
 

 .دیبدن بدان  فتیل  ی هر آنچه الزم است در مورد جراح  :بدن  فت یبه روش ل  یکرتراشیپ

شده است. هدف   شتریبدن هم ب  فتیل  یجراح  یتقاضا   د، یو کاهش وزن شد  ی چاق  ی جراح  شیبا افزا

 ، ی باردار  اد،یکاهش وزن ز  جهیاست که در نت  زانی بردن پوست شل و آو  نیبدن از ب  فت یل  یاز جراح

 .دی آیمسن به وجود    شیآفتاب و افزا  ی ناش  بیآس  ای

. کندیم ، باسن، باسن، کشاله ران، کمر و شکم را بلند، سفت و خوش فرم  هارانروش پوست    نیا

 .شودیمشناخته   ی پکتومیل  ا ی  یاندام تحتان  فت یبه عنوان ل  نی همچن

 

 ست؟ یبدن چ  فتیل

و   یبردن پوست اضاف  نی ، با از بشودیمشناخته    ز یبدن ن  کیپالست  یبدن که به عنوان جراح  فتیل

 ی و پوست تا حد  یاز حد چرب  ش یب  ی. افتادگبخشدیمآن، شکل و فرم بدن را بهبود    ریز  یها یچرب

 اسن تنه، باسن، شکم، کمر، ب  نیی کامل پا  فت ی. لشودیم  جادیبافت ا  فیضع  یارتجاع  ت یخاص  لیبه دل

 . کندیمخوش فرم   یجراح   ک یو ران را در  



 

  ی اریاستفاده شود. بس  یبافت چرب   یو افتادگ  تیسلول   ، یدرمان پوست اضاف  یبرا  تواندیمبدن    فتیل

و   ییغذا  میرژ  قیاز طر  ایمعده(    ویاسل  ایپس معده    ی )مانند بایچاق  یجراح  لیکه به دل  یاز افراد

افتادگاندداشته(  شتریب   ای  لوگرمیک  50)یورزش کاهش وزن قابل توجه پوست در   ی، اغلب دچار 

 مختلف بدن هستند.   ینواح

خود را از دست  یارتجاع  ت ی مدت، شل شود و خاص  ی طوالن  ی دگیکش  جهیممکن است در نت  پوست

پوست   ن، یخود برنگردد. عالوه بر ا  یتا اغلب به اندازه و شکل قبل  شود یمموضوع باعث    نی بدهد. هم 

شود که ممکن   یگرید  یهازخمبثورات و    جادیتحرک فرد را محدود کند و باعث ا   تواندیم  یاضاف

 منجر به عفونت شود.  تاس

 

 یکرتراشیپ  ی هاکیتکن  ر یبدن با سا  فتی ل  بیترک

 ییبه تنها  پوساکشنیل  یدر نظر گرفته نشده است. جراح   ی اضاف  یحذف چرب  ی بدن صرفاً برا  فتیل

ببرد. در   نیدارد از ب  یخوب  یارتجاع  ت یکه پوست خاص  ییرا در جا  یاضاف  یرسوبات چرب  تواندیم



 

تکن  فیپوست ضع  یارتجاع  تیکه خاص  ییهامکان جراح  است  ممکن  با   فتیل  کیاست،  را  بدن 

 پوست را درمان کند.  یو هم افتادگ  یاضاف   یکند تا هم چرب  بی ترک  پوساکشنیل

 بدن هستند؟   فت یل یانجام جراح  یدایکاند  ی چه کسان

سال نسبتاً ثابت   کی  یحداقل برا  دیبدن، وزن شما با  فتیل  یانجام جراح   ی برا  یر یگ  میاز تصم   قبل

با  ندهیدر آ  یکه قصد باردار  یباشد. زنان  ی باردار  رایز  ندازندیب  قیبدن را به تعو  فتیل  دی را دارند 

 دهد.   رییعمل را تغ  ج یممکن است نتا

 بدن هستند:   فتیل   ی انجام جراح  یبرا  یمناسب  یداهایکاند  ریز  افراد

 بدن هستند   ناحیه مختلف  نیقابل توجه بافت نرم در چند  یشل  یدارا  افراد •

ب  ی سالم   افراد • بهبود  ی خاص  ی ماری که  بتواند روند  را   ی خطر جراح  ایرا مختل کند    یکه 

