
 

 

 پیکر تراشی چیست؟ 

 

بردن    ن ی از ب   یاست که برا  ی ات ی عمل  ی تراش  کری ، پ  ی میو ترم  ییبای ، ز  ک ی پالست   ی در جراح 

مجدد    یطراح کار    نی شود. هدف از ا  یپوست و عضله انجام م  نی واقع در ب   یرسوبات چرب

با از   یتراش  کری پ  شود.  یمختلف بدن انجام م   یعمل در نواح  نی کانتور بدن است. ا  یو دائم 

 دهد.  یاز مناطق خاص بدن، آن را شکل م یبردن چرب   نی ب 

با استفاده از ب   یتراش  کریپ  با استفاده از    توانیشود. اما م  یانجام م  یعموم  یهوشی معموالً 

ب   ،یپزشک   دی جد  یمتدها پ   یهوشیبدون    د ی جد  یاز متدها  یانجام داد. در برخ   یکرتراشیهم 

 است. ازی ن یموضع  یحس  یفقط به ب  ی تراش کریانجام پ  یبرا

عملکرد را    نی بهتر   یتراش  کری، پ   دی برخوردار باش  یپوست خوب   یارتجاع   تی گر از خاصا

  گار ی دارند، س  یتر  رهی که رنگ پوست ت  یدر مورد جوانان   یخواهد داشت ، که به طور کل

 . در ادامه این مقاله می خوانید: ندارد، صادق است  یکشند و آفتاب سوختگ ینم 

 یتراش کریانواع پ 

 دارند؟  یکرتراشیبه پ  ازی ن یکسان چه

 ی کرتراشی پ یای مزا

 ی کرتراشی پ  بی معا

 یکرتراشیپ  یشدن برا آماده

 افتد؟  یم یچه اتفاق  یکرتراشی عمل پ نی ح 

 چقدر است؟  ی کرتراشینقاهت پ دوره

 پوساکشنیو ل یکرتراشیپ   تفاوت

 برد؟   یم  نی از ب  شهی هم یها را برا یچرب   یکرتراشیپ  ای آ

 ماند؟  یم  یبدنم باق  یرو یزخم  یجا یکرتراشیبعد از پ ای آ

 دهد؟  یبدن را هدف قرار م یکدام قسمت ها یکرتراشیپ 

 ی کرتراشیپ   نهی هز



 

 

 ی تراش  کریپ   یمهم در انتخاب جراح مناسب برا نکات

 

 

  ی تراش کر یپ   انواع

کند تا    یکمک م  یابزار ارتعاش کی روش با استفاده از  نی(: ا PAL) یکرتراشیپ  •

 برود.   نی از ب  ی شتری شود و با سهولت ب  هی تجز  عتریسر یچرب

 یرا با انرژ  یروش چرب   نی (: اUAL) یبا کمک سونوگراف یکرتراشیپ  •

  ری شود که مقاد یباعث م  نی کند. ا  یذوب م سی هندپ کی   قیاز طر کی اولتراسون

 است. شتری عمل ب  نی را بتوان راحت تر خارج کرد، اما مدت زمان ا  یچرب  یادی ز

کند.    یذوب م یامواج کم انرژ قی را از طر  یروش چرب  ن ی: ازری با ل یکرتراشیپ  •

 کشد.   یطول م یادی زمان نسبتا ز زی روش ن نی ا

 ساکشن •

 پوساکشن ی ل •

 ک ی پوماتی ل •

 جکت  یباد •



 

 

از جمله منطقه تحت درمان و   یشود به عوامل مختلف یشما انتخاب م یکه برا  یکیتکن نوع

که کدام روش   دی گو ی خواهد داشت. پزشک در هنگام مشاوره به شما م   یبستگ  یمقدار چرب 

 شما بهتر است.  یبرا

 

 چه کسانی نیاز به پیکرتراشی دارند؟ 

دارند کاندید انجام پیکرتراشی هستند.   30زیر  BMIطبیعی یعنی  BMIمعموال کسانی که 

عمل جراحی پیکرتراشی برای کاهش وزن نیست و میزان زیادی از چربی را از بین نمی  

 برد. 

 مزایای پیکرتراشی

مقاوم هستند ،   ییغذا م ی را که در برابر ورزش و رژ  یاز چرب  یتواند مناطق یم  یکرتراشیپ 

او از نظر اندازه  یچرب   یدهد ، سلول ها یم شی وزن خود را افزا یفرد  یببرد. وقت  نی از ب 

را در مناطق مورد نظر کاهش   یچرب  یتعداد سلولها  پوساکشنی . لابند ی   یم  شی و حجم افزا

 دهد.  یم

 معایب پیکرتراشی 

  یترک و برآمدگ  یعوارض جانب  ن ی تر ع ی نادر هستند. شا یکرتراشیاز پ  یعوارض ناش

 پوست است. 



