
 ابدومینوپالستی بهتر است یا لیپوماتیک

 

لیپوماتیک یک عمل جراحی پیکر تراشی است و برای افرادی که دارای چاقی موضعی هستند کاربرد دارد. ابدومینوپالستی 

 .نیز برای از بین بردن چربی های دور شکم و پهلو کاربرد دارد

 .بدن بیمار و سطح چربی ها تعیین می کند بنابراین الغر شدن با عمل جراحی را پزشک با توجه به فرم

 تفاوت لیپوساکشن و ابدومینوپالستی

لیپوماتیک و لیپوساکشن دو عمل جراحی متفاوت هستند که هدف مشترکی دارند و برای تغییر فرم قسمت میانی بدن انجام می 

 گیرند. حاال این دو عمل با هدف مشترک چه تفاوت هایی با هم دارند؟

 ی در نواحی شکم، ران یا باسن دارید، لیپوساکشن بهترین گزینه برای شماست ولی اگر چاق هستید این عمل اگر توده چرب

 .پیشنهاد نمی شود

  اگر شکم آویزانی دارید، ابدومینوپالستی بهترین راهکار برای شماست چون عالوه بر از بین بردن چربی، پوست اضافی

 .را نیز حذف می کند

 سب اندامجراحی های زیبایی تنا

از جمله جراحی های زیبایی هستند که برای تناسب اندام بهتر انجام  پیکرتراشی ،تزریق چربی ،پروتز سینه آبدومینوپالستی،

 می شود. آبدومینوپالستی یکی از جراحی های زیبایی اندام است.

 لیپوآبدومینوپالستی چگونه انجام می شود؟

انجام می شود. است که در یک جلسه  آبدومینوپالستی و لیپوساکشن این روش ترکیبی از

کل شکم انجام می شود. این کار باعث شل شدن پوست می شود، سپس برش پوستی  لیپوساکشن ابتدا لیپوآبدومینوپالستی در

 داده می شود ولی آزاد سازی فلپ به طور کامل انجام نشده و تا ناف و دور آن انجام می شود. آبدومینوپالستی مانند

سانتی متر تا قسمت تحتانی استخوان  4به صورت محدود بازدن تونل به عرض حدود  سپس آزاد سازی فلپ در باالی ناف

درصد خون رسانی دیواره  08جناغ انجام می شود، در نتیجه بیشتر عروق خونی، لنفاتیک و اعصاب حفظ می شوند، حدود 

در صورت لزوم عضالت شکم از طریق عروق خونی پرفوران صورت می گیرد که در این روش اکثر آنها حفظ می شوند 

 شکم در خط وسط در باال و پایین ناف دوخته می شوند) پلیسه می شوند(

انعطاف پذیر می شود و قسمت اضافی پوست برداشته و پوست دوخته می شود و در   فلپ پوستی بسیار لیپوساکشن دراثر

 سازی آن انجام می شود.نهایت محل ناف مشخص و بعد از دادن برش روی آن، ناف بیرون آورده شده و باز
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 جراحی شکم چیست؟

های الغری و کاهش سایز در یکی از بهترین روش جراحی شکم به روش ابدومینوپالستی طبق تعریف انجمن جراحان انگلیس،

های الغری شود. معجزه این روش برای افراد دارای تجمع چربی شکمی، افراد با سابقه بارداری یا چاقی ومحسوب می ناحیه شکم

اند، بهترین گزینه خواهد بود. نتایج جراحی شکم تا های پوستی، شل شدن پوست و پوست دارای ترک شدهمکرر که دچار آسیب

ماند، خصوصا اگر فرد سبک زندگی سالم و رژیم غذایی مناسبی را برای ادامه زندگی انتخاب کرده باشد. گاهی ها باقی میمدت

 .کندای برای افراد ایجاد میالعاده، نتیجه فوقجراحی لیپوماتیک با روش ابدومینوپالستی به همراهاوقات ترکیب جراحی شکم 

 انواع عمل زیبایی شکم کدامند؟

 جراحی شکم با روش ابدومینوپالستی بزرگ یا تامی تاک بزرگ 

 جراحی شکم با روش ابدومینوپالستی کوچک یا تامی تاک کوچک 
 (لیپو ابدو شکم) جراحی شکم با ابدومینوپالستی و لیپوماتیک 

 معایب جراحی ابدومینوپالستی بزرگ

توانید بهترین خودش را دارد. شما با درک عوارض در هر تکنیک جراحی شکم، می قطعا هر تکنیک جراحی، عوارض خاص

 .شودروش را برای استفاده، انتخاب کنید. معایب جراحی ابدومینوپالستی بزرگ، در ادامه شرح داده می

