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همه نکاتی که به شما میگوید افراط
در جراحیهای زیبایی خطرناک است

آیا من جراحی
الزم دارم؟

«من زشــتم؟ دماغم بزرگه؟ صورتم پر از جوش شــده.
چشمهام پف کرده .دندونهام نامنظمه و »...اینها سواالت
و جمالتی اســت که خیلی وقتها فکر افراد بهخصوص
نوجوانها و جوانها را مقابل آینه به خودش مشغول میکند
و شاید تبدیل به دغدغه و حتی رنجی مداوم در زندگی شود .شاید شما هم
جزء آن دسته از افراد خوشاقبال نباشید که از دوران کودکی تا بزرگسالی
از نعمت زیبایی برخوردارند و بدون هیچ تالشی نگاههای تحسینآمیز را
به خود میکشانند .شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که در دوران
بهخصوص نوجوانی بارها و بارها بیرحمانه درمعرض طعنه و زخم زبان غریبه
و آشنا درباره چهره یا عضوی نه چندان زیبا در صورتشان قرار گرفتهاند.
«دماغ گنده ،خرطوم دراز ،صورت اسبی» و بسیاری عبارت و جملههایی از
این دست که مثل خنجر بر جان افراد مینشیند ،در حالی که گویندگانشان
به بهانه شوخی و مزه انداختن از کنار آن گذشتهاند و هرگز به تاثیری که
این طعنهها بر افراد گذاشته پی نبردهاند .شــکی نیست که زیبایی یک
نعمت ارزشمند است و تالش برای زیبا شدن هم یک رفتار طبیعی است که
نمیتوان بر آن ایرادی گرفت ،اما نگاهی بر موج وسیع جراحیهای زیبایی
این پرسش را ایجاد کرده که تالش برای زیبا شدن چرا این روزها اینقدر
همهگیر ،افراطی و نتایجش گاهی عجیب و غیرطبیعی شــده است .دکتر
مرجان علیقارداشی روانشناس در این باره توضیح میدهد.
پریسا سجادی

پس از درمان
لمینیتاین
توصیههاراجدی
بگیرید!

جایگاه
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میکرونیدلینگ و روش
انجام آن توضیح دهید.
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می خواهم زیبا بمانم
تمایل به جراحی تا کجا طبیعی
است؟

هیچ کس نمیتواند منکر این موضوع شود که زیبایی
و میل به زیباتر شدن یک امر طبیعی است .همه ما در
مرحله نخست ارتباط با افراد ناآشنا به ظاهر فرد مقابلمان
توجه میکنیم .ظاهر افراد یک عامل قوی در پذیرششان
از طرف دیگران اســت .قطعا افراد خوشچهره شانس
باالتری در برقراری ارتباط و جذب دیگران دارند .حتی
برای گرفتن مشاغل و موقعیتهای اجتماعی هم ظاهر
تاثیر زیادی دارد .پس عجیب نیست که افراد از وسایل و
ابزارهایی حتی تا مرحله جراحی زیبایی استفاده کنند که
به زیبایی ظاهرشان بیفزایند و چهره مقبولتری برای
خود بسازند .روانشناسان هم این موضوع را امری طبیعی
میدانند و بر این شیوه هیچ خرده نمیگیرند .قطعا وقتی
کسی مثال بینی بزرگی دارد که باعث میشود زمانی که
مقابل آینه قرار میگیرد احساس خوشایندی از چهرهاش
نداشته باشد حق دارد که برای رفع این مشکل اقدام کند و
بایکعملجراحیزیباییهمنقصظاهریاشرابرطرف
کند و هم از لحاظ روانی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند
و به احساس خوشایند زیبا بودن برسد .تا اینجای کار همه
چیز منطقی و بجاست .مشکل از جایی شروع میشود که
میل به زیباتر شدن از حد منطقیاش میگذرد .اینجاست
که پای اختالالت روانی وسط کشیده میشود.

