
 

 دیبدان  پوساکشنیهر آنچه الزم است در مورد عمل ل  :پوساکشنیبا ل  یتراش  کریپ

 ن یو ورزش از ب  ییغذا  میرژ  قیرا که از طر  ییهایچرباست که    ییبایز  ی جراح  ک ی  پوساکشنیل

 .کندیم را حذف    روندینم 

 ریباسن، شکم، ران، باسن، پشت، بازوها و ز  یعمل را رو  نیا  معموالا پوست    ای  کیجراح پالست  کی

 ر یبا سا  زمانهم  توانیم را    پوساکشن یتا شکل آنها را بهبود بخشد. اما ل  دهد یمصورت انجام    ایچانه  

 تاک هم انجام داد.  یو تام   نهیصورت، کوچک کردن س فتیاز جمله ل  ک،یپالست  ی هایجراح

 د،ی. اگر اضافه وزن دارشودینم در نظر گرفته    یالغر   یجراح   ا یروش کاهش وزن    ک ی  پوساکشنیل

پس معده،   یبا   یمانند جراح  ،ی چاق  یهایجراح  قیاز طر  ایو ورزش    ییغذا   میرژ  قیاحتماالا از طر

 داد.  دیاز دست خواه  یشتریوزن ب  پوساکشنینسبت به ل

 



 

 لیپوساکشن چیست؟ 

 ی ها توده  خواهند یمدارند اما    یوزن بدن ثابت  معموالا  رندیگیمقرار    پوساکشنیکه تحت عمل ل  یافراد

 از بدن حذف کنند.  ی خاص  ی هاقسمترا در    ی سرسخت چرب

 . ستین  یچاق یبرا  یدرمان   جه ی. در نتستیکاهش وزن ن  ی جراح کی  پوساکشنیباشد که ل  ادتانی

 نیاست. ا  یشناخت   ییبای . هدف زبردینم   ن یپوست را از ب  ی هاترک  ا ی  ،یگود   ت، یروش سلول  نیا

 کنند.  تیداده و تقو  ر ییکانتور بدن خود را تغ  خواهندیماست که    ی روش مناسب کسان

 ن ی. با ادهدیم  ر ییو شکل بدن را تغ  بردیم   نی از ب  شه یهم   یرا برا  یچرب  ی هاسلول  پوساکشنیل

 ی هاسلولخطر وجود دارد که   نیرا دنبال نکند، ا  ی سالم   ی پس از عمل سبک زندگ  مار ی حال، اگر ب

 . رندیرا بگ  یقبل  ی هاسلول  ی مانده بزرگ شوند و جا  ی باق  یچرب

 برد محدود است.  نی روش از ب  نیبا استفاده از ا  توانیمکه   ی چرب  مقدار

 



 

 هستم؟  پوساکشنیل  یجراح   یبرا  ی خوب  یدایمن کاند  ایآ

انتظارات واقع   ییبایز  یها یجراحدر مورد تمام    ، یو به طور کل  یجراح   نیاست که در مورد ا  الزم

 . دیداشته باش  نانهیب

همراه است.   یبا خطرات ، یجراح ی هاعملاست و درست مانند تمام  یروش جراح ک ی پوساکشنیل

 :دیحداقل با  یعنی.  دیبرخوردار باش  یاز سالمت خوب  دیقبل از انجام آن با  نیبنابرا

 د یآل خود باش  دهیدرصد وزن ا  30  در •

 د یداشته باش  ک یمحکم و االست  یپوست •

 د ینباش  یگاریس •

 نیپزشکان ا  د،یدار  فی ضع  یمنیا  ستمیس  ای  ابتید  ، یقلب  یماریب  ایدر خون    مرتبط  ییهایماریب  اگر

  .کنندینم  ه یشما توص  ی روش را برا

 ؟ شودیمانجام    پوساکشن یل یچرا جراح

از   ییهااز قسمت  یبرداشتن چرب  یمختلف بدن قابل انجام است و برا  یها قسمتدر    پوساکشنیل

 :شودیاستفاده م  ر یاند، مانند موارد زو ورزش پاسخ نداده  ییغذا  میبدن که به رژ

 شکم •

 بازوها   ییباال  ی هاقسمت •

 باسن •

 پا و مچ پا   ساق •

 و پشت   نهیس •

 و ران   باسن •

 و گردن   چانه •



 