 

 

 : دی به پزشک مراجعه کن  ری ز  یاز عوارض جانب  کیصورت داشتن هر   در

 ی هوش یبد به ب  واکنش •

 سروما ای خون   لخته •

 در رنگ پوست  یدائم راتیی تغ  •

 ی ز ی خونر ای   عفونت •

 پوست  نییپا ای زخم در باال   یجا •

 احساس در پوست  ریی تغ  •

 

 آماده شدن برای پیکرتراشی

 . دیی او بگو یخود را برا  یخواهد که سابقه پزشک یپزشک از شما م 

 . دی بگذار   انی از جمله مکمل ها را با پزشک خود در م د،ی کن  یکه مصرف م ییدارو  هر

فشار  ای  دی ، در لخته شدن خون مشکل دار   دی دار تی ، حساس دی کش  یم  گاریاگر س نی همچن 

 . دیی ، به پزشک خود بگو دی خون دار 

از مصرف   یکه به مدت دو هفته قبل و بعد از جراح  دی شما ممکن است بگو  پزشک •

 . دی کن یخوددار یالکل یها یدنی نوش 



 

 

 . دی متوقف کن یرا چهار هفته قبل و بعد از جراح دنی کش  گاری س •

 . دی استفاده نکن نیآسپر ای  فنبوپرو ی هفته قبل از عمل از ا دو  •

 . دی نمک خود را کاهش ده مصرف •

 . دی کن هیکند قبل از عمل ته   یم  زی را که تجو ییداروها •

 . دی متوقف کن یها را دو هفته قبل از جراح نیتامیو و  اهانی گ  مصرف •

 .د ی آب بنوش  یادی مقدار ز •

ساعت اول همراه  24شما را به خانه ببرد و در  یتا بعد از عمل کس دی کن  هماهنگ •

 شما باشد.

 چه اتفاقی می افتد؟  یکرتراشیپ حین عمل  

ها را  یاز چرب یبرد و مقدار  یم  نی ها را از ب  یچرب  ،یکرتراشیجراح با استفاده از پ   کی 

شود بلکه   یکاهش وزن استفاده نم یعمل برا نی کند. ا  یاز بدن منتقل م یبه مناطق خاص

  نی برخوردار هستند. ا   یخوب  یارتجاع تی است که از خاص یسفت کردن مناطق  یبرا شتری ب 

 شدن کمر کمک کننده باشد. کی بار  ای تر شدن عضالت شکم   ستهبرج   یتواند برا  یعمل م

عمل ممکن   نیانجامد. در ح  یدو تا چهار ساعت به طول م  نی ب یبه طور کل  یکرتراشیپ 

اگر منطقه عمل بزرگتر   ای قرص مسکن به شما داده شود و  ای و  ی موضع  ی حس یاست ب 

 کرد.  د ی خواه افتی در  یدی ور  یآرام بخش ای  یعموم یهوشی باشد، ب

کنند،   یاستفاده م  tumescent))از روش تومسنت   یتراش  کریانجام پ  یجراحان برا  اکثر

  یبه جا م  یکم  یو تعداد زخم ها  کندیاز دست دادن خون و کمک م زانی که به کاهش م 

حس کننده به فرد   یب یدارو  یحاو   لی محلول استر   کی عمل ، پزشک  نی گذارد. در ح

  ری کانوال را در ز  ای لوله کوچک   کی کنند و    یم جادیا یزیکند. سپس برش ر  یم  قیتزر

 دهند.  یقرار م  یپوست در چرب 



 

 

 

کنند و سپس آن را با مکش   یرا حرکت داده، آزاد م یلوله چرب  نی با استفاده از ا جراح

بدن مانند    گری د یشده به قسمت ها یو فرآور  هی تصف  یاوقات چرب یکنند. گاه یخارج م 

 کمک شود.   ینواح  نیا ییبایشود تا به ز  یم  قی صورت تزر  ای باسن 

  بی ترک  ینوپالستیآبدوم یمانند جراح   گری د  یرا با روشها یکرتراشیپ مارانی از ب یاری بس

  مطلوب کمک کند. جیبه نتا  یابی تواند به فرد در دست   یمختلف م یروش ها بی کنند. ترک   یم

 .دی بمان مارستانیشب در ب  کی ، ممکن است پزشک از شما بخواهد که   یپس از اتمام جراح

 دوره نقاهت پیکرتراشی چقدر است؟ 

است و بعد از چند   یع ی داشت که کامال طب  د ی خواه  یاحتماال تورم و کبود ،ی جراح پس از  

 شود.  یهفته برطرف م

دهند اما ممکن هم است بالفاصله آنها را  ی خود را نشان م  یبالفاصله پس از جراح   جی نتا

ً ی. تقردی نی نب مدت، بدن شما به   نیکامالً مشخص شوند. در ا  جی کشد تا نتا  یشش ماه طول م با

 دهد.  یمجدد ادامه م  می و تنظ  یبهبود

  یرو  ادهی . پدی ر ی بگ  ی هفته از کار خود مرخص کی کند که   هی پزشکتان به شما توص  احتماالً 

دو تا سه هفته از انجام   یبرا  دی شود. با یم هیاز لخته شدن خون توص ی ری جلوگ  یسبک برا