 ندارند  ، دهد  شیافزا

 ها یگار یس  ریغ •

 به همراه دارد یجیبدن چه نتا  فتیل  یکه جراح   دانندیمدارند و   نانهیاهداف واقع ب  یافراد •

 سالم هستند.  یسبک زندگ کیکه متعهد به    یافراد •

 بدن   فتیل  یانجام جراح   یبرا  یآمادگ

شما است   ی درمان مناسب برا  ک یبدن    فت یل  ایآ   نکه یبا جراحتان در مورد ا  ه، یطول مشاوره اول  در

، بلکه بدن شما را کندیم   ی ابیشما را ارز  ی کرد. جراح نه تنها سالمت عموم  دیصحبت خواه  ر،یخ  ای

و   بدن   فت ی ل  ج یدر مورد نتا  ن ی. همچنردیگیمو از بدن شما عکس    کندیم  یریگاندازهو    نهیمعا

را که   ی سواالت  ست یکرد. خوب است که قبل از جلسه مشاوره ل  د یعوارض آن با شما صحبت خواه 

 .  دیآماده کن  د،یاز جراحتان بپرس  د یخواه یم

شما   ی سالمت  تیوضع  دیی تأ  یرا برا  یمختلف  یهاشیاز عمل، معموالً جراح دستور انجام آزما  قبل

داروها   یمصرف برخ  یدو هفته قبل از جراح  ای  کی ممکن است از شما بخواهد که    نی . همچندهدیم

از ب  معموالً. به عنوان مثال  دیداروها را شروع کن  یمصرف برخ  ای  دیرا متوقف کن  مارانیجراحان 



 

 یاه یگ  ی هامکملو    یضدالتهاب  ی داروها  ن،یتا چند هفته قبل از عمل، از مصرف آسپر  خواهند یم

 کنند.   یخوددار

. دیرا ترک کن  گار یس  یکه تا قبل از عمل جراح   خواهدیممطمئناً جراح از شما    د، یهست  ی گاریس  اگر

حداقل تا   و  اورد یبه خانه ب  مارستانیب  ای  کینیتا شما را از کل  دیهماهنگ کن  ی با کس  حتماً  نی همچن

 ساعت پس از عمل همراه شما بماند.   24

 ست؟ یبدن چ   فتیمراحل عمل ل

برش به   یگسترده دارد. طول و الگو   ی هابه برش  از یاست که ن  ی جراح یها از روش  ی ک یبدن    فت یل

 دارد.  یقضاوت جراح بستگ  ن یبرداشته شود و همچن  د یکه با  یمقدار و محل پوست اضاف

که بتوان   رند یقرار بگ  ییهامکاندر    هابرشتا    شوندیمبدن باعث    فتیل  یجراح   ی متدها  ن یدتریجد

 ها پنهان کرد.ها را با اکثر لباسآن

 



 

 ی هوش یب -  1 مرحله

داخل   یبخشآرام  یهوشیمتخصص ب  نی. بنابراشودیمانجام    یعموم  یهوشی بدن تحت ب  فتیل   معموالً

 خواهد کرد.  قیبه شما تزر  یدیور

 برش  -  2 مرحله

ا  یی هابرشجراح    ، یجراح  ی هامحلتوجه به    با را حذف   ی و پوست اضاف  کند یم  جادیرا در بدن 

 . کندیمرا خوش فرم    هی آن را سفت و آن ناح  ن یریو بافت ز  کندیم

مشابه   ییهابرشروش، جراح    نیتنه است. در ا  نییکامل پا  فتیبدن، ل  فتیل  جیرا  یهاروشاز    یکی

 تا شکم، کشاله ران، کمر، ران و باسن را سفت کند.    کندیم  جادیا  ی نیکیب  یالگو

استفاده    زین  پوساکشنیبدن از ل   فت یبا ل  زمانهمتر، جراح  خوش فرم  یبدن  جادیا  یاست برا  ممکن 

 کند.  

 هابرش بستن  -  3 مرحله

تازه شکل گرفته کمک   تیو حما  یر یبه شکل گ  نیریز  ی هابافتدر    ق یعم   ی هاهیبخ از خطوط 

براکندیم بخ  یپوست  ی ها برشبستن    ی.  از  است  منگنه   اینوارها    ، یپوست  ی هاچسب  ه،یممکن 

 استفاده شود. 

