
 

 دیبدان  یلیباسن برز  فتیعمل ل هر آنچه الزم است درمورد  ، یلیباسن برز  فت یبه روش ل  یکرتراشیپ

باسن   فتیل  یجذاب و متناسب است. با جراح   یفرم و تناسب باسن از عوامل مهم در داشتن اندام

پرتر   یباسن  ی انتقال چرب  ی تخصص   ی ها کیتکنبا استفاده از    تواند یمماهر   ییبایجراح ز کی  ،یلیبرز

ادامه    دنبه خوان  د،یبدان  شتریمورد ب  نیدر ا  دیخواه یمو گردتر بسازد و آن را خوش فرم کند. اگر  

 !دیده 

 

 جراحی لیفت باسن برزیلی چیست؟ 

قسمت بدن به باسن انتقال    کیرا از    ی است که چرب  یی بایعمل ز  ک ی(  BBL)یلیباسن برز  فت یل

 تواند یم  ن یروش همچن  نیدر باسن و بهبود ظاهر آن است. ا  شتر یب  ی پر  جادیکار، ا  نی. هدف ادهدیم

سن رخ   شیافزا  ل یباسن که ممکن است به دل  ی شکل  ی و ب  یاز مسائل مانند افتادگ  ی به رفع برخ

 کمک کند.  د، ده 

 ی کونیلیس  ی هامپلنتیامانند    ییهامپلنتیااز    یلیباسن برز   فت یباسن، ل  یاشکال جراح  ریخالف سا  بر

 فت یرو، ل  نی. از اردیگیمخود فرد کمک    ی به باسن از چرب  ی فرم ده   یو برا کندینم باسن استفاده  



 

بدن  رد ی خارج ی خطر است چون جسم  یب یبه دنبال دارد و روش یتر یع یطب جینتا یلیباسن برز

باسن خطر عفونت   یکونیلیس  ی ها مپلنتیانسبت به    یلیباسن برز  فت یآن، ل. عالوه بر  ردیگینم قرار  

 دارد.  ی و واکنش کمتر

 ی ابیدست  ی. البته ممکن است برااوردیدوام ب  هاسالاز چند ماه تا    تواندیم یلیباسن برز  فتیل  جینتا

 جی ماه طول بکشد تا نتا  6ممکن است تا    نی . همچندیکن  یمطلوب، الزم باشد چند بار جراح   جیبه نتا

 . دیرا مشاهده کن  ه یاول  یکامل جراح

 

 ؟ شود یمانجام    یلیباسن برز  فتیچرا ل

شما و هم  ی. هم ساختار اسکلتشودیم ن ییتع کیتوسط ژنت یاد یو نسبت باسن فرد تا حد ز شکل

 ییغذا  میرژ  کی.  گذاردیم  ر یتنه تاث  ن ییبر ظاهر پا  کند یم  رهیرا ذخ  یبدن شما چگونه چرب  نکهیا

تقو  دن یرس  یبرا  تواندیمسالم و ورزش   و  بس  ها چهیماه   ت یبه وزن سالم  اما  باشد،   از  ی ار یموثر 

 هستند.   ی که فرم ندارد، ناراض  ی سالم، از داشتن باسن مسطح  یبا وجود سبک زندگ  مارانیب



 

اطراف آن مانند کمر و ران به غلبه   یشکل باسن و نواح  ر ییبا تغ  تواندیم  یلیباسن برز  فت یل  یجراح

را   یلیباسن برز  فتیل  ی جراحقصد انجام    ر،یز  لیکمک کند. ممکن است به دال  ی کیبر اثرات ژنت

 :داشته باشید

 . دیحال باسن را پر کن  نی و در ع  دیشکم خود را کاهش ده   ایباسن، ران    یرو  ی چرب  ی هاتوده •

 د یده   شیتنه افزا  نیی باال و پا  نیبدنتان را با بهبود تعادل ب  یکل  تناسب •

 .دیکن  تر جذابباسن خود را   فرم •

 . دیکن  تیتنه خود را تقو  نییپا  یانحنا •

 ؟ شودیمچگونه انجام   یلیباسن برز  فتیل

 ی از چرب  ی که حجم کمتر  یی هاروش، اما در  شودیمانجام    یهوشیروش معموالً تحت ب  نیا •

باعث حالت   یهوشیانجام شود. اگر ب  یموضع   یحسیب، ممکن است تنها با  شودیممنتقل  

ضد   یاز پرستار دارو  یهوشیاز موضوع قبل از ب  یریجلوگ  ی، بهتر است براشودیمتهوع شما  

 . دیتهوع بخواه 

بدن مانند باسن،   ی نواح  ریاز سا  یبرداشتن چرب  یبرا  پوساکشنیجراح شما از دستگاه ل  سپس •

 کندیم  جادیدر پوست ا  ییهابرشجراح    پوساکشنیانجام ل  ی. براکندیمشکم و ران استفاده  