وقتی پای یک اختالل روانی
در میان است

hint
متاسفانه
رسانههای
تصویری
در پدید
آمدن معضل
جراحیهای
زیبایی نقش
پررنگی بازی
میکنند

دکتر مرجان علیقارداشی مشــاور و روانشناس در
این باره میگویــد :بین زیبایــی و افزایش اعتماد به
نفس رابطه منطقی وجود دارد و نمیتوان منکر این
واقعیت شد .بسیاری از مواقع پیش میآید به افرادی که
دچار افسردگی شدهاند توصیه میکنیم که وضعیت
ظاهریشان را تغییر دهند ،مثل الغر شدن تا این بهبود
به تغییر وضعیت روحیهشــان هم کمک کند .حتی
در روابط زناشویی هم تغییر و بهبود ظاهر همسران
میتواند تاثیر مطلوبی در روابطشان داشته باشد .اما
موضوع اینجاست که یکسری افراد در تمایل و اقدام
به زیبا شدن دچار افراط میشوند که این موضوع در
درصد باالیی از موارد رابطه مســتقیم با یک اختالل
روانی در فــرد دارد .مثال افرادی که دچار وســواس
هســتند وقتی به وادی جراحی زیبایی بیفتندهیچ
کــدام از تغییراتی که در ظاهرشــان ایجاد میکنند
برایشان رضایتبخش نیست و مدام به رفع ایرادات
خود ادامه میدهند و دست آخر چهرهای میسازند
ر
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که با همه رنجها ،هزینهها و مشکالتی که برایشان
در پی داشته اما باز هم از آن راضی نیستند و اینجاست
که مشکالت ظاهری در کنار اختالالت روانی زندگی
تلخی را برایشان رقم خواهد زد.

روانشناسان چه میگویند

گروه دیگری که در دام جراحیهای متعدد زیبایی
میافتند ،افرادی هستند که از اختالل خودشیفتگی
رنج میبرند .افرادی که گــهگاه در فضای مجازی
هم پرمخاطب هستند و به مشــکل افراط گونهای
جراحیهای زیبایی را تجربــه میکنند .این افراد

مدام و در هر جمعی دوســت دارند زیباتر از همه
بهنظر برســند و بههمین دلیل در رقابت با دیگران
در چرخه جراحیهای زیبایی میافتند و متاسفانه
همیشه کسی هســت که از آنها گامی جلوتر رفته
باشد و این چرخه را پیش ببرد .این افراد مدام دست
به جراحیهای زیبایی غیرضروری میزنند و بدون
اینکه بدانند مشکل از ذهن بیمارشان است هزینه
و رنج بینتیجهای به خودشــان تحمیل میکنند،
بههمین دالیل است که ما روانشناسان به جراحان
زیبایی توصیه میکنیم پیــش از اقدام به جراحی
بیمارانشان را نزد روانشناس بفرســتندتا با نگاه
واقعبینانه اقدام به جراحی زیبایی کنند .این روش
قطعا هم برای بیمار و هم پزشک مفید و ثمربخش
خواهد بود و برای دوطرف مشکالت کمتری در پی
خواهد داشت.

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه  9099071353با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم
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دکترمرجانعلیقارداشی
مشاور و روانشناس

الگوهای غلط عامل جراحی

یکی از پدیدههای ناخوشــایندی که ایــن اواخر در
جامعه ما ایرانیان ظهور کــرده و چهرهها و اندامی نه
چندان جذاب در میان بانوان و حتــی آقایان ایجاد
کرده عملهای جراحی و تزریقهای ژل و چربی است
که ظاهر غیرعادی و افراط شــدهای در چهره و اندام
افراد ایجاد کرده است .اگر به حس فطری زیبا شدن
بازگردیم هم اینگونه تغییرات در دایره زیبا شــدن
قرار نمیگیرد و توجیه منطقی پیدا نمیکند .اما واقعا
دلیل این تغییرات ناهنجار چیست .دکتر علیقارداشی
در این باره میگوید« :در وهله نخست میل افراطی و
بیمارگونه به دیده شدن یک عامل اصلی برای اینگونه
تغییرات نهچندان طبیعی در افراد است .انتخاب نوع
خاصی از ظاهر به صورت غلو شده و تالش برای داشتن
این نوع ظاهر معضلی است که متاسفانه بهدلیل بروز
نوعی الگوی غلط پدید آمده است .متاسفانه رسانههای
تصویری در پدید آمدن این معضل نقش پررنگی بازی
میکنند .تصاویری که از زنان موفق در رسانهها نمایش
داده میشــود تصاویری بینقص و زیباســت .کمتر
زن موفق و توانمندی در عرصههای مختلف علمی،
فرهنگی ،اقتصادی و غیره بوده که مثل یک ستاره بین
عموم بدرخشد ،دیده شود و مورد توجه قرار بگیرد تا
بهعنوان الگو هم موردتوجه زنان جوان واقع شود.