 ی دوران نقاهت و بهبود

 د یتحت نظر خواه   یو در آنجا توسط کادر جراح دیشویمبده    ی کاوریشما به اتاق ر  ،ی از جراح  پس

از   یاریانجام شود، اما در بس  ییموارد به صورت سرپا  یبدن ممکن است در برخ   فتیبود. اگرچه ل

 بماند.   مارستان یشب در ب  کی  ی پس از جراح  مار یموارد، الزم است که ب

به حجم جراح  یبهبود  زمان به طور معمول گفته   تواندیم انجام شده    ی بسته  اما  باشد.  متفاوت 

و   دیدار  از ین  ی کاوریبه چهار تا شش هفته زمان ر  ی عاد  یها تی که قبل از بازگشت به فعال  شودیم

استراحت   د یکه با  ی. حتماً درباره مدت زماندیشش تا هشت هفته صبر کن  د یورزش کردن با  یبرا



 

شما تحت فشار،   ی هابرشمهم است که در دوران نقاهت    یلی. خدیبا جراح خود صحبت کن  دیکن

 . ردیاز حد قرار نگ شی حرکت ب  ای  یدگییسا

 بدن  فت یل یجراح  جینتا

اما برا  باًیبدن تقر  فتیل  یجراح  جینتا  ج یمشاهده نتا  یبالفاصله پس از عمل قابل مشاهده است، 

 ی به بدن فرد بستگ  کامالً  ج ی. زمان مشاهده نتادی ماه صبر کن  ن یممکن است الزم باشد چند  یینها

منظم   ور، اما اگر وزنتان ثابت بماند و به طماندیم   ی بدن باق  یرو  یزخم جراح  یجا   نکهیدارد. با ا

 .مانندیم  ی دائم العمر باق  یجراح  ی کل  جینتا  د،یداشته باش  ی بدن  تیفعال

 

 خطر است؟  یبدن ب  فت یل  ایآ

 یبدن حجم قابل توجه  فتیل  یکه در جراح   ییهستند. از آنجا  یخطرات  یدارا  ی جراح  یها روش  تمام 

 استاندارد است.  ییبایز یاز جراح  شتری ، خطرات مرتبط با آن بشود یماز پوست برداشته  

 بدن عبارتند از:  فتیل  خطرات 



 

 ی زیر  خون •

 عفونت •

 شدن زخم   باز •

 پوست  یشل •

 پوست)مرگ بافت(   نکروز •

 ی عیطب  ری اسکار غ  لیتشک •

 اندام(  ا یدر بافت    عیاز تجمع ما  یتوده ناش ایسروما)توده    لیتشک •

 تقارن)ظاهر نامتعادل(   عدم •

 بدن عبارتند از:   فت ینادر ل  خطرات 

لخته   ل یکه احتماالً منجر به تشک  د،یدر ور  تیاز محدود  ی)انسداد ناشیعمق   د یور  ترومبوز •

 (شودیم

 ( ه ی)لخته شدن خون در ره یر  یآمبول •

 ( ی)سکته قلبوکاردیم  انفارکتوس •

 یپنومون •

 بدن عبارتند از:   فت یل یجانب  عوارض

 تورم  •

 یکبود •

 درد •

 ی حس  یب •

 اسکار •

 ی افسردگ •



 

 جمع بندی 

هزینه آن توسط بیمه پوشش داده    معموالً از آنجایی که جراحی لیفت بدن یک جراحی زیبایی است،  

در جلسه مشاوره در مورد هزینه جراحی و نحوه پرداخت آن با جراحتان   دیتوانیم  نی؛ بنابراشودینم 

 صحبت کنید. 

معتبر فرانسه هستند. ایشان   ی هادانشگاهدکتر حامد قدسی، فارغ التحصیل دانشگاه ایران و یکی از 

از دست افتادگی و شلی   د یخواه یممتخصص جراحی زیبایی هستند. اگر شما هم بعد از کاهش وزن  

از طریق قسمت نوبت دهی سایت، یک وقت مشاوره برای خود رزرو   دیتوانیمحت شوید،  پوست را

 کنید.
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