باالبر    عالوه ل  توانیماوقات    یگاه  ،موارد  س  یبرا  پوساکشنیاز  کردن  درمان   ای  نهیکوچک 

 استفاده کرد.  یکوماستیژن

. به نوبه خود، ابندییم  شیدر اندازه و حجم افزا  ی چرب  ی ها سلول  ،دیکنیم که وزن اضافه    یهنگام 

برداشته شده   ی . مقدار چربدهدیمخاص کاهش    ه یناح  ک یرا در    ی چرب  ی هاسلولتعداد    پوساکشن یل

 لبته هستند. ا  یدائم   یکانتور حاصل به طور کل  راتییدارد. تغ  یبستگ  یو حجم چرب  هی به ظاهر ناح

 که وزن شما ثابت بماند.  ی تا زمان

. اگر رنگ پوست و ردیگیمبه خود    ید یتحت درمان، فرم جد  ه یپوست در ناح  پوساکشن، یاز ل  پس

. با رسدیم صاف به نظر    پوساکشنیاحتماالا پوستتان بعد از ل  د،یداشته باش  یخوب  یارتجاع  تی خاص

 ی است، ممکن است پوست در نواح  فیضع  یارتجاع  تی خاص  یحال، اگر پوست شما نازک و دارا  نیا

 شل به نظر برسد.  درمان تحت  

  جهی. در نتبخشدینم سطح پوست را بهبود    یهاینظمیب  ریسا  ای  تیسلول  پوساکشنیباشد که ل  ادتانی

 .روندینم  نیروش از ب  نیهم با استفاده از ا یپوست  ی هاترک

 



 

 بدانم؟   دیرا با  ی زی چه چ یقبل از جراح

ا  نیاول و   ای، خطرات و مزاهانهیگز. در مورد اهداف،  دیاست که با جراح خود مشورت کن  ن یقدم 

 .د ی. تمام سواالت خود را بپرسدیصحبت کن هانهیهز

را در مورد نحوه آماده   ییهادستورالعملجراح    د، یرا انجام ده   پوساکشنی که ل  دی گرفت  میتصم   اگر

و الکل  ییغذا میرژ ی هاتیمحدوددستورات ممکن است شامل  نی. ادهدیمآن به شما  یشدن برا

 باشد.

 ، یاه یبدون نسخه و گ  یهامکملاز جمله    ،دیکنیم که مصرف    ییو داروها  یمورد هرگونه آلرژ  در

 یکه چند هفته قبل از عمل، مصرف برخ   کنندیم  هی. آنها احتماالا به شما توصدییبه جراح خود بگو

 . دیخاص را متوقف کن ی هامسکنخون و    ی هاکننده  ق یداروها مانند رق

 ؟ افتد یمهنگام عمل لیپوساکشن چه اتفاقی  

ساعت طول   4تا    1  تواندیمکه    رندیقرار بگ  یعموم  یهوشیممکن است قبل از عمل تحت ب  مارانیب

 بکشد.

برا  ممکن  اپ  یتحتان  ی هاقسمتدرمان    یاست  از  ا  دورالیبدن  در  شود.  ماده   نیاستفاده  حالت، 

که اطراف ستون فقرات   یعیپر از ما  سه یک  ا ی(  duraاطراف دورا)  دورالیاپ  ی کننده به فضا  هوش یب

 . کندیمحس   یشکم و پاها را ب  ی کار تا حد  نی. اشودیم  ق یقرار دارد، تزر

ل  یهنگام  انجام    ار یبس  ی در نواح  پوساکشن یکه   یموضع  ی حسیب، ممکن است از  شودیمکوچک 

 استفاده شود. 

داشته باشد، ممکن است از او خواسته شود که در طول   از ین  یموضع  یحس   یفقط به ب  مار یب  اگر

 حاصل شود.   نانیاطم   هایچرب حی تا از برداشتن صح  ستدیعمل با



 

 

  پوساکشنیمختلف ل یهاک یتکن

لوله   کیوجود دارد. اما وجه مشترک همه آنها استفاده از    پوساکشن یل  یبرا  ی مختلف  یها کیتکن

 را از بدن شما مکش کند.  یتا چرب  شودیم مکنده متصل    ک ینازک به نام کانوال است که به  

 پوساکشن یتامسنت ل  ایمتورم    کیبا تکن  پوساکشنیل

 کی( و  نی دوکائی)لیحس کننده موضع  یب  کیبا    یمحلول نمک  تر یل  نیچند  ک،یتکن  نیانجام ا  یبرا

. شودیمکه قرار است ساکشن شود پمپ    ی اهیناحپوست در    ر ی( به زنینفر  ی تنگ کننده عروق)اپ

 پوساکشن یشکل ل  نیترمحبوب  نی. اشودیم خارج    ایمکش کوچک، ساکشن    یها لوله  قیاز طر  یچرب

 است.