 . داردیبرمبدن را    ی هایچربلوله   کیو سپس استفاده از  

به باسن   ق یتزر  یشده و برا  ه ی ، تصفاندشدهاز بدن شما خارج    یکه به تازگ  یچرب  ی هاتوده •

 .شوندیمشما آماده  

گردتر و خوش فرم   ی از باسن، ظاهر  یخاص  ی شده به نواح  یفرآور  یچرب  قیشما با تزر  جراح •

 . کندیم  جادیا  یانتقال چرب  ی. او سه تا پنج برش در اطراف باسن براکندیم  جادیتر ا

 یلباس فشرده رو   کی. سپس  شوندیمبسته    ه یبا بخ  ی و انتقال چرب  پوساکشن یدو برش ل  هر •

 به حداقل برسد.  ی زیتا خطر خونر شودیمپوست به شما پوشانده    دهید  بیآس  ینواح



 

 

 یلیباسن برز  فت یل یعوارض جانب

مانند کاشت باسن   هایجراح   ریبا سا  سهیرا در مقا  یممکن است خطرات کمتر  یلیباسن برز  فتیل

خاص   یروش عوارض جانب  نیا  ، یحال، مانند هر عمل جراح  نیبه همراه داشته باشد. با ا  یکونیلیس

 عوارض شامل:  نیهستند. ا ی جد اریاز آنها بس  یخود را به همراه دارد که برخ

 عفونت •

 اسکار •

 درد •

 شده  ق یتزر  ایمکش شده    یپوست در نواح  ریز  ی هاتوده •

 ق یعفونت عم   لی تحت درمان به دل  یدست دادن پوست در نواح  از •

 کشنده باشد  تواندیمکه    هاهیر   ا یدر قلب    یچرب یآمبول •

 ی . اگر جراحدهدیمنشان    یلیباسن برز  فت یل   3000در    1را    ر یمرگ و م  زانیم  ی فعل  ی هاگزارش

 یهااهرگیسبه    یرا اشتباه   ی، به کار خود وارد نباشد، ممکن است چربدهدیمروش را انجام    نیکه ا



 

 ن یبرود. ا  ها هیربه    هااهرگیس  نیاز راه ا  یتا چرب شودیمموضوع باعث    نی کند. ا  قیبزرگ باسن تزر

 . شودیممرگ   تیو در نها  یتنفس  ی موضوع باعث ناراحت

شده است.   وندیپ  یچرب ریذخا  ی باسن شما نگهدار  یشناخته شده ناتوان  یاز عوارض جانب   گرید  یکی

شده و جذب شود و فرم باسن به شکل   هیشده توسط بدن تجز  قیتزر  یاز چرب  یممکن است مقدار

 .کندیم   قیبه باسن تزر  یشتریب  یاز موضوع، جراح مقدار چرب  یر یجلوگ  یبرا   معموالً.  دیایدلخواه درن

 هستم؟   یلیباسن برز  فت یل  یبرا  ی خوب  یدایمن کاند  ایآ

 مارانیحال، ب  نیبهبود شکل و اندازه باسن باشد. با ا  یبرا  یعال  نهیگز  کی  تواندیم  یلیباسن برز  فتیل

و   یبهبود  ،ی در مورد جراح  نانهیبواقعهستند و داشتن انتظارات    ترمناسبروش    نیا  یخاص برا

 فتیل  یبرا  یوبخ  یدایاحتماالً کاند   د،یموافق باش  ر یاگر با جمالت ز  ،یمهم است. به طور کل  جینتا

 : دیهست  یلیباسن برز

 د یبزرگ کن  مپلنتیباسنتان را بدون ا  د یخواه یم •

 .دی دار  یپوست خوب  تیفیک •

 دیبه باسن دار   قیبرداشت و تزر  ی برا  یکاف  ی چرب  ریبدنتان ذخا  گر ید  ینواح  در •

 د یباسن اجتناب کن  یرو  میهفته از نشستن مستق  ن یچند یبرا   دیتوانیم •

 یچون به افتادگ  ست،ی ن  نگ« یفتی»ل  ی روش سنت  کی  یلیباسن برز  فتیل   ، یجراح  ن ینام ا  رغمیعل

است و شما را   ادیران شما ز  ایباسن    یپوست رو  یاگر افتادگ  نی. بنابرا پردازدیباسن نم   یپوست رو

 شما باشد.   ی برا  یترمناسب  نهیگز  تواندیمران و باسن    فتیل  ی ، جراحدهد یمآزار  

 یلیباسن برز  فتیو چشم انداز ل  یبهبود

 دوهفته . تا  دیانجام ده  یاژهیو  ی هامراقبت  د یبا  یلیباسن برز  فت یپس از ل ، ییبایز  ی هر جراح مانند

 ه ی ناح  ن یتا ا  دیشکم بخواب  ی رو  ا یبه پهلو    د یو با  د ینیباسن خود بنش  ی رو  دیتوانینم   یپس از جراح

 .ابدیکامالً بهبود  

 متورم شود.   یچند هفته پس از جراح  یشما ممکن است برا   باسن



 