نگاه مردان به زن مطلوب در این بین بسیار تاثیرگذار
اســت .متاســفانه توجه بیش از حد مردان به ظاهر
زنان در انتخاب همسر منجر به این تالش زنان برای
زیباتر شدن شده اســت .البته اگر مردان در انتخاب
همســر مالکهای شــخصیتی و اخالقی و جایگاه

بسیاریازمواقعپیشمیآیدبهافرادیکهدچار
افسردگیشدهاندتوصیهمیکنیمکهوضعیت
ظاهریشانراتغییردهند،مثلالغرشدنتااین
بهبودبهتغییروضعیتروحیهشانهمکمککند.حتی
درروابطزناشوییهمتغییروبهبودظاهرهمسران
میتواندتاثیرمطلوبیدرروابطشانداشتهباشد.اما
موضوعاینجاستکهیکسریافراددرتمایلواقدام
بهزیباشدندچارافراطمیشوندکهاینموضوعدر
درصدباالییازمواردرابطهمستقیمبایکاختالل
روانی در فرد دارد

علمی و اجتماعی زنان را مدنظر قــرار دهند ،رقابت
بر سر زیباتر شدن به ســمت و سوی دیگری میرود.
درواقع و براساس خصلتهای فطری افراد در انتخاب
همسرشان و درنظر گرفتن شرایط موردنظر در انتخاب
همسر ،ناخودآگاه درخصوص ویژگیهای فرزندی که
درآیندهنصیبشانخواهدشدتصمیمگیریمیکنند.
البته بهطور طبیعی درنظر گرفتن شــاخص زیبایی
اهمیت دارد اما قطعا ویژگیهای شخصیتی ،فکری
و فرهنگی عوامل بسیار مهم و تاثیرگذارتری در این
خصوص هستند که باید درنظر گرفته شوند .بهعنوان
یک مشاور خانواده به وضوح مشاهده کردم که درنظر
گرفتن صرف عوامل ظاهری در انتخاب همسر در متن
زندگی زناشویی نتایج مطلوبی در پی نداشته و به مرور
اختالفات فکری و فرهنگی ظهور کرده و جذابیتهای
ظاهری هم نتوانســته مانع از شکلگیری اختالفات
زناشویی شود».

میلبهجاودانگی
وجوانی

اینروزهابخشیازجراحیهایزیبایی
همبرمیگرددبهتالشافرادیکه
بهدورانمیانسالیپاگذاشتهاندوبا
بهرهجوییازجراحیزیباییوسایر
روشهایموجوددرمسیرپیرشدن
چهرهواندامشانمانعودررسیدن
بهپیریظاهرتاخیرمیاندازند.دکتر
مرجانعلیقارداشیدراینباره
میگوید«:بارشددانشپزشکیوباال
رفتنسطحسالمتوبهداشتجامعه
سنکهولتهمباالتررفتهوعمرها
طوالنیترشدهاستودرستبههمین
دالیلهمتالشبرایبهتاخیرانداختن
پیرشدنچهرهواندامهمامکانپذیر
شدهکهالبتهجایخوشحالیداردو
هیچگالیهایهمازاینبابتنیست.البته
دراینخصوصهمیکاماوجوددارد.
زیادهروی در تالش برای جوان ماندن
هموقتیبهجاییبرسدکهفردازنظر
ظاهرهماهنگیوهمخوانیباهمسنو
ساالنشرابهکلازدستبدهدوازنظر
ظاهرشبیهردههایسنیقبلازخود
شوداینناهماهنگیهممنجربهایجاد
اضطرابواختاللروحیدرفردمیشود.

