
 

  

 

 عوارض بعد از عمل

 .باشند داشته ريسك از درجاتي است ممكن جراحي اعمال تمام

 خونريزی عفونت، نظیر عوارضي اما است نادر عوارض بروز گرچه

 : همچنین .دهد رخ است ممكن خوني های لخته و ،) هماتوم (

 

 آمبولي و ترومبوآمبولي عفونت، بیهوشي، به آلرژيك واکنشهای

 از ، زخم ترمیم در اختالل ، مايع تجمع ، نامطلوب جوشگاه چربي،

 مخاطرات پوست، حس تغییرات ساير يا بیحسي پوست دادن دست

 بافت مدت،مرگ طوالني تورم يا و پوست رنگ هوشي،تغییر بي

 ، ناقرينگي ، زخم جداشدن ، ) چربي نكروز ( پوست عمقي چربي

 چند است ممكن ( حساسیت و درد احساس پوست، شلي و محو

 بطول ابدومینوپالستي جراحي موارد در ماه سه دو تا گاهي و هفته

 تورم ريوی، و قلبي عوارض ، عمقي وريد ترومبوز ،( بیانجامد

 مجدد، جراحي به نیاز احتمال عصبي، آسیب پاها، مدت طوالني

 . زيبائي نظر از مطلوب حد از کمتر نتیجه

 
 : رويد مي منزل به که هنگامي

 طبیعي غیر ضربان يا ، سینه قفسه درد ، نفس تنگي احساس اگر

 بالفاصله داشتید، عمل محل از خونريزی يا و کرديد تجربه را قلب

 . دهید اطالع

 

 

 

 

 گزارش جراح به سريعا بايستي غيرطبيعي نكته و مشكل هر

 . شود
 

 رژیم و فعالیت برای زحمت بدون جایگزین یک لیپوساکشن
 روش یک نه و است بدن به دادن شکل نوعی کار این .نیست غذایی

 وزن کاهش
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دستگاه توسط واضافي  چربیهای نامطلوبتخلیه واقع درلیپوساکشن 

مكنده از طريق سوراخهای کوچك و بدون برش جراحي است. در 

 اين روش چربي از محلهای ناخواسته مثل شكم،ران،باسن ، بغل پا،

روشهای جديدی  اکنونزانو،بازو،چانه،گونه وگردن برداشته میشود.

که نتايج اين عمل را به طور چشمگیری طي دهه اخیر ابداع شده اند

البته لیپوساکشن هرگز جايگزين ورزش و بهبود بخشیده است. 

وجود دارند که چربي شود اما در داخل بدن ما نقاطي  رژيم نمي

 کناره خارجي رانها،پهلوها،مانند آن با ورزش ورژيم از بین نمیروند

 .است لیپوساکشن راه تنها موارد اين در.  …بازو و 

بايد بدانبد  بايد انتظارات شما از لیپوساکشن واقعي باشد نه رويايي.

را  عتماد به نفس شماکه لیپوساکشن ظاهر شما را بهبود بخشیده وا

،اما ضرورتا بدان معنا نیست که کامال با ايده آل شما افزايش میدهد

 .مطابقت نمايد

 متغیر ساعت 3 تا 2 از شده ساکشن چربي میزان به بسته عمل زمان

 .است

 
 مراقبتهاي بعد عمل

گذاشته ايد، بايد بدانید ه عمل جراحي را با موفقیت پشت سرک حال

 که مراقبتهای بعد از عمل در نتیجه نهايي نقش بسزائي دارند. 

 يابند . های اول اهمیت بیشتری مياين موضوع در روزها و هفته

 

 

 کند:هاي زیر به شما در این امر کمک میتوضیحات و توصیه

دتر از تخت پايین آمده و بايد هر چه زولیپوساکشن ،اتمام بعد از -1

بعد از چند روز شما مي توانید فعالیت روزمره خود را از يد.راه برو

 ماه بايد اجتناب شود 1 فعالیت و ورزشهای سنگین تااز ر بگیريد.س

 .ساعت بعد از عمل مي توانید دوش بگیريد ۸۴  -2

مديريت درد و اجتناب از خطرات جراحي شكم در دو روز اول،-3

مشكالت بیشتری را در اولويت اصلي قرار دارد. بیمار در اولین هفته 

هفته به تدريج کاهش پیدا  3يا  2و اين حالت ناراحتي در طول دارد

اهمیت  کت و بدنسازی ازرمیكند.پس از چند هفته بازيابي توان ح

اه، شما مي توانید نتايج پس از چند مزياد برخوردار خواهد بود.

 حاصل از عمل جراحي زيبايي شكم را ارزيابي کنید. 

در اين رابطه مهم است که به خاطر داشته باشید مدت زمان الزم 

 .برای ريكاوری در بین افراد مختلف به شدت متفاوت مي باشد

 حرکتي بي به ثانوی ها روده مختل کارکرد و يبوست از هیزپر -۸

 سبزيجات و میوه و فراوان مايعات مصرف با : بیهوشي اثرات و

 .پزشك نظر با ها ملین از استفاده لزوم صورت ودر تازه

 است عمل از پس هفته 2 تا 1بین معموال کار به برگشت زمان -5

 تخمین کارتان، نوع و جسمي وضعیت به بسته میتواند تان جراح که

 دهد.  ارائه را بهتری

 ساکشن محل روی ازفشار کاستن برای وپهلوها شكم درساکشن-6

 زيرزانوهايتان بالش وچند باشد باال سرتان خواب زمان در بهتراست

 .دهید قرار

 

 

 

 محل برشهای جراحي درحین التیام دربسیار مهم است که  -7

 دستور ، يا حرکت قرار نگیرد . پزشك شما، سائیدگي معرض فشار

 . برای مراقبت را به شما آموزش خواهد داد العمل های ويژه

پس از عمل جراحي ، يك لباس فشاری يا بانداژ االستیك ممكن 

هفته استفاده  ۸-3است روی محل عمل بسته شود والزم است 

ید. اينها به کنترل تورم و فشردن پوست به اندازه ی شكل جديد نماي

 بدن کمك مي نمايند 

ويتامین ث است که در  نه کمپوت آن( حاویآناناس تازه ) و  -۴

تسريع جذب کبودی و ورم موثر است و هرچه بیشتر مصرف شود 

 .بهتر است

 .به وفور توصیه میشود 3مصرف میوه جات، ماهي و میگو و امگا

 .الزم است نتیجه عملبرای بررسي  پزشك ويزيت هفته اول -9

روز مصرف نمك پس از عمل به حداقل کاهش داده 15تا  -11

 .شود

 .تا آخر مصرف کنید طبق دستور پزشكتان داروهای خود را  -11

مصرف دخانیات تا چند هفته پس از عمل ابدومینوپالستي   -12

 .شود موجب تاخیر در بهبودی و افزايش عوارض مي

ترشح خونابه تا چند روز پس از عمل جراحي زيبايي شكم  -13

طبیعي است. اما در صورت خونريزی واضح و قابل توجه اطالع 

 (. داده شود) اين احتمال تا دو هفته بعد از عمل وجود دارد

 

 

 

 

 