 . ماندیم   یباق  هاسالاز چند ماه تا    یجراح  ن یاثرات ا  ،یطور کل  به

. دیمورد نظر خود برس  ق یدق  ج یبه نتا  نکه یتا ا  دیداشته باش  ازین  ی جراح  کباریاز    شی است به ب  ممکن 

 . دیرا مشاهده کن  ه یکامل عمل اول  جیممکن است تا شش ماه طول بکشد تا نتا  نی همچن

 

 یلیباسن برز  فتیل  ی پس از جراح  یزندگ

که با   ی چرب  ی هادوام داشته باشد. سلول  یطوالن  انی سال  ی قرار است برا  یلیباسن برز  فت یل  جینتا

م  پوساکشنیل ناح  شوندیبرداشته  آن  سلول  گردندیبرنم  هیبه  منتقل   یچرب  یهاو  باسن  به  که 

ج شما را تحت ینتا  تواندیم قابل توجه،    ی حال، نوسانات وزن  ن ی. با امانندیمآنجا    ها سال  ی، برااندشده

 . دیشکل ممکن حفظ کن  ن یخود را به بهتر  جیتا نتا  د یداشته باش  یوزن ثابت  نیقرار دهد، بنابرا  ریتاث

از جراح   6معموالً ظرف    جینتا باق  ، یماه پس  تورم  برطرف شدن  از  بهبود  ماندهیپس  کامل،   ی و 

 . ابدییمبهبود    تنهنییو تناسب پا  شده  تر یمنحن یهازمان، باسن  ن ی. در اشوندیمشخص م



 

 نیاست. بهتر  مدت یطوالن  ج یبا نتا  دی روش مف  کی جراح ماهر انجام شود،   ک ی  لهیعمل بوس  نیا  اگر

 است.   یبورد تخصص   یدارا  ییبایجراح ز  کیمالقات با    شتر،یکسب اطالعات ب   یراه برا

 پوساکشن یو ل  یکونیلیس  ی هامپلنتیاباسن اسکالپترا،   فت یدر مقابل ل  یلیباسن برز  فتیل

افزا  یکرتراشیپ  ی هایجراح حال  در  هم   ش یباسن  به   ی برا  یمختلف  یها روش  لیدل  نی هستند، 

مورد روش  نگیکانتور در  پزشک خود  با  در جلسه مشاوره،  دارد. حتما  مختلف   ی هاباسن وجود 

 : دیباسن صحبت کن  ی جراح

 اسکالپترا   یی بایز لریف

Sculptra  اغلب   لرهایشود. فیکردن پوست استفاده م  میحج  یاست که برا  یپوست  لریف  ینوع

موردنظر، در   جهیبه نت  ی ابیدست  یشوند، اما ممکن است برایو چروک صورت استفاده م  ن یچ  یبرا

 هم استفاده شود.   یلیباسن برز  فتیکنار ل

 یکونیلیباسن س  کاشت

است که در باسن   یکونیلیس  ی ها مپلنتیروش شامل استفاده از ا  ن یا  داست،ی که از نام آن پ  همانطور 

 نیاوقات ا  ی است، اگرچه گاه   یلیباسن برز  فت یتر از ل   ی تهاجم   ار یروش بس  ن ی. اردیگیشما قرار م

را به همراه   مدت یطوالن  یی خطر جابجا  یکونیلیس  ی هامپلنتیشوند. ایدو روش با هم استفاده م 

 . دیرا انجام ده   ی دوباره جراح  دیبا  ندهیاحتماالً در آ  نیدارند، بنابرا



 

 

 پوساکشنیل

 ی ها را به عنوان راه اوقات جراح حذف آن  ی گاه   د، یگلوتئال دار  ه یدر ناح  ی اضاف  ی چرب  ر یذخا  اگر

 متمرکز است.  ی روش فقط بر حذف چرب ن یکند. ا  یم   هی تر شدن باسن توصفرمخوش  یبرا

 جمع بندی 

هر عمل   ا یعمل    ن یا  یاست. وقت   شیدر حال افزا  ا یدر دن  لیباسن در برز  فت یل  ی جراح  تیمحبوب

 ی ابیدست ی برا ی ترشیشانس ب د، یبورد انجام ده   ی گواه  ی جراح مجرب و دارا ک یرا توسط  ییبایز

 داشت.   د یمطلوب خواه   جهیبه نت

 ج ی. در مورد نتاستیهمه مناسب ن  یمحبوب است، اما برا  یجراح  کی  یلیباسن برز  فتیل  نکهیا  با

 ایروش    نی. او ممکن است ادیخود با جراحتان صحبت کن  ی سابقه سالمت   ن یمورد نظر و همچن

 شما مطابقت داشته باشد.  ی ازهایکنند که بهتر با ن ه یرا توص  ی متفاوت  ی زیچ

برای دریافت نوبت مشاوره از دکتر حامد قدسی، می توانید به شماره واتس آپ یا دایرکت اینستاگرام  

 پیام دهید. 
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