چرا نباید مقایسه کنید؟
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انواع و اقسام رژیمهای الغری و بدنسازی ،جراحیهای متعدد زیبایی و دغدغه هر روزه برای
اینکه شکل و ظاهری شبیه فالن مدل یا بازیگر سینما داشتن موضوعی است که فکر و ذهن
برخی جوانان را مشغول خود کرده است .دکتر علیقارداشی در این خصوص توضیح میدهد:
«بازیگران سینما یا مدلها متعهد به حفظ شکل خاصی از چهره و اندامشان هستند چون نوع
حرفهشان و نقشهایی که بازی میکنند این ویژگی را میطلبد بابت این موضوع هم سبک
زندگی خاص خودشان را دارند .این درحالی است که وقتی فرد مثال شغلش روزنامهنگار،
پزشک یا معلمی است ،قطعا نمیتواند مانند یک مدل زندگی کند و اصال نیازی هم نیست که این
شیوه زندگی را داشته باشد.

سیب سبز نشریه سالمت زنان

رابطه جراحی با مالکهای
غلط ازدواج

آویزه گوشتان کنید
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مشاور پوست
بهترین شیوه برای پاک
کردن تاتو

چطور

تاتو را
پاککنیم؟

HINT
رنگهای سیاه
و قهوهای
پررنگ
معموال به لیزر
جواب مثبتی
میدهند و
بهراحتی پاک
می شوند،
اما اغلب
پاک کردن
رنگهای قرمز
با مشکالتی
همراه میشود

 3گروه از افراد هستند که به فکر پاک
کردن تاتو میافتند؛ اولین گروه کسانی
که بعد از تاتو به هر دلیل پشیمان
میشوند مثال سلیقهشان تغییر میکند
یا یکنواختی آن دلشان را میزند یا ...و
جالب است بدانید در تحقيقي که به عمل
آمده ،مشاهده شده حدود  70درصد از
افراد ساعتي بعد از خالکوبي از اين عمل
خود پشيمان میشوند.
گروه دومی که به دنبال پاک کردن
تاتو هستند کسانیاند که اعتقاد دارند
آرایشگر آن طور که باید کارش را درست
انجام نداد ه است مثال طرح تاتو در چشم
یا ابرو آن طور که باید قرینه نیست و الزم
است برای قرینه شدن قسمتي از طرح
يک طرف پاک شود.
گروه سوم هم افرادی هستند که بعد
از تاتو دچار واکنشهاي حساسيتي
(آلرژيک) به رنگ تاتو ميشوند
بنابراین الزم است آن رنگ از داخل
پوست خارج شود.
این افراد غالبا بعد از مدت کوتاهی به فکر
پاک کردن تاتو می افتند اما نمی دانند از
میان روش های متعددی که برای ریمو و
پاکسازی طرح ها وجود دارد کدام روش
بهترین و سالمت ترین است.
ر
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چرابایکجلسهپاکنمیشود

از آنجا که رنگهای متعــددی در خالکوبیها وجود
دارد و رنگدانهها نیز در عمقهای متفاوتی از پوســت
وارد میشوند برای تخریب این رنگدانهها به جلسات
متعدد لیزر و لیزرهای متعدد با طول موجهای متفاوت
نیاز است .اگر بیمار اصرار به پاك كردن در یك جلسه
داشته باشد منجر به گذاشتن اثر (جای زخم و اسكار)
خواهد شد امابه طورکلیبایدگفتکههر قدر خالكوبی
سطحی و قدیمیتر باشــد ،راحت تر قابل پاك شدن
است اما هر چه رنگ به كار رفته حرفهای تر خالكوبی
شده باشد ،سختتر پاك میشود

