضذُ ٍ پَستِ ریشی خَاّذ داضت 3 تا 2 

 . خَدداری ًوائیذ"دستکاری پَستِ ّا جذا

رٍس بؼذ اسپیلیٌگ با دست بِ آراهی ٍ با آب ٍلزم ٍ صابَى یا ضاهپَی تجَیش ضذُ  4صَرت یا اًذام پیلیٌگ ضذُ را  

 .تَسط پشضک هؼالج چٌذ بار در رٍس ضستطَ دّیذ

 .  ساػت یکبار استفادُ ًوائیذ 4پواد التیام بخص ٍ تزهین کٌٌذُ تجَیش ضذُ تَسط پشضک هؼالج را ّز  
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 . اس ساییذگی ٍ هالص پَست خَدداری ًوائیذ  

 .  خَدداری ًوائیذ ٍ اس ٍسایل هحافظ ٍ کزم ضذ آفتاب استفادُ کٌیذ" هاُ ضذیذا6استواس با آفتاب بِ هذت  

بِ هذت یک ّفتِ ّز رٍس ًین ساػت قبل اس خزٍج اس هٌشل یا در هؼزض َّای آساد قزار گزفتي ،کزم ضذ  

 کزم ضذ آفتاب استفادُ ًوَدُ ٍ اس ٍسایل هحافظ در بزابز " ساػت یکبار هجذدا2آفتاب استفادُ ًوَدُ ٍ ّز 

 .ًَر خَرضیذ استفادُ ًوائیذ

 . قبل اس استفادُ هجذد اس کزم ضذآفتاب دستْا را بِ خَبی ضستِ ٍ یا اس تویشی دستْا اطویٌاى حاصل ًوائیذ  

 . خَدداری ًوائیذ"اس استفادُ خَد سزاًِ دارٍ بذٍى اجاسُ پشضک هؼالج جذا 

در صَرت استفادُ اس دارٍّای الیِ بزدار ،رٍضي کٌٌذُ ،ضذ لک ٍ یا ّز ًَع دارٍی دیگز ،طبق صالحذیذ  

 رٍس الی یک ّفتِ دارٍّا را قطغ ًوَدُ ٍ طبق ًظز پشضک هؼالج دارٍّا را 5پشضک هؼالج بِ هذت 

 .ضزٍع ًوائیذ "هجذدا

 .در طَل رٍس هایؼات بِ فزاٍاًی هصزف ًوائیذ  

 . دارٍّای ضذ تبخال ٍ آًتی بیَتیک تجَیشضذُ تَسط پشضک هؼالج را کاهل هصزف ًوائیذ  

 .بِ پشضک هؼالج هزاجؼِ ًوائیذ "در صَرت تزضح سیاد یا قزهشی ضذیذ ٍیا بزٍس ّز گًَِ هطکل سزیؼا 

 "بِ هذت یک ّفتِ الی دُ رٍس پس اس اًجام پیلیٌگ اس رفتي بِ استخز ،سًَا ، جکَسی ٍ سَالرین  جذا 

 . خَدداری ًوائیذ 

 . اسرٍس اًجام پیلیٌگ ضزٍع ًوائیذ "دارٍّای تجَیش ضذُ تَسط پشضک هؼالج را حتوا 

 .  هاُ باقی هی هاًذ 2 تا 1قزهش ضذى پَست  

 .ضبْای اٍل بؼذ اس پیلیٌگ سز را باالتز قزار دادُ ٍ ٌّگام استزاحت یک بالص اضافِ سیز سز بگذاریذ  

 . بِ طَر هذاٍم  آب بِ صَرت پاضیذُ ٍ پَست را هزطَب ًگِ داریذ  

 .  ساػت هصزف کٌیذ 4قزظ هسکي در صَرت ًیاس ّز  

 . ّفتِ بؼذ ،سهاى ٍیشیت دٍم است2 رٍسبؼذ ،سهاى ٍیشیت اٍل ٍ 4 
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بِ هذت یک ّفتِ الی دُ رٍس در هؼزض گزها ،سزها ،ًَر خَرضیذ ، هَاد ضیویایی ،هَاد حساسیت سا ، گزد ٍ  

 .قزار ًگیزیذ ...... غبار ٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


