
 

 ی تراش  کریانواع روش پ  سه یکدام است؟ مقا  یتراش  کر یپ  ی روش برا  نیبهتر

را   ی چرب  یها سلولکه به طور دائم    شودیماطالق    یی بایز  ی هادرماناز    یا مجموعهبه    ،یکرتراشیپ

 یکرتراشیپ یها درماناز  ی. انواع مختلفبردیم نی از ب ترمیحج ایو  ترکیبار یبه اندام دنیرس یبرا

ا در  دارد.  بررس  نیوجود  به  پ  ی هاروش  یمقاله  بهتر  یکرتراشیمختلف  پ  نیو   یکرتراشیروش 

 ! دیخود را بهبود ده  یبدن  ریاعتماد به نفس و تصو  دیتوانیم  ،یکرتراشی. با استفاده از پ میپردازیم

 

 ؟ د یکن  دایچگونه درمان مناسب خود را پ

از بدن   یقسمت خاص  یبرا  یو هر روش  ستندیبا هم برابر ن  یکرتراشیمختلف پ  یهاروش  مشخصاً

 مناسب است. 

حداقل شش هفته   هاروشدر اکثر    یعنیندارد.    یآن  ر ی، تاثهادرمان  شتری است که ب  نیمهم ا  نکته

. شوندیمکامل در عرض دو تا سه ماه محقق    جی خود را نشان دهند و نتا  راتییتا تغ  کشدیمطول  

انجام   ا ر  یکرتراشیاز انواع پ  ی کیاز    ش ی مجوز بورد که ب  یپزشک دارا  کیاست که با    ن یکار ا  نیبهتر



 

درمان را   نیبهتر  یو سبک زندگ  ی بر اساس عوامل مختلف جسم   تواندی. او مدیمشورت کن  ، دهدیم

 کند.   هی شما توص  یبرا

 ن یبدن در حال تحول است، بنابرا  نگ یبه طور مداوم در عرصه کانتور  یفناور  ، دیدانیمکه    طورهمان

 متفاوت است.   گر یبا دوره د  ،یدر هر دوره زمان  "درمان  نیبهتر"

 

 انواع پیکرتراشی

دو درمان،   که در هر  دیبدان  دی. البته باشودیم  میتقس  یجراح   ریو غ  یبه دو دسته جراح  ،یکرتراشیپ

 . شودیممورد نظر کانتور    ه یو ناح  شودیم  کیبدن بار  ک یزیف  ،یچرب ی هابردن سلول  نیبا از ب

همچنان   ا دارند، ام  ی فعال و سالم   یمناسب است که زندگ  ی مردان و زنان  ی برا  ژهیوها بهدرمان  نیا

 . کنندیدست و پنجه نرم م  کنند، یو ورزش مقاومت م  ییغذا  میکه در مقابل رژ  یچرب یها تودهبا  

 تفاوت دو روش جراحی و غیر جراحی

 یهاسلولکه    یمدت دارند. هنگام   یطوالن  جیبدن، نتا  یکرتراشیپ  ی جراح  ر یغو    ی هر دو روش جراح

منجر به کاهش   نیشوند و دوباره رشد کنند. ا  نیگزیجا  توانندینم ،  شوندیماز بدن حذف    یچرب



 

 ،اطراف وزن اضافه کند  یاگر فرد در نواح  یحال، حت  نی. با اشودیمدرمان    هیدر ناح   یچرب  یدائم 

 کیحفظ    ،دیکنیمکه انتخاب    یصرف نظر از درمان  ن،یبرود. بنابرا  نیاز ب  ی جراح  جیممکن است نتا

 است.   یسالم و وزن ثابت ضرور   یسبک زندگ

با جراح  نگ یکانتور  ی هادرمان از جا  ی بدن  مؤثرتر  ا  ی رتهاجم یغ  ی هانیگزیمعموالً  با   ن یهستند. 

و   ها هیبخ  ، یجراح  نهیموارد شامل هز  نیهمراه هستند. ا  ی ادیز  ب یبا معا  ی جراح  ی ها روشحال،  

 است.  یاز کار افتادگ   یطوالن  یهازماندردناک و    یبهبود  ، ی عموم  یهوشیاسکارها، ب

 ترکوتاه  اریبس  ها آندارند و دوره نقاهت    ی درد کمتر  ی رتهاجم ی غ  یکاهش چرب  یهامقابل، درمان  در

 است.