رنگهاییکهسختپاکمیشوند

رنگهای سیاه و قهوهای
پررنــگ معموال بــه لیزر
جواب مثبتی میدهند و
بهراحتی پاک می شوند ،اما
اغلب پاک کردن رنگهای
قرمز با مشــکالتی همراه
میشود و رنگ قرمز دیرتر به لیزر جواب میدهد .پاك
کردن رنگهای سبز و آبی نیز ممکن است با مشکالتی
ی (تاتو)های سفید یا
مواجه شود در عین حال خالکوب 
ی (تاتو)های همرنگ پوست ممکن است در اثر
خالکوب 
لیزر تبدیل به رنگ خاکستری یا سیاه شود بنابراين در
چنین مواردی توصیه میکنیم چند جلســه با لیزر
تکهای کوچک را تست کنید و در صورت جواب دادن
لیزر و کمرنگ شــدن ،اقدام به پاک کردن کامل تاتو
کنید.

لیزر
چقدرموفقاست؟

لیزر  q-switchedمناســبترین نــوع لیزر برای
رنگهای سیاه ،آبی،قهوهای تیره است .نحوه عملکرد
این لیزر به این صورت است که ذرات رنگ داخل پوست
را منفجر و آنها را به ذرات ریز تبدیل میکند .این ذرات
توسط سلولهای الشــهخوار برداشته شده و کمکم
دفع میشود بنابراين عمل اصلی پاک شدن رنگ تاتو
را سلولهای ایمنی خود تاتو انجام میدهند و در واقع
رنگهای ریز شده را ریزهخواری کرده و از بین میبرند.
این نوع لیزرها گاهی تا  10جلســه باید تكرار شود تا
خالكوبی به طور كامل از بین برده شود بنابراین بیمار
باید صبر و شكیبايی داشته باشد و به پزشك متخصص
خود اعتماد كند.

راهحلیبرایتاتوهایرنگی
پوست

لیزر  : co2نوع دیگر از انواع لیزر الیهبردار اســت .در
این نوع لیزرها تعداد جلسات كمتری برای درمان الزم
است و گاهی با یك تا  3جلسه درمان تاتو كامال پاك
میشود .در مواردی كه از رنگهای مخلوط استفاده
شده این روش بهتر جوابگوست .همچنین در مواردی
كه از رنگهای همرنگ پوست توسط آرایشگر استفاده
شده باشد ،این روش بیشتر توصیه میشود .البته در این
روش بعد از پاك كردن تاتو مدت كوتاهی قرمزی روی
پوست باقی میماند و سپس به تدریج محو میشود.
البته باید بدانید تعداد جلسات بستگي دارد و هم به
میزان رنگی که آرایشگر در پوست وارد کردهاست.

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه  9099071353با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم
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جدیدترین اخبار سالمت ایران و جهان
را در این کانال بخوانید

بالبهاشوخینکنید

اگرپوستتیرهداریدمشکلتان
بیشتراست

استفاده از این لیزر برای تغییر رنگ ماده خالکوبی شده
در افراد با رنگ پوســت تیره کمی مشکلتر است زيرا
میان رنگ پوست و رنگ ماده خالکوبی شده هنگام پاک
شدن رقابتی به وجود میآید و در نتیجه احتمال دارد
پوســت عکسالعملهای مختلفی از خود نشان دهد
مثال پررنگ یا حتی سفید یا بیرنگ شود البته در بعضی
موارد نیز جوشهایی روی پوست پدید میآید.

بيشتر آرایشــگران برای پاك كردن تاتو به رنگهای
همرنگ متوسل میشــوند اما این بزرگترین اشتباه
است زيرا با این كار مشكالت بیمار نه دوچندان بلكه
صدچندان خواهد شد چون وقتی رنگ همرنگ به کار
رود پاك كردن با لیزر بسیار دشوارتر میشود .از طرف
دیگر گاهي پيش ميآيد هنگام پاك كردن این رنگها با
لیزر وضعیت از آنچه كه بوده بدتر ميشود ،همين رنگ
پوست تيرهتر ميشود.

