
 

 ! دیدر مورد آن بدان  دیو هر آنچه با نگیکانتور  یباد  ی جراح

 د، یباسن خود هست  ای، بازوها  هارانسفت کردن شکم،   ایاصالح    ی برا  یاگر به فکر انجام عمل جراح

 به شما کمک کند.  تواندیم است که    یانهیگز  یکرتراشیپ  ای  نگیکانتور  یباد

و   قیدق  ی زیاست که به برنامه ر  یندیهم فرآ  یجراح   نیو ورزش، ا  ییغذا  میحال، مانند رژ  نیا  با

انجام دهد مهم   تواندیم   ی در مورد آنچه که جراح  نانه یواقع ب  دگاهید  کی دارد و داشتن    از یزمان ن

 . میبپرداز  نگیکانتور  ی کامل باد  یبه بررس  میمقاله قصد دار  نیدر ا  نیاست. بنابرا

 

 نگیکانتور  یباد  مختلفانواع  

 : رندیگیمقرار    نگیکانتورجراحی بادی   یبنددستهدر    زیر یهاروش

 ینوپالستیابدوم •

 بازو   فتیل •

 ی لیباسن برز  فتیل •



 

 بدن   فتیل •

 پوساکشنیل •

 ران   فتیل •

 ی کولکتومیپان •

 . کنندیم  ی بدن را فرم ده   ی ازمختلف  ی هاقسمت  هاروش  نیکدام از ا  هر

 تاک(  ی)تامینوپالستیابدوم

ابدوم  دیخواه یم  ایآ مورد  ب   ینوپالستیدر  کن  یشتریاطالعات  ابدوم  د؟یکسب  را   ینوپالستیمقاله 

 . دیمطالعه کن

و   کندیمشکم حذف    ه یرا از ناح  یتاک، پوست و بافت اضاف  یبا نام مستعار تام  ،ینوپالستیابدوم

 . کندیمشکم را سفت    نیریعضالت ز

 عبارتند از:   ینوپالستیابدوم  ی جراح ی نوع اصل  چهار

استاندارد است   ینوپالستیتاک، ابدوم  ینوع تام  نیترجیرااستاندارد:    ا یکامل    ینوپالستیابدوم •

 .کندیمشکم تمرکز   یانی قسمت م  ی که بر رو

 . دهدیمشکم را هدف قرار    نیی: فقط قسمت پاینوپالستیابدوم  ینیم •

قسمت   یاست و رو   ر یدرگ  ی از روش قبل  شتریروش ب  ن ی: اافتهیگسترش    ینوپالستیابدوم •

 . شودیمشکم، باسن و دو طرف کمر متمرکز    نییپا

 .دهدیمشکم را مورد توجه قرار    ی روش قسمت باال  نیمعکوس: ا  ینوپالستیابدوم •



 

 

 بازو و ران   فتیل

را بردارد تا   ی اضاف  یاست: جراح پوست و بافت چرب  ینوپالستیبازو و ران مشابه ابدوم  فت یاز ل  هدف

 کند و فرم اندام را بهبود بخشد.    جادیا  یتر پوست صاف

بغل و   ر یز  ن یبازو ب  یرو ی و پوست اضاف  ی، چربشودیمگفته    ز ین  یوپالستیبازو که به آن براک  فت یل

بازوها دارد. پس از آن،   نیریدر قسمت ز  ییهابرشبه    ازین  یجراح  نی. ادهدیمآرنج را هدف قرار  

فشرده   یوهاباز  جادیا  یبرا  ماندهی. پوست باقشودیمبرداشته    یسفت شده و پوست اضاف  نیریبافت ز

با آرام بخش   توانیمروش را    نی. اشوندیمبسته    ینوار جراح   ا ی  هیبا بخ  هابرش.  دهدیممکان    رییتغ

 کرد.  ل یتکم   ی عموم  یهوشیب  ا ی  یموضع یحسیبو  



 

 

 ران   فتیل

ران انجام شود،   یداخل  فتیران انجام داد. اگر ل  یخارج   ای  ی در قسمت داخل  توانیمران را    فتیل

شامل   ها کیتکن  ری. ساشودیم  ده یچیو دور پشت ران پ  شودیم   جادیکشاله ران ا  ه ی در ناح  یی هابرش

از کشاله   تواندیم  یران، جراح  یرونیب  فتیل  یکشاله ران است. برا  ه یفقط در ناح  ایبرش در زانو  

 در سراسر پشت ران اجرا شوند.  ا یران، اطراف لگن و  

 ی لیباسن برز  فتیل

  نیاست. ا  آلدهیا  یبه فرم  دن یرس  یکردن باسن براو بزرگ  پوساکشنیشامل ل  یلیباسن برز  فتیل

و به   شودیمدر شکم، باسن، کمر و ران استفاده    ی حجم باسن و کاهش چرب  ش یروش به منظور افزا

 .بخشدیم فرد را بهبود    ینییتنه پا  مه ی تمام ن ،یطور کل

ل  کیتکن  نیا باسن، کمر    ی هایچربکه    شودیمشروع    پوساکشنیبا  از شکم،  را  ران   ایناخواسته 

 یجراح   ن ی. اشودیم  قی بهبود اندازه و شکل به باسن تزر  ی برا  ها یچرب  نی. سپس اکندیمساکشن  

 انجام داد.  ی دیآرام بخش ور  ای ی عموم  یهوشیتحت ب  توانیمرا    نگیکانتور  یباد



 

 

 بدن   فتیل

بدن ممکن است انتخاب   فتیل  د،یکن  تیتقو  کبارهیخود را به    یهارانشکم، باسن و    دیخواه یم  اگر

 فت یجراح ممکن است عالوه بر ل  د،یهست  یاضاف یشما باشد. اگر به دنبال حذف چرب یبرا یمناسب

 کند.  شنهادی پ  زیرا ن  پوساکشن یبدن، ل

را به طور کامل با جراح خود   ک یتکن  ن یگسترده است، مهم است که ا  اریبدن بس  فت یکه ل  ییآنجا  از

و   ی ل، بسته به سابقه پزشکشما مناسب است. به طور معمو  یکه برا  دیتا مطمئن شو  دیکن  یبررس

 رار ق  ی عموم  یهوشیب  ای  ی دیداخل ور  یبخشآرامتحت    مارانیبرداشتن، ب  یبرا  از یمقدار پوست مورد ن

در امتداد شکم، کشاله   ین یکیخط ب  ی به الگو  هیشب  ی جراح برش  مار، یشدن ب  هوشی. پس از برندیگیم

ا  هارانران، کمر،    یها چهیماه .  شودیمپوست برداشته    ی. سپس بخش اضافکندیم  جادیو باسن 

پوست    شوندیمسفت    نیریز پا  مانده یباقو  بخ  شودیم  ده یکش  ن ییبه سمت   ه یو در محل برش 

 .شودیم



 

 

 پوساکشنیل

 ن ی. اکندیم را از بدن دفع    یچرب  رایباشد، ز  نگیکانتور  ی روش باد   نیدارترپرطرف  د یشا  پوساکشنیل

در محل   یچرب  یها سلول از    یاما برخ  دهد،یرا در بدن شما کاهش م  یچرب  یهاتعداد سلول  کیتکن

 نگ یانتورک  یباد  کیتکن  نیبزرگ شوند. از ا  توانندیم  ماریب  یکه بسته به سبک زندگ  مانندیم  یباق

. مانند چانه، گردن، دهندینم سالم و ورزش پاسخ    ییغذا  میاستفاده کرد که به رژ  یدر مناطق  توانیم

 . هارانپشت، شکم، باسن، باسن و    نه، یبازوها، س  یباال

 ی کامل انجام داد. جراح برا  ی عموم  یهوشیب  ا ی  بخشآرام  ، یموضع  یهوشیبا ب   توانیمرا    پوساکشنیل

لوله نازک به  نی. اکندیم کانوال را وارد بدن  کیو   کندیم جادیا یکوچک ی هابرش ،یبرداشتن چرب

 . مکدیم را    یمکنده متصل است که چرب  کی



 

 

 ( Panniculectomy)ی کولکتومیپان

 ن یبا هم دارند. تفاوت ب  یی هاتفاوتتاک است، اما    یبه تام  هیشب  نگیکانتور  ی روش باد  نیا  اگرچه

  ن ی. اشوندینم شکم در روش اول سفت    یهاچهی ماه است که    نیا  ینوپالستیو ابدوم  یکولکتومیپان

رو  بر  تنها  آو  ی روش  پوست  پا  یو چرب  زانیبرداشتن  معمول،   ن ییاز قسمت  به طور  است.  شکم 

 . کنندیمروش استفاده    نی، از اانددادهانجام    دیکاهش وزن شد  که  یمارانیب

. شودیم انجام    یعموم  ی هوشیب  ای  یدیداخل ور  یبخشآرامبا    ماریب  یکیزیف  طیبسته به شرا  یجراح

به   ی. طول برش بستگکندیم  جادیو ناف ا  یشرمگاه   یخط مو  نیب  یبرش افق  کیسپس جراح  

 دارد که قرار است حذف شود.   یمقدار پوست

 ؟ شودیم  شنهادی پ  ماریب  به یک  نگیکانتور  ی بادجراحی   یچه زمان

ببرند، پوست را سفت کنند و   ن یرا از ب  ی پوست اضاف  ای  یچرب  توانندیمبدن    ی ده شکل  ی هایجراح

 مجدد بدن کمک کنند.   یبه شکل ده 



 

حذف پوست اضافه پس از   یفکر کند. برا  نگیکانتور  یوجود دارد که فرد به باد  یاساس  لیدل  دو

 به فرم مورد نظر با هدف قرار دادن مناطق خاص بدن.  یابیدست  ی برا  ای  اد یکاهش وزن ز

 چه کسانی کاندیدای بادی کانتورینگ هستند؟ 

 ۱۲حدود شش تا    دیوزن شما با  د،یباش  نگیکانتور  ی باد  یجراح   یبرا  یمناسب  یدایکاند  نکهیا  یبرا

 کنند، یرا حذف م  یچرب  ی هاها بافتروش  نی. اگرچه ادیداشته باش  یقصد الغر  دیماه ثابت باشد و نبا

 دیباش  اشتهند  یسالم  یکه اگر سبک زندگ   یمعن  نیبه ا  مانند،یم  یهمچنان باق  یچرب  یهااما سلول

از   دیبا  مارانیببرند. ب  نی را از ب  یجراح  ج یبزرگ شوند و نتا  توانند یم،  دیو به طور منظم ورزش نکن

 ش یرا افزا  ی جراح  ن یخطر عوارض در ح  تواندیممزمن    ی پزشک  طیبرخوردار باشند. شرا  ی سالمت کل

 دهد. 

 ی حداقل شش هفته قبل و بعد از جراح  ا یباشد    ی گار یرسیغ  دیبا  نگیکانتور  یانجام باد  یداهایکاند

 باشد.   نانهیواقع ب  دیبا  زین  ی از جراح  مار یرا ترک کنند. انتظارات ب  گاریس

تا   دیمورد انتظار با جراح خود صحبت کن  جیو نتا  یبهبود  ک، یدر مورد تکن  ،یاز جراح  ش یپ  حتما  

 .دیرسیم  ، دیخواه یمکه    یاجهینتکه به    دیمطمئن شو

 وجود دارد؟   بادی کانتورینگ  یبرا  هم   ی جراح  ر یغ  یها نهیگز  ایآ

 د، یآن هست  ی عوارض احتمال  ا ینگران خطرات    ا ی  دی نگران هست  ی در مورد جراح  ی به طور کل  اگر