 

 

 خشک   پوساکشنیل

روش امروزه به ندرت مورد   نی. اشودینم   قیتزر یعیما  یروش، قبل از برداشتن چرب  نیانجام ا  یبرا

 است.   شتریدر آن ب  یزیو خونر  ی چون خطر کبود ردیگیماستفاده قرار  

 (UALبا کمک اولتراسوند)   پوساکشنیل

روش، کانوال با   نیانجام ا  ی. براشودیم هم شناخته    کیاولتراسون  پوساکشنیروش به عنوان ل  نیا

. ارتعاشات شودیمباعث آب شدن آنها    ،ی در تماس با چرب  جهی. درنتردیگیم  ی امواج فراصوت انرژ

و مکش   شودیمشدن آن    عیما  ای  ونیباعث امولس  نی. اشکندیمرا    یچرب  یها سلول   وارهیاولتراسوند د

اکندیم  ترآسانرا   برا  نی.  س  یبر یف  ینواح  یروش  مناطق  نهیمانند  و  پشت   قبالاکه    یمردان، 

 انجام شده است، مناسب است.   پوساکشنیل

 ( PALبا کمک برق)   پوساکشنیل

که به سرعت به جلو   شودیماستفاده    زهیمکان  ستمیبا س  یتخصص   یکانوال  کیاز    لیپوساکشن پال  در

 بکشد.  رونیب  تر راحترا   یتا چرب  دهدیمو به جراح اجازه    کند یمو عقب حرکت  



 
 ( LAL) زریبه کمک ل  لیپوساکشن یا لیپولیز

به استفاده از  ازیروش ن  نی، اشودیمشناخته  زین  زری شده با ل تیهدا کیپوماتیروش به عنوان ل نیا

دارد.   پوساکشن یل  ینسبت به روش سنت  ی تهاجم کمتر  زانیروش م  نیدهنده دارد. ا  شیافزا  عیما

پوست   ریز  ی هایچربرا به    زریل  حرارتو    یانرژ  دستگاهبا استفاده از یک    ک، یتکن  نیانجام ا  یبرا

 .شودیم ذوب شده استفاده    یهایچربسپس از کانوال برای مکش    .شودیمرسانده  

 از بدن خارج شود.   یو خون اضاف  عیرا باز بگذارد تا ما  ها برشاز عمل، جراح ممکن است    پس

 

 لیپوساکشن   بعد از عمل 

کمک به کنترل   ی. جراح ممکن است برادیداشته باش  ی درد، تورم و کبود  یبعد از عمل انتظار کم

 کند.   زیتجو  کیوتیب   یعفونت آنت  جادیکاهش خطر ا  یدرد مسکن و برا

که به کاهش تورم   دیفشرده دار  ی هالباس  دنیبه پوش  ازیچند هفته پس از عمل، ن  یمعموالا برا  شما

 . کندیمکمک  



 

کن  ممکن  استراحت  روز  چند  عمل  از  بعد  باشد  الزم  بتوان  د یاست  برگرد  دیتا   ا ی  د یسرکارتان 

 . دیداشته باش  یورزش  یهاتیفعال

خاطر است   نیموضوع به ا  ن ینامنظم باشد. ا  یممکن است فرم بدنتان کم   ،یطول مدت بهبود  در

 . ردیگیمخود قرار   دیجد تی مانده دارند در موقع  یباق  ی که چرب

 ست؟ یچ  پوساکشن یل  یایمزا

 هایماری باز    ی درمان برخ  ی اوقات برا  ی ، اما گاه شودیمانجام    یی بایاهداف ز  ی برا  معموالا   پوساکشنیل

 .شودیماستفاده    زین

 ادم  لنف

و باعث  شودیمجمع   هابافتبه نام لنف در  یاضاف عیمزمن است که در آن ما یمار یب کیادم  لنف

کاهش   یبرا  پوساکشنی اوقات از ل  ی. گاه دهدیمپاها رخ    ای. اِدِم معموالا در بازوها  شودیمتورم    ایاِدِم  

 .شودیمو درد استفاده    یتورم، ناراحت

   یکوماستیژن

آن  توانیم پوساکشنیکه با استفاده از ل کندیم دای جمع پ  یمردان چرب یها نهیس ریاوقات ز یگاه 

 را برطرف نمود. 