آیاتاتوباکرمپاکمیشود

وقتیرنگکامالپاکنمیشود

گاهیپیشمیآیدبعدازتاتو
سیســتم دفاعی بــدن به
مقابله با این جسم خارجی
که همــان رنگ اســت،
میپردازد .وقتی سیستم
دفاعــی بــدن وارد عمل
میشود ،پاک کردن ذرات رنگ دیگر کار راحتی نیست
و بیمار مجبور میشــود مرتبا از داروهای کورتونی و
داروهای ضدالتهابی به صــورت موضعی و تزریقی در
داخل ضایعه یا به صورت خوراکی استفاده کند و این
مسئله میتواند فرد را با مشکالت متعددی مواجه کند.

گفته ميشود برخي كرمها ميتوانند تاتو را پاك كنند
اما تبليغاتي كه در اين زمينه انجام ميشود ،پايه علمي
ندارد و شعارهايي دروغين است .اگر اصرار داريد از
اين نوع كرمها استفاده كنيد ،مارك شناختهشدهاي
انتخاب كنيد زيرا برخي از انواع آنها حاوي موادشيميايي
خطرناكي هستند كه سالمت را به خطر مياندازند.

پاککردنکاملتاتوممکن
نیست

هر چند روز به روز تکنولوژیهای مربوط به لیزر برای
پاک کردن تاتو و خالکوبی بیشتر میشود ولی همچنان
پاک کردن تاتو کار مشکل و زمانبري است و نیاز به
درمان مرتب دارد اما بد نیست بدانید که پاک کردن
کامل تاتو بدون هیچ ردی از آن فعال عمال ممکن نیست.

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را به سامانه  9099071353بفرستید تا ما جوابگویتان باشیم.
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بزرگتریناشتباهآرایشگرهادر
پاککردنتاتو

استفاده از ليزر براي پاككردن تاتو بدون عارضه
نيست .درد هنگام انجام ليزر ،سوزش و سرخي ناحيه
تا چند هفته بعد از انجام عمل و مشكالت نادرتري
نظير باقيماندن جاي زخم ،روشن يا تيره شدن پوست
و ...نيز ممكن است بروز كند .برای پاک کردن تاتو هر
جلسه معموال چند دقيقه بيشتر طول نميكشد اما
قبل از آن فرد بايد آماده شود .بيحسي موضعي ناحيه،
استفاده از عينك محافظ مخصوص هنگام عمل و
استفاده از ضدآفتاب بعد از ليزر از جمله نكاتي است
که بايد رعايت شود .بعد از  7تا  12جلسه ليزر ميتوان
مطمئن بود تاتو تا حد زیادی محو ميشود .بين هر
جلسه نيز بايد بين  4تا  8هفته فاصله گذاشت.

33

در استفاده از لیزر برای پاک کردن خالکوبی عوارض
جانبی کمتری (نسبت به سایر روشها) وجود دارد ولی
بههرحالقبلازهرنوعتصمیمگیریبهتراستمتوجه
عوارض احتمالی آن باشید:
پوست در معرض خطر عفونت قرار میگیرد و حتی
ممکن است زخم شود و این زخمها به طور دائم روی
پوست باقی بمانند یا به طور کامل پاک نشوند.
در صورت محو شــدن خالکوبی از روی پوست نیز
ممکن است پوســت محل خالکوبی شده تغییر رنگ
دهد و رنگ آن نسبت به بقیه مناطق کمرنگتر یا تیره
شود که به مرور زمان بهبود مییابد .مثال در پاک کردن
خالکوبی لبها ،خط چشم و ابرو ممکن است رنگدانهها
به طور کامل محو نشوند و جای خالکوبی به صورت یک
سایه روی بدن باقی بماند.
در برخی موارد نیز واکنشهــای آلرژیکی گزارش
میشــود به خصوص در مواردی که جوهر خالکوبی
حاوی ســولفید جیــوه بوده باشــد .در ایــن حالت
واکنشها به شــکل قرمزی ،خــارش و التهاب بروز

آیا لیزر درد دارد؟

سیب سبز نشریه سالمت زنان

آیاپاککردنتاتوعوارضیهم
دارد

میکنند .برای جلوگیــری از واکنشهای احتمالی،
اغلب آنتیهیستامینهای خوراکی و نستروئیدهای
ضد التهاب تجویز شده و به بیمار توصیه میشود حتما
از قرار گرفتن در معرض نور خورشید خودداری کند.