 ی ها روشآنها به اندازه    جی حال، نتا  نیهم در دسترس است. با ا  یکرتراشیپ  ی جراح  ریغ  نهیگز  نیچند

را   هایچربدرصد    25تا    20سرد تنها    یکرتراشی. به عنوان مثال، پستی ن  زیآم  ت یموفق  ، یجراح

 ی عارضه زمان  نی. اشوندیممبتال    ی متناقض چرب  ی پرپالزیبه ه   ماران یاز ب  ی و درصد  دهد یم   کاهش 

 جذب سفت شوند.  یمنجمد به جا   ی چرب  ی ها سلولکه    دهدیمرخ  

استفاده   یانقباضات پوست  عیشروع سر  یاز گرما برا  شود،یم  غیکه اغلب تبل  ییهانهیاز گز  گرید  یکی

 یکوچک   زر یها از لدستگاه  نی. اکثر اشودیو سفت شدن پوست م  یکه باعث کاهش چرب  کندیم

 .ستین  دیها مفران  ا یمانند شکم، بازوها    یعیسطح وس  ی که برا  کنندیاستفاده م



 

 قات یوجود دارد که تحق  گرید  نهیارائه نکنند، دو گز  یخوب  جیممکن است نتا  هانهیگز  نیا  اگرچه

 :  اندکردهآنها را ثابت    یاثربخش

 ( SmartLipo)پویل اسمارت

. گرم کردن کندیماستفاده    یذوب چرب  یبرا  زری است که از ل  ی تهاجم   ریروش غ   کی  پو یل  اسمارت

 بدن استفاده کرد.  یدر تمام نواح  توانیمدرمان را    نی. ادهدیمبافت به آن اجازه انقباض 

 

Renuvion 

Renuvion  از ترک  د یجد  ی فناور  کی انرژ  یبیاست که   ومیهل  ی و پالسما   ییوی فرکانس راد  ی از 

انقباض بافت   جادیا  یبرا  ییبه تنها  ا ی  پوساکشنیروش ممکن است همراه با ل  نی. اکندیماستفاده  

 . ردیمورد استفاده قرار گ

 ی ق یو مواد تزر لرهایف

 د یخواه یماز بدن که    ی در مناطق  توانند یم. آنها  ستندیصورت ن  یفقط برا  یقیو مواد تزر  لرها یف

نتا  میحج  ایصاف   اگرچه  استفاده شوند.  هم  نتا  یها حتدرمان  نیا  جیشوند  شکم،   ی جراح  جیبه 



 

 را ت یسلول ا ی ی فرورفتگ توانند یاما همچنان م ست،یهم ن  کینزد یلیباسن برز فتیل ا ی پوساکشنیل

 ببرند.  نیاز ب

 جمع بندی 

. دیجراح متخصص مشورت کن  کیبا    حتما   نگیکانتور  یانجام باد  یبرا  یقطع   می قبل از گرفتن تصم 

که در نظر   یز یبه چ  دنی رس  یبرا  یچه روش  دیبه شما کمک کند تا بفهم   تواند یم  ییبایجراح ز  کی

 ی روش برا  نیترمناسب  نییشما در تع  ی و سالمت عموم  یاست. اهداف، سبک زندگ  ترمناسب  د،یدار

 موثر است.   ماش

امروز با مطب   ن یمختلف آن، هم   ی هاروشو    نگیکانتور  ی در مورد باد  شتریکسب اطالعات ب  یبرا

 .دیوقت مشاوره رزرو کن  کیو    دیری تماس بگ  یدکتر قدس

 منابع: 

-contouring-https://www.buglinoplasticsurgery.com/body

know-to-need-you-everything 

-cosmetic-contouring-https://health.clevelandclinic.org/body

know-to-need-you-what-surgery/ 
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