در مورد لیفتینگ (جرایح کشیدن صورت)
لیفتینگ صورت چگونه انجام میشود
جرایح کشیدن صورت فرمهای مختلف دارد .میتواند شامل جراىه در نواىه مختلف صورت و یا فقط در میانه
ی
صورت باشد .این جرایح یم تواند به دو شکل عمیق و یا سطیح انجام پذیرد .نتیجه جرایح بستگ به نوع جرایح
و مسلم باید متناسب با شخص باشد.
کشیدن پوست
در این نوع جرایح میتوان پوست را از طریق شکاف در اطراف گوش (کوتاه یا بلند) از بافت زیرین جدا و کشید ,که این
ی
زیبای بوده .در تکینیک های جدید از نخ جرایح برای کشیدن پوست و یا کشیدن
روش به طور سنت تنها روش در جرایح ی
کیم از پوست استفاده میشود.
جابجای بافت چری
ی
از طریق همان شکاف ایجاد شده در ناحیه گوش یم توان وارد بافت های عمیق چری شد و چری ها را جدا کرد .به این
ن
روش "جرایح عمیق صورت" گفته میشود.
همچنی یم توان این بافت های چری را به وسیله بخیه به سمت باال کشید
که به این روش "ماکس لیفت" گفته میشود.
سفت کردن عضالت صورت
ین
دوخی آن باالتر در گونه انجام ميشود .به
سفت كردن عضالت صورت از طريق كشيدن اليه عضالت پوست گونه و
نی سفت كردن عضالت گلو يا گردن از طریق یک شكاف کوچک در پايین
اين روش "اسماس" گفته یم شود .به همچ ن
چانه انجام یم گيد.

عوارض و مشکالت بعد از جرایح کشیدن صورت
ی
ن
همچنی توقف
نارضایت ها در این نوع جرایح ها یم تواند به طور مثال زیبا نبودن جای خط جرایح و
شایع ترین
ن
نی امکان آسیب به رگ های حیس و حر ی
رشد مو در ناحیه خط جرایح در پیشای باشد و همچ ن
کت هم وجود
ی
دارد .تاثيات جرایح بر روی رگ های عصت به ندرت به شکل همیشگ دیده شده .عالوه بر اين در همه جرایح
ها ریسک خونریزی وعفونت وجود دارد.

مدت پایداری در لیفتینگ صورت
ن
زیبای
با کشیدن
پوست و بافت چری نمیتوان از مرحله مسن شدن انسانها جلوگيی کرد .بهمی خاطر هیچ جرایح ی
ی
ماندگاری همیشگ ندارد .در ن
عی حال هم یم توان گفت پوست برداشته شده دوباره بر نیم گردد و یم تواند مراحل مسن

شدن را آ هسته تر کند.
ی
زیبای ,یم تواند بستگ به خود شخص و ژنتیگ باشد و یا تاثيات خاریح از قبیل کشیدن
ماندگاری در یک عمل جرایح ی
ی
سیگار  .ماندگاری و دوام در جرایح ها یم تواند متفاوت باشد در جرایح های بزرگ تر و بازتر ماندگاری و دوام بیشيی
وجود دارد.

برریس قبل از جرایح
نخستی جلسه ی
ن
دکي جراح همراه با شما همه امکانات و محدودیت های موجود را با توجه به خواسته هایتان برریس
در
یم کند .همه اطاعات واقیع و درست در مورد نتیجه عمل به شما داده میشود .عالوه بر آن همه اطالعات مربوط به
عوارض و ریسک های بعد ازجرایح به دو شکل هم شفاىه و هم کتت به شما داده میشود.
در این جلسه ی
ی
سالمت عمویم شما را برریس میکند که آیا ی ن
گرفی آزمایش خون و یا تحقیقات پزشگ دیگری از
دکي جراح
شما برای قبل از جرایح نضوری است یا خي .در همان روز از صورت شما برای دیدن نتیجه بعد از عمل جرایح تصویر
بردارى میشود.
به عنوان یک مراجعه کننده خصویص به شما پیشنهاد میشود برای رشکت در جلسه نخست ی
بهي است با یک همراه
ن
نهای را
مراجعه کنید تا امکان مشورت در مورد فوايد یا مشكالت جرایح و همچنی امکان برریس دوباره برای تصميم گيی ی
با هم داشته باشید .برای اطمینان و جلوگيی از تصمیمات ن
آی ,قانونا باید از زمان تصمیم گيی تا رزرو کردن وقت
جرایح در بیمارستان یک هفته از جلسه نخست گذشته باشد.