در تاتوی مخاط نیز احتمال بروز همان عوارضی که در
تاتوی روی پوست گفته شد ،وجود دارد .عالوه بر این
چون از رنگ قرمز استفاده میشود ،احتمال پيشآمدن
آلرژی نيز وجود دارد .شاید این اتفاق به ندرت صورت
گیرد اما وقتی ایجاد شد ،خالصی از آن آسان نیست
زیرا پاک کردن رنگی که داخل مخاط لب شده بسیار
مشکل است و حتی در برخی موارد غیرممکن میشود.
قبل از ورود لیزرها ،اغلب از روشهای جراحی برای پاک
کردن تاتوها استفاده میشد که متاسفانه این روشها
باعث ایجاد جوشگاهها و اسکارهای شدیدی روی پوست
میشدند .هرچه تزریق سطحیتر و رنگ غیرحرفهایتر
باشد ،پاک کردن آن راحتتر است.
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حتی
محصوالتگیاهیهم
ممکن است عوارض جانبی داشته
باشند و تاکنون موارد مختلفی از بروز این
عوارض گزارش شده است .موضوع این است
که اگرچه هیچکس منکر ویژگیهای مثبت
محصوالتگیاهینیست،اماهمینمحصوالت
هم ممکن است عوارضی مثل حساسیت،
قرمزی ،ایجاد جوش و ...برای برخی
مصرفکنندگان بهدنبال داشته
باشند

B
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زیباییطبیعی

همه آنچه باید راجع به ارگانیکهای زیبایی بدانید

لوازم آرایشی گیاهی
کامال بیخطر هستند؟
اگرچه مردم از محصوالت شیمیایی که بیشتر از ویژگیهای مثبت ،عوارض دارند ،خسته
شده و خواهان محصوالت آرایشی گیاهی هستند اما اعتماد کورکورانه هم چندان
فایدهای نصیبتان نمیکند .اینکه کورکورانه به واژه گیاهی اعتماد کنید ،چندان منطقی
به نظر نمیرسد چراکه متخصصان معتقدند حتی محصوالت آرایشی بهداشتی ارگانیک
هم کامال ایمن و بیخطر نیستند و در این مورد بحثهای زیادی وجود دارد .اینکه واژه
گیاهی روی محصوالت را بخوانید نمیتواند شما را از همه خطرات مصون کند .البد
میپرسید چرا؟ اینها اطالعاتی است که در سایتهای معتبر بهداشتی و سالمت جهان
منتشر شده است .پس بهتر است قبل از تصمیم برای خرید این مطلب را مطالعه کنید.

منبعSlide shore :
سارا میرشجاعی

ارگانیک یعنی چه؟

100%
هیچ برچسبی
هم چندان
نمیتواند
نشاندهنده
طبیعی و
ارگانیک بودن
محصول باشد
چراکه درصد
طبیعی بودن
محصوالت
متفاوت است
و محققان
معتقدند هیچ
محصولی
100درصد
ارگانیک
نیست

هیاتتاییدمحصوالتارگانیکاسترالیا()ACOدرباره
محصوالت ارگانیک توضیح میدهد :ممکن است یک
محصول ،یک یا دو مورد از ترکیبات آن ارگانیک باشد
و برچسب ارگانیک دریافت کند اما بقیه ترکیبات آن
شیمیایی و مصنوعی باشد .بنابراین تشخیص محصول
ارگانیک قضیه بسیار دشــوار خواهد بود .در حقیقت
ارگانیک یعنی محصولی که بــه روش کامال طبیعی
ساختهشدهباشدودرتولیدآنهیچگونهموادشیمیایی،
حتی زمان آبیاری ،کودپاشی و ...گیاهان مورداستفاده در
آن ،استفاده نشده باشد.
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از کجا بدانیم یک محصول
گیاهی است؟