 . دی کن   زی و ورزش پره نیسنگ یها تی فعال



 

 

که عضالت را   یمخصوص یکاهش تورم از لباس ها یشود که برا  یبه شما گفته م احتماالً 

 .  دی کنند، استفاده کن یفشرده م

،   جاتیسبز یمتعادل حاو  ییغذا می رژ  کی   دی با  ،یکرتراشیبعد پ  جیکمک به حفظ نتا یبرا

 .دی ها و غالت داشته باش وهیم

 پیکرتراشی و لیپوساکشنتفاوت  

از بین بردن و یا هدایت کردن چربی کانتورینگ است در حالی که  پیکرتراشی عملی برای 

 لیپوساکشن عملی برای حذف چربی ها با هدف کاهش وزن است.

هزینه پیکرتراشی بیشتر از لیپوساکشن است. همچنین مدت زمان عمل پیکرتراشی بیشتر از  

 لیپوساکشن است. 

وش چربی از بین می رود اما در صورتی که فرد رژیم نامناسب داشته باشد،  در هردو ر 

 امکان برگشت به شرایط قبلی وجود دارد. 

 آیا پیکرتراشی چربی ها را برای همیشه از بین می برد؟ 
بعد از اتمام جراحی پیکرتراشی چربی ها در مناطق مورد نظر از بین می روند. اما نکته  

د از پیکر تراشی یک رژیم غذایی سالم داشته باشد. چون در غیر  مهم این است که فرد بع 

 این صورت امکان بازگشت چربی ها وجود دارد.

 جای زخمی روی بدنم باقی می ماند؟  یکرتراشی پآیا بعد از 

انجام دهد و از چه   دی با  یعمل چه کار یداند که در ط  یباتجربه م  کی جراح پالست  کی 

آل، برش   دهی زخم به حداقل برسد. در حالت ا  یکرد تا پس از آن جا  یخوددار دی با  ییکارها

 شوند.  یم  می زود ترم  یلی کوچک هستند و خ  اری شوند بس یم  جادیکه ا ییها

 پیکرتراشی کدام قسمت های بدن را هدف قرار می دهد؟ 
  شتری روش ب نی دهد. ا  یم  شی خطوط بدن را افزا یاضاف یبردن چرب  نی با از ب  یکرتراشیپ 

  یاستفاده م ستندی و ورزش قابل درمان ن  میکه با رژ  یدر مناطق یبردن چرب نیاز ب  یبرا

 شود.

 عبارتند از:  رندی گیقرار م یکرتراشیبدن که تحت پ   ینواح   نی تر متداول

 شکم •

 پشت •

 پهلو •



 

 

 ران •

 بازوها  •

 چانه   ری ز •

داشته باشد تا پس از عمل پوستتان   یکشش خوب دی که تحت درمان قرار دارد با یمنطقه ا هر

 نداشته باشد. یاضاف یبه حالت اول برگردد و افتادگ

 

 هزینه پیکرتراشی 

عوامل مختلفی در تعیین هزینه عمل پیکرتراشی دخیل هستند. بنابراین هزینه نهایی شما با 

 توجه به این عوامل تعیین می شود. 

 عبارتند از:  نهیدر هز لی عوامل دخبرخی از مثال  یبرا

 انجام عمل  بیمارستان یا کلینیک •

 . رندی گ  یکه مورد عمل قرار م  ی مناطق تعداد •

 ی هوش یعدم استفاده از ب  ای  استفاده •

 مطب  ای پزشک    نهی هز •



 

 

  یقرار نم مهیاست، تحت پوشش ب  ییبایعمل ز  ک ی  نیکه ا ییآنجا ازحواستان باشد که 

 . ردی گ

 مهم در انتخاب جراح مناسب برای پیکر تراشی نکات  

است. بهتر   یتراش  کری انجام پ یمهم برا اری بس  یاز گام ها یک ی کردن پزشک مناسب  دای پ 

 . دی از پزشکان مراجعه کن  یبه تعداد یر ی گ  می است قبل از تصم 

استفاده  ییه روش ها چ از   که دی بپرس از او  . د ی قبل و بعد از هر پزشک نگاه کن  یعکسها به

در   یادی تجربه ز   دی شما با پزشککند.  یم  شنهادی را پ یکند و در مورد شما چه روش  یم

 داشته باشد. یکرتراشیپ نهیزم

جهت مشاوره و  دکتر سید حامد قدسی خورسند یکی از جراح های با تجربه زیبایی هستند. 

 .دیی اقدام نما تی ساموجود در   یارتباط یراه ها قی از طر  دی توان  یم   شتری کسب اطالعات ب

 منابع: 

-liposuction-https://www.healthline.com/health/liposculpture#vs

lipolysis-and 

-is-https://www.drlanzer.com.au/liposuction/faqs/what

liposculpture/ 

dictionary/liposculpture-https://www.topdoctors.co.uk/medical 

-https://kashtemou.com/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1

D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C% / 
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