 در ناحیه شکمی ایجاد برش گسترده 

 ایجاد درد بیشتر بعد از جراحی شکم 

 دوران نقاهتتر بودن مدت زمان طوالنی 
 ابعاد بخیه شکم تر بودنطوالنی 

 ریزیافزایش ریسک عفونت و خون 

 افزایش ریسک هماتوم یا همان جمع شدن خون در محل جراحی 
 (ماندن اسکار پوستی بزرگ در برخی افراد )این موضوع بستگی به نوع پوست و میزان کالژن سازی داردباقی 

 جراحی مجدد تنبلی در تنظیم سبک زندگی سالم به امید 

 مزایای ابدومینوپالستی بزرگ

قطعا درک مزایای تامی تاک بزرگ، بخشی از انگیزه شما برای استفاده از خدمات این جراحی خواهد بود. در ادامه مزایای 

 .کنیمابدومینوپالستی بزرگ را بررسی می

 رسیدن به تناسب اندام در ناحیه شکم 
 ازدست دادن سایز و چربی به میزان زیاد 

 (شودهای پوستی زیادی برداشته میدلیل برداشتن بخشی از پوست، ترکهای پوستی )بهازبین رفتن ترک 

 الغری یک شبه 

 تقویت عضالت شکم و بهبود شکم و فرم عضالت 

 های طبیعی در اندامبلندی جذابیت پستی 

 جراحی ابدومینوپالستی کوچک )مینی ابدومینوپالستی( یا تامی تاک کوچک -۲

این نحوه جراحی معموال  .شودهای جراحی شکم محسوب میترین روشز پرطرفدارترین و محبوبی تامی تاک کوچک، اجراح

ار ناچ ،افتادگی پوست بعد از الغری دلیل اندکی چربی در ناحیه شکم یاشود که اندام الغری دارند و تنها بهتوسط افرادی انتخاب می

شود. از ناحیه زیر ناف تا قسمت باالیی آلت ای زده میصورت ذوزنقهبه جراحی شکم هستند. در ابدومینوپالستی معموال برش به

 .شود تا مجدد بخیه و اتصال آن به هم، انجام گرددشود و پوست کشیده میتناسلی برش داده می

ستی ترین آسیب بهترین نتیجه را از ابدومینوپالو افراد به خوبی با کم تهای پوستی زیر شکم ازبین خواهد رفترک در این روش نیز،

مینی خواهند دید. بهتر است بدانید که در این جراحی نیز، پزشک متخصص برحسب تشخیص و نیاز پوست به لیفت، محل برش 

 .کندرا انتخاب می
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 افراد کاندید ابدومینوپالستی کوچک

راحتی با انجام جراحی، شوند. این افراد بهعنوان کاندید درنظر گرفته میای از افراد بهجراحی، عدهدانید برای هر طور که میهمان

 :شان را مشاهده خواهند کرد. افراد کاندید ابدومینوپالستی کوچک یا مینی ابدو بدین شرح هستندخواهنتیجه دل

 هستند فقط دارای چربی در ناحیه زیر شکم افرادی که 

 قط دارای پوست اضافه در ناحیه شکم هستندافرادی که ف 

 افرادی که کمی ترک پوستی شکمی دارند و مایل به حذف آن هستند 
 در سطح کوچک دارند لیفت شکم افرادی که فقط نیاز به. 

 افراد دارای تناسب وزن و سبک زندگی سالم 

 مزایای ابدومینوپالستی کوچک

توان انگلستان، مزایای ابدومینوپالستی کوچک بسیار زیاد است. چرا که با اندکی تغییر در بافت پوست شکم می NHS طبق اعالم

 :پردازیمکمی تخت را تجربه کرد. در ادامه به شرح مزایای تامی تاک کوچک میش

 کوچک بودن محل برش شکمی 

 به نسبت تامی تاک بزرگ تردوران نقاهت کوتاه 

 لیفت پوست شکم تا حد رضایت بخش 

 های پوستی بر روی پوست های برداشته شدهازبین رفتن ترک 

 فشار خون، کم خونی و دیابتهای آسم، افراد بدون سابقه بیماری 

 دهی و زیبایی شکم تخت و صاففرم 
 ترهزینه کم 

 معایب مینی ابدومینوپالستی

شان، بهترین روش را برای قطعا هر تکنیک جراحی، معایب خاص خودش را دارد. افراد باتوجه به نیازشان و آناتومی بدن

 مینی ابدو نیز به شرح ذیل است:کنند. معایب الغری با خواه انتخاب میرسیدن به اندام دل