محصوالت آرایشــی بهداشــتی ارگانیک و گیاهی
معموال با برچســب «گیاهی» یا «طبیعی» معرفی
میشــوند و بهعنوان یک خریدار از روی برچســب
محصول میتوانید متوجه گیاهی بودن آنها شوید .در
حقیقتاینبرچسبهمچنداننمیتواندنشاندهنده
طبیعی و ارگانیک بودن محصول باشد چراکه درصد
طبیعی بودن محصوالت متفاوت اســت و محققان
معتقدند هیچ محصولی 100درصد ارگانیک نیست.
عبارت  USDAنشــان میدهد که این محصوالت
طبق استانداردهای تعریف شده ،ارگانیک محسوب
میشــوند .احتماال بهعنوان یک خانم به محصوالت
گیاهی عالقه دارید چراکه دوستدار سالمت و پوست
خود هســتید .اما سوال این اســت که آیا «گیاهی»
همیشه مساوی با «سالمت» هست؟ در ادامه به این
پرسش پاسخ میدهیم.

لوازم آرایشی گیاهی
چه خواصی دارند؟

اکســید تیتانیوم ،اکسید زینک و
اکســید آهن ازجمله مواد معدنی
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Beauty

زیباییطبیعی
طبیعی هســتند که در انواع لوازم آرایشی ارگانیک
به کار میروند و میتوانند شادابی پوست را افزایش
دهند .در تولید محصوالت آرایشــی گیاهی از مواد
گیاهی مثل رزماری ،بابونه ،ســدر ،آلوئهورا (تامین
نرمی و رطوبت پوست و تامین ویتامینهای ضروری)
و ...و آنتیاکسیدانهای طبیعی و مواد رنگی طبیعی
مثل حنا (اثرات ضدقارچ و تقویتکننده مو) ،وسمه،
زردچوبه (ضدالتهاب ،آنتیاکســیدان) و ...استفاده
میشود .آنتیاکسیدانهای طبیعی و ویتامینهایی
مثل ویتامین  Aو  Cموجود در لوازم آرایشی ارگانیک
و گیاهی میتوانند به تســهیل درمان آسیب بافتی
و برگرداندن وضعیت طبیعی پوســت کمک کنند.
بهعالوه ویتامین  Aو مشــتقات آن دو وظیفه اصلی
دارند کــه بهعنــوان آنتیاکســیدان و فعالکننده
پروتئینها و ژنهای خاصی هستند .کالژنسازی،
بهبود ظاهر پوست ،رفع چین و چروکها ،رفع شل
شدگی و افتادگی پوست و ...ازجمله مزایای این مواد
گیاهی هستند .ویتامین Eهم به محافظت در برابر
آفتاب ،بهبود آســیبها و شفافیت و سالمت پوست
کمک میکند .درنهایت اینکه استفاده از لوازم آرایشی
گیاهی و ارگانیک نســبت به مواد شیمیایی عوارض
اندکی دارد ،مواد مغذی بیشــتری به پوســت و مو
میرساند ،مزایای دارویی دارد و بهراحتی روی پوست
و مو مینشیند.

ممکن است حساسیتزا باشد؟

قبل از هر چیــز باید بگوییم کــه حتی محصوالت
گیاهی هم ممکن است عوارض جانبی داشته باشند
و تاکنون موارد مختلفی از بروز این عوارض گزارش
شده است .موضوع این اســت که اگرچه هیچکس
منکر ویژگیهای مثبت محصوالت گیاهی نیست،
اما همین محصوالت هم ممکن است عوارضی مثل

کدام لوازم آرایشی مهمتر
هستند؟

بیشازهرچیزبