
 

 ؟شودیمو چگونه انجام    ستی با دستگاه پال چ  یالغر

شناخته   زین  نگیکانتورپو یروش که به نام ل  ن ی، ا1980دهه    لیدر اوا  پوساکشنیاز زمان ظهور ل

بودند که هم در   یبود که به دنبال حذف بافت چرب  ی از افراد  ی اریبس  یبرا  یعال  نه یگز  کی،  شودیم

انجام   ی هاکیتکن  ،ییبایز  ی هااز روش  یاریو هم به ورزش مقاوم بود. مانند بس  ییغذا  میبرابر رژ

شده   ی مؤثرتر( امروز  ی)و حت شرفتهیپ  یها و منجر به روش  افته یها تکامل  در طول سال  پوساکشنیل

در    یمدرن  یها کیتکناز    یکیاست.   امروزه  ، شودیمارائه    ییبایز  ی هامطب  ن یترشرفتهیپکه 

 ( است.PALپال)  ا ی  یقدرت  پوساکشنیل

 

 ست؟ ی( چPALپال)  ا ی  یقدرت  پوساکشنیل

از    پوساکشنیل  ،یکرتراشیمحبوب پ  ی هایفناوراز    یکی به    یکانوال  کیپال است که   کیمتصل 

و   دهد یمحرکت به جلو و عقب را    تیبه کانوال قابل  سی هندپ  نی. اکندیاستفاده م  ینوسان  سی هندپ

ناخواسته قبل از ساکشن آنها از بدن، بدون استفاده از گرما،    یچرب  یهاحرکت، سلول  نیبا کمک ا

 .شوندیمشکسته  



 

ل  سه یمقا  در به ضربه  ی سنت  پوساکشنیبا  متک   ی دست  یها که  و   تر عیسر  لیپوماتیک بود،    یکانوال 

ا برا  نیکارآمدتر است.  برا  یروش هم  بهتر است. چون هم جراح کمتر   مارانیب  یجراحان و هم 

 . ماندیم  هوشیب  ی مدت زمان کمتر  یبرا  ماریو هم ب  شودیم خسته  

 ا یاستفاده کرد،    ی چرب  ی هاسلولجدا کردن و استخراج    ی برا  یی به تنها  توانیمرا    یا لیپوماتیک   پال

 BodyTite  ا ی(  زر یل  ی)گرما Smartlipoفراصوت(،    ی)انرژVASERمکمل مانند    یفناور  کیبا  

 تر آسانکمک و حذف آن را    ی شدن چرب  عیبه ما  ی کرد که همگ  بی( ترکییویفرکانس راد  ی)انرژ

 . کنندیم

 

 ؟ شودیمبدن استفاده    ی هاقسمتکدام   برای لیپوساکشن قدرتی  

بدن استفاده کرد)شکم،   ی ها قسمتدر تمام    توانیمپال را    ک، یپوماتیل  یها یجراحتمام انواع    مانند

 پوساکشنیکه ل  ییچانه(. از آنجا  ریز  نی ، زانوها و مچ پا و همچنهارانپلو، پشت، بازوها، داخل و خارج  

 را داشته باشند.   دخو  آلدهیادرصد وزن    30  دیآل با  دهیا  یدایکاند  ست،یکاهش وزن ن   یبرا  یروش



 

 ز ین  MicroAire power-assisted  ای  MicroAire  پوساکشن یل  نی اوقات با عناو  یگاه   پال

 شود.   یشناخته م

 دستگاه پال لیپوساکشن با    یایمزا

 رایندارند ز  پوساکشنیدر طول ل   ادیز  یرویبه استفاده از ن  ی ازین  گریاستفاده از پال، جراحان د  با

 . کندیماز بدن کمک    یچرب یها سلول  یبه آزادساز  یارتعاش  یکانوال

دانشگاه توالن انجام شد، محققان   یکه توسط دپارتمان پوست در مرکز علوم بهداشت  ی امطالعهدر  

 ن یاز ب  ی دست  پوساکشنینسبت به ل  ی شتریب  یدرصد چرب  30  حدوداًاز پال   تفاده که با اس  افتندیدر

امر   نی. اابدییکاهش م ی قابل توجه  زانیبه م  یو زمان بهبود  یکبود  زانی حال، م  نیو در ع  رودیم