         در مقایسه با تامی تاک بزرگ( تغییر نسبتا اندک( 

         کشیدن بخش کوچکی از پوست زیر شکم و لیفت محدود 

         های شمکیعدم امکان دسترسی مطلوب به ماهیچه 

         ها برای لیپوماتیک پهلوعدم امکان استفاده از برش 

         عدم امکان تخلیه چربی نواحی باالی شکم و پهلو در اکثر مواقع 

 جراحی شکم با ابدومینوپالستی و لیپوماتیک -۳

های جراحی زیبایی، امکان استفاده از یک یا چند روش کمکی نیز وجود دارد. درواقع، گاهی پزشک صالح را در برخی از روش

ی و غیرتهاجمی هم زمان برای شما انجام شود تا نتیجه بهتری از آن حاصل گردد. در بیند که دو روش جراحی تهاجمدر این می

کند و سپس پوست اضافی را لیفت جراحی شکم با روش عمل ابدو، پزشک متخصص بخش زیادی از چربی شکمی را تخلیه می

افراد دارای چربی در نواحی پهلو و پشت که نیاز  کند. بدیهی است کهکند. این جراحی تنها در ناحیه شکم تغییرات را ایجاد میمی

در چنین شرایطی پزشک . بخشی از جراحی ابدومینوپالستی مشاهده نخواهند کردایتنیز دارند، نتیجه رض جراحی پهلو به

 .کندمتخصص جراحی لیپو ابدو را پیشنهاد می

دهد تا در یک وعده جراحی، شاهد کاهش جراحی زیبایی لیپوماتیک در کنار ابدومینوپالستی، این شانس را به فرد زیباجو می

شود، در همین کنیک جراحی، برش شکم و تخلیه چربی در آن به همراه ترمیم عضالت انجام میدر این ت .سایز و وزن زیادی باشد

د شود. اگر چربی پشت نیز وجوهایی که ایجاد شده است، ناحیه پهلو با دستگاه لیپوماتیک تخلیه چربی میزمان باتوجه به برش

کند. نتیجه این جراحی معموال همان ربی از پشت فرد میداشته باشد، پزشک متخصص با ظرافت و دقت تمام، اقدام به تخلیه چ

ی پیدا االعاده تراشیدهدهند و ظاهر فوقشان را کاهش میمعجزه علم پزشکی است. افراد یک شبه چندین سایز و چندین کیلو از وزن

 .کنندمی
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 افراد کاندید جراحی لیپو ابدو

 توانیدوجود امکان انجام دادن آن یا انجام ندادن جراحی است. درواقع، شما می قطعا اطالع از افراد کاندید هر جراحی، تعیین کننده

توانید یکی از همین افراد کاندید باشید یا خیر! در ادامه به با کسب اطالعات درخصوص افراد کاندید هر جراحی، بسنجید که آیا می

 .پردازیمافراد کاندید جراحی لیپو ابدو می

 در باالتنه و تجمع چربی افراد دارای اضافه وزن 

 افراد دارای چربی در ناحیه پشت و پهلو 

 افراد با تجمع چربی متوسط در ناحیه پشت و پهلو 

 افراد دارای سبک زندگی سالم برای ادامه زندگی 
 های آسم، فشار خون، کم خونی و دیابتافراد بدون سابقه بیماری 

 معایب لیپو ابدومینوپالستی

 .پردازیمتر باشد، معایب و عوارض آن نیز بیشتر خواهد شد. در ادامه به شرح معایب لیپو ابدو میطوالنیقطعا هرچه جراحی 

 جراحی لیپوماتیک و ابدومینوپالستی مدت زمان طوالنی 

 استفاده از داروی بیهوشی به مدت طوالنی 

 پیچیدگی عمل لیپو خصوصا در ناحیه پشت، همزمان با ابدومینوپالستی 

  زیاد در نواحی لیپوشده و ناحیه ابدومینوپالستیدرد نسبتا 

 هاریزی بیشتر به نسبت سایر روشخون 
 افزایش ریسک هماتوم در جراحی لیپو ابدو 

 تر شدن دوران نقاهتطوالنی 

 مزایای لیپوماتیک و ابدومینوپالستی هم زمان

د. در جراحی لیپو ابدو نیز چنین است. مشکالت ایرا شنیده” هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد“قطعا شما نیز ضرب المثل 

 .گوناگون درکنار مزایای متعدد برای افراد، وسوسه کننده است. در ادامه به برخی از این مزایا اشاره خواهیم کرد

 ایجاد تناسب کامل در ناحیه باالتنه 

 کاهش سایز بسیار زیاد در کلیه نواحی باالتنه 

 ایجاد فرم بسیار جذاب در اندام 
 های پوستیازبین بردن بخش زیادی از ترک 

 رسیدن به شکمی صاف و تخت 
 تقویت عضالت شکمی 
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