 جراحی پیکرتراشی  ی هاروشانواع  

تهاجمی پیکرتراشی، اثرات بهتری دارند. درنتیجه متقاضیان انجام آنها نیز بیشتر هستند.   ی هاروش

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانیمجراحی پیکرتراشی،   یها روش  نیترمعروفاز  

 کاهش چربی شکم با جراحی ابدومینوپالستی  •

 کانتور بازو و ران با لیفت ران و بازو •

 بهبود فرم باسن با لیفت باسن برزیلی  •

 لیفت بدن  •

 لیپوساکشن •



 

 

 ی کرتراشیپتهاجمی   ریغ  ی هاروشانواع  

انرژ  ،یجراح  ریغ  یها راه از    یکرتراشیمختلف پ  یهاروش  در بردن   نیاز ب  یبرا  یمتفاوت  یها یاز 

فرکانس   ایاولتراسوند    ، یحرارت  یشامل سرما، انرژ  ها یانرژ  نی. اشودیماستفاده    یچرب  یها سلول 

 ی هاسلول)مرگ زیپولی ل ی سبب القا یمتفاوت  یها شکلمختلف به  ی کردهایرو نیهستند. ا ییویراد

 خاص خود را دارند.  ب یو معا  ایهر کدام مزا  جه یدر نت  شوندیم(  یچرب

 ( CoolSculptingسرد)  یکرتراش یپ

. کندیمرا تا حد مرگ منجمد    ی چرب  ی هاسلولبر سرما است که    یدرمان مبتن  کیسرد    یکرتراشیپ

 ی کرتراشی. پشودیماز سرما شناخته    یناش  یچرب  یها سلولمرگ    ای  زیپولیول یبه عنوان کرا  ندیفرآ  نیا

که   تاس  ی تنها درمان  نیا  ن، یاست. عالوه بر ا  یرتهاجمیغ  یکرتراشیپ  کی تکن  ن یترمحبوبسرد،  

 شده است.  د ییتا  یسرسخت چرب  ی هاسلولبردن    ن یاز ب  یبرا  FDAتوسط  



 

 

 ( SculpSureاسکالپشور)

مبتن  کیاسکالپشور   ا  یدرمان  در  است.  حرارت  انرژ  نیبر  از  استفاده  با  از   زر یل  یحرارت   ی روش 

شناخته   زین  «یرفع چرب  زری»ل  ای  پو«یل  زری»ل  یهانامبا    درمان  نی. اکنندیم را ذوب    یچرب  یها سلول 

از نظر زمان درمان، هزشودیم هم   مشابه  شی سرد و اسکالپشور کم و ب  یکرتراشیپ  ج، یو نتا  نهی. 

ب  نیترمهمهستند.   اپل  نیا  نیتفاوت  نوع  است.)پ  کاتوری دو،  شده  از   یکرتراشیاستفاده  سرد 

برا  کندیماستفاده    یمنحن  ی کاتورهایاپل بس  یرسوبات چرب  ای  یچرب  یهارول  یکه   اریجدا شده 

 ی منیا  یرو   یشتریدر بازار بوده است و مطالعات ب  یتر یطوالنسرد مدت    یکرتراشیمناسب است.(. پ

 آن انجام شده است.  ییو کارا



 

 

 truSculpt( و Vanquish)شیونکوئ

( RF)ییویهستند که از فرکانس راد  ی کاهش چرب  ی هااز درمان  ی نوع  truSculptو    شیونکوئ

با   تیو در نها  دهد یمرا هدف قرار    یچرب  یهاسلولآب موجود در    RF  ی. انرژکنندیاستفاده م

انرژ از  البته اکثر کارشناسان توافق دارند که کندیمعملکرد سلول را مختل    ،ی حرارت  یاستفاده   .

 .شودینم  یگرم، باعث کاهش چرب  ایسرد    ی کرتراشیپ  ی هاروشبه اندازه    RF  یژانر

 ( UltraShape)پیاولترا ش 

 ن یرا از ب یفراصوت چرب یبدن است که با استفاده از انرژ نگیاز درمان کانتور یانمونه پیش اولترا

 پ ی. اولترا شکنندیمرا مختل    ی چرب  ی هاسلول  یک یبا استفاده از ارتعاشات مکان  ها درمان  نی. ابردیم

 یرتهاجم یغ  یکرتراشیپ  ی ها روش  ر یبا سا  سهیزمان درمان را در مقا  ن یتریطوالن مشابه،    ی هانهیگزو  

 به دنبال دارند.  یکرتراشیپ  ی هانهیگزتمام    نی را در ب  ریتأث  ن یآنها اغلب کمتر  ن،یدارند. عالوه بر ا



 

 جمع بندی 

 مطمئناً بسیار متنوعی روبه رو هستید.    یها روشهنگام تصمیم گیری برای انجام پیکرتراشی، با    

و گیج کننده برای کسی که در این زمینه تخصص و دانش کافی ندارد، تصمیم گیری بسیار دشوار 

است. بنابراین الزم است که با یک پزشک متخصص مشورت کنید تا بهترین روش را با توجه به 

 شرایط شما پیشنهاد دهد.

و با  دهندیماست که در زمینه جراحی پیکرتراشی، به مراجعان مشاوره   هاسالدکتر حامد قدسی، 

از   انجام    ن یروزتربهاستفاده  پیکرتراشی  جهانی،  بیشتر، دهندیمتجهیزات  اطالعات  کسب  برای   .

 به قسمت تماس با ما مراجعه کنید.   دیتوانیم
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