م برا  شود یباعث  پ  ینواح  نگیکانتور  ی پال  بس  یتراش  کری که  مانند قسمت   ار یآنها  است،  دشوار 

 باشد.   د یدور ناف مف  هیها و ناحران  یداخل

، بردیمزمان    یدست  پوساکشنیکمتر از ل  یا لیپوماتیک  یقدرت  پوساکشنیاز آنجا که انجام عمل ل

 کمتر مستعد عوارض و خطرات پس از عمل هستند.   مارانیب

 پال هستند؟   ای   یقدرت   پوساکشن یانجام ل  ی داهایکاند  ی چه کسان

ها، پشت، (، باسن، رانlove handles)اپهلوه شکم، باسن،    هی که در ناح  ی زنان و مردان  معموالً 

 ی داهایسرسخت دارند، کاند  ی ها یچرباز بدن تجمع    یادر هر نقطه  باًیتقر  ا یگردن    نه، یبازوها، س

 هستند.  ی قدرت  پوساکشنیانجام ل  یبرا  یمناسب

انجام    ی کیزیف  یابیارز  کیجلسه مشاوره، جراح شما    در تار دهدیمکامل  را   یپزشک  خچهی،  شما 

  نگیکانتورپویل  ایتا مشخص کند آ  دهدیمشما را مورد بحث قرار    یو اهداف درمان  کندیم  یبررس

 . دیاستفاده کن  یگریاز روش د   دیبا  نکه یا  ایشما مناسب است    یپال برا

 کیبلکه    ست،یروش کاهش وزن ن  کیپال    ای  یقدرت   پوساکشنیاست که ل  ی نکته ضرور  نیدرک ا

جراحان   جه،ی. در نتدیبهبود ده  یتا فرم بدن خود را کم  کندیماست که به شما کمک    ییبایدرمان ز



 

به آن  یلیخ ای دیخود برس آلده یابه وزن  ،یکرتراشیپ یجراح نیکه قبل از انجام ا کنند یم هیتوص

 . دیشو  کینزد

 ؟ شود یمچگونه انجام   یقدرت  پوساکشنیل

کل  به لیپوماتیک  پال    پوساکشن یل  یطور  از  یا  استفاده  با  اشودیم انجام    یموضع  ی حسیبرا   نی. 

 ییسرپا  یجراح   کیاساساً  و    راحت باشد  اریبس  مارانی ب  یروش برا  نیکه ا  شودیموضوع باعث م 

ها نجات مرتبط با آن  یها نهیو هز  مارستانیشدن در ب  یرا از دردسر بستر  مارانیمحسوب شود که ب

ادهدیم با  برخ  نی.  در  تشخ  یحال،  پزشک  ل  دهد یم  ص یموارد،  را تحت   نگیکانتور  پویکه  پال 

مختلف از بدنش   هیناح  نیبخواهد چند  ماریکه ب  افتدیم اتفاق    نیا  یزمان  معموالًانجام دهد.    یهوشیب

 دهد.   رییرا تغ

 

 هنگام جراحی

 یی زدا  ت یحساس  یبرا  یموضع   کننده حسیب  کیجراح عموالً ابتدا از    ، یقدرت  پوساکشنیشروع ل  یبرا

محلول مرطوب کننده   کی. در مرحله بعد، از  کند یماستفاده    ی حذف چرب  یمورد نظر برا  ه یناح



 

 شتر یحس کردن ب  یبه ب  ب یسه ماده که به ترت  ل،یاستر  ن ی سالو    نینفر  ی اپ  ن، یدوکائیمتشکل از ل

 تر آسانحذف    یبرا  یچرب  یهاسلولو باد کردن    ،یزیبه حداقل رساندن خونر  ، یتحت جراح  هیناح

 . کندیم  قیتزر  مار ی و آن را به ب  کندیم ، استفاده  کندیمکمک  

اثر کرد، دکتر    یهنگام  آن   ق یکه از طر  کندیم   جادیا  یکوچک و نامحسوس  ی هابرشکه محلول 

بدن    یکانوال وارد  را  ناح  ی اضاف  یچرب  بادقتو    یآرامبهتا    کندیمپال  و  کرده  استخراج  را   هی را 