 

 

 ی ستروفیپودیل سندرم

ل   بدن جمع    کیدر    یچرب  یستروفیپودیدر سندرم  از  در قسمت د  شودیمقسمت  ب  گریو   ن یاز 

 بدن بهبود بخشد.  ی چرب  تر یعیطب  ع یرا با توز  ماریظاهر ب  تواندیم  پوساکشن ی. لرودیم

   پوم یل

از ل  توانیمهستند که    ی چرب  م یخخوش  یها تومورهاپومیل   با استفاده  از بدن   پوساکشنیآنها را 

 حذف کرد. 

 پوساکشن یل  ی خطرات و عوارض جراح

را به همراه دارد.   یهوشی و واکنش به ب  یزیمانند خونر  ی خطرات  پوساکشنیبزرگ، ل   ی هر جراح  مانند

 عبارتند از:  پوساکشنیمخصوص ل  یعوارض احتمال 

 کانتور  یهای نظم یب

دل   به  است  ناهموار چرب  لیپوست شما ممکن  الت  فیضع  ی ارتجاع  ت یخاص  ،یحذف  و   امی پوست 

که   یبیباشند. آس  یممکن است دائم   راتییتغ  نی پژمرده به نظر برسد. ا  ای  دار موجبرآمده،    ،یرعادیغ



 

استفاده   پوساکشن یل  نی )کانوال( است که در حیاز لوله نازک   ی، ناششودیم پوست زده    ریبه بافت ز

 به پوست بدهد.   ی ممکن است ظاهر خالدار دائم   ی که حت  شودیم

 ع یما  تجمع

به   از یممکن است ن  عی ما  ن یشود. ا  جادیپوست ا  ری)سروم( در زعیما  یموقت  یها حفرهاست    ممکن 

 با سوزن داشته باشد.  هیتخل

   یحس یب

موقت   کی. تحردیداشته باش  دهید  بیآس  هیدر ناح  یدائم   ایموقت    یحس  یاست احساس ب  ممکن 

 ممکن است.  ز ین  یعصب

 عفونت 

 یکننده زندگ  دیممکن است تهد  دیشد  ینادر اما ممکن هستند. عفونت پوست  یپوست  ی هاعفونت

 باشد.

 ی داخل یهااندام شدن  سوراخ

برخوردار نباشد، ممکن است کانوال را   ی از مهارت کاف  دهد یمرا انجام    پوساکشنیکه ل  ی جراح  اگر

اتفاق رخ دهد، ممکن   نی را سوراخ کند. اگر ا  یداخل  ی هاانداماز مقدار استاندار وارد بدن کند و    شتریب

 داشته باشد.  یم ی ترم  ی اضطرار  یجراح کیبه    ازیاست فرد ن

   ی چرب ی آمبول

جمع شوند   هاهیکرده و در ر  ر یگ  یرگ خون  کیشل شده ممکن است جدا شده و در    یچرب  ی هاتکه

 است.  یکننده زندگ  دیتهد  ی اورژانس  طیشرا  کی  یچرب  ی به مغز بروند. آمبول  ای



 

 

 ی و قلب ی وی کل مشکالت

کننده   دیباعث مشکالت بالقوه تهد  تواندیم  عاتیو ساکشن ما   ق یتزر  ن یدر ح  عاتیدر سطح ما  رییتغ

 شود.  هیقلب و ر  ه،یکل  ات یح

   نیدوکائیل  با تیمسموم

کمک   یبرا  پوساکشنی ل  نیشده در ح  قیتزر  عاتیحس کننده است که اغلب با ما  یب  کی  نیدوکائیل

نادر، ممکن است که   طیخطر است، اما در شرا  یب   ی. اگرچه به طور کلشودیم  زیدرد تجو  ن یبه تسک

مسموم دچار  ل   ت یفرد  باعث مشکالت جد  نیدوکائیبا  که  س  ی شود  و   ی مرکز  ی عصب  ستمیقلب 

 .شودیم

عمل انجام دهد،   کیروش را در طول    ن یچند  ا یبدن شما کار کند    تربزرگسطوح    ی جراح رو  اگر

 .ابدی یم  شیخطر عوارض افزا



 

 چقدر است؟   پوساکشنیل یدوره نقاهت جراح

نوع جراح  بسته انجام    یبه  باش  دیاداده که  ب  د یممکن است مجبور  اگر دیبمان  مارستانی در  البته   .