تا امکان   مانند یها باز م برش  د، یمورد نظر به اتمام رس  ه یناح  ی که فرم ده  ی کند. هنگام   یکرتراشیپ

 . کندیکمک م  ی موضوع به کاهش تورم و کبود  نی فراهم شود. ا  عیما  هیتخل

دارد.   ی برداشته شده بستگ  ی چرب  زان یمورد نظر و م  ی با دستگاه پال به تعداد نواح  ی زمان جراح  کل

به اقامت   ی ازیمعموالً قبل از بازگشت به خانه ن  مارانیاست، ب  یی سرپا  ی جراح  ک ی  ن یکه ا  ییاز آنجا

 ندارند.  یکاوریمدت در اتاق ر  یطوالن

 د؟ یداشته باش  د یبا  یچه انتظار  ی قدرت  پوساکشنی در دوران نقاهت پس از ل

ر  مدت عمدتاً    پوساکشنیل   ی کاوریو شدت  عمل شما   ینواح  اندازهبهپال،  وسعت  و  درمان  تحت 

حدود سه   دیتوانیم  د،یداشت  پوساکشنیخود ل  یبازوها   یدارد. به عنوان مثال، اگر فقط رو  یبستگ

 رد روز د 10تا  7  ،یطی مح ا ی 360 کیپوماتیل ی . برادیانتظار داشته باش ی تا پنج روز از کار افتادگ

 .  دیریو تورم را در نظر بگ 

ل  خواهد یماز شما    احتماالً   یجراح  میت از  تا چند هفته پس   یهالباساز    ،ی قدرت  پوساکشنیکه 

 کند.  دایشده کاهش پ  یجراح  هیناح  ی تا تورم و کبود  دیفشرده مخصوص استفاده کن



 

 

 با دستگاه پال  ی خطرات الغر

انجام   مارانیحال اگر ب  نیدارد. با ا  ی خطرات  زین  یقدرت  پوساکشنیل  ،یجراح  ی هاروشتمام    مانند

 پوساکشن ی. لابدییمکاهش    ی ادیعمل تا حد ز  نیجراح ماهر بسپارند، خطرات ا  کیرا به    یجراح   نیا

 ارهکند، هرچند ممکن است به مرور زمان پوست دوب  ده یپوست را شل، ناهموار و چروک  تواندیم

برخ ب  یسفت شود.  از جراح  زین  مارانیاز  اگر ماشوندیم  دانهرنگدچار    یپس  از   ی باق  عی.  مانده 

 شود.  ی جد ی ماریب  جادیجمع شود، ممکن است باعث ا هاهیردر    پوساکشنیل

 جمع بندی 

کامل عمل، الزم است   جه ینت  دن ید  یاست، اما برا  ص ی بالفاصله پس از عمل اثرات آن قابل تشخ

شش ماه   ی سه ال  یممکن است برا  یینها  ج ینتا  نی بخوابند. بنابرا  کامالً   ها ورمتا    د یچند هفته صبر کن

 مشهود نباشد.  شتریب  ی حت  ای



 

 ی پال دائم   جینتا  نی، بنابراروندیم  ن یاز ب  شه یهم   ی، براشوندیمحذف    یچرب  ی هاسلولکه    یهنگام 

 پوساکشن یحفظ وزن پس از ل  ی هاراهپس از عمل با جراح خود در مورد    حتماً.  شوندیمدر نظر گرفته  

 . دیصحبت کن

روش   نیدر مورد بهتر  دیتوانیمداشت،    د یخواه   ی از عمل با دکتر قدس  شی که پ  یامشاورهجلسه    در

 نیاز بهتر  ی کیکه از مدرک تخصص خود را از    ی. دکتر قدس دیصحبت کن  ی کرتراشی و پ  پوساکشنیل

مورد   ر به شما د  ،یاطالعات جهان  نیبه روزتر  بر اساس  تواندیم،  اندکرده  افتیفرانسه در  یها دانشگاه 

 دهند.   ییراهنما  ،یکرتراشیروش پ  نیانتخاب بهتر

 . دیبه قسمت تماس با ما مراجعه کن  شتر،یکسب اطالعات ب  یبرا

 :منابع
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