 .دیممکن است همان روز عمل مرخص شو  د،ینداشته باش   ی مشکل خاص

 یعاد  یها تی فعالهفته به   2در عرض چند روز به سر کار بازگردند و در عرض  توانندی مافراد  اکثر

بنابرا  گریبا فرد د  یبازگردند. اما هر فرد  یبهبود  یرا برا  یقیزمان دق  توانینم   نیمتفاوت است. 

 کرد.   نییتع

 از جمله:   د،یبپرس  تانیبهبود  ندیدر مورد فرا  یخود سؤاالت  یی بایجراح ز  از

 مصرف کنم؟   د یبا  ییداروها  چه •

 بانداژ خواهم گذاشت؟   ایآ •

 ؟ شوندیم  ده یکش  یخواهم داشت؟ اگر جواب مثبت است، چه زمان  هیبخ  ایآ •

 دوباره ورزش کنم؟   توانمیم   یزمان چه •

 شوم؟   تیزیو  دیدوباره با  ایآ •

 ؟ رد یگیمقرار    مه ی تحت پوشش ب پوساکشنیل  ایآ

. با دهندینم آن را پوشش    ی درمان  ی هامهیباست، اکثر    ییبایعمل ز  کی  پوساکشن یکه ل  ییآنجا  از

 .دی پرداخت صحبت کن  ی هانهیگزو    ها نهیهزو جراح خود در مورد    مه یشرکت ب

 جراحی لیپوساکشن چه زمانی قابل مشاهده است؟   جینتا

موارد،  یمشخص نخواهد بود. در برخ  ابدیکه التهاب محل عمل کاهش ن  یتا زمان پوساکشنیل  جینتا

 شود یمهفته برطرف    4تورم بعد از حدود    شتریکاهش التهاب ممکن است چند ماه طول بکشد. ب  نیا

 به نظر برسد.   ترحجمکم  دیآن برداشته شده با  ی که چرب  ی اهیناحو  

که بعد از   یداشته باشند. کسان  ی دائم   جیانتظار نتا  توانندیموزن ندارند، معموالا    ر ییکه تغ  یافراد

 . کندیم  ر ییآنها تغ  یچرب عیممکن است متوجه شوند که توز کنندیمعمل وزن اضافه  



 

 

 جمع بندی 

را   یجراح   نیا  بیو معا  ایهستند که مزا  یهستند، معموالا افراد  یراض  پوساکشنیل  جیاز نتا  یکسان

 باتجربه و    طی، جراح واجد شراشوندیممطلع    رودیم ، از آنچه انتظار  کنندیم   ی از قبل به دقت بررس

 .گذارندیم  ان یبا جراح خود در م  دقتبهرا    اتیو جزئ  کنندیمرا انتخاب  

یک جلسه مشاوره با دکتر حامد قدسی  حتماا اگر شما هم قصد انجام جراحی لیپوساکشن را دارید، 

مشورت گرفتن از یک جراح باتجربه   مسلماا داشته باشید و سواالت احتمالی خود را از ایشان بپرسید.  

 شما بسیار مفید باشد.   یر یگمیتصم در روند    تواندیم و ماهر،  

 اقدام کنید. از قسمت نوبت دهی سایت و یا از قسمت تماس با ما    دیتوانیمبرای دریافت نوبت،  

 منابع: 

-https://www.mayoclinic.org/tests

20384586-procedures/liposuction/about/pac 

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/liposuction/about/pac-20384586
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/liposuction/about/pac-20384586


 

-procedure-https://www.webmd.com/beauty/cosmetic

liposuction#1 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/180450#risks 

 

https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedure-liposuction#1
https://www.webmd.com/beauty/cosmetic-procedure-liposuction#1
https://www.medicalnewstoday.com/articles/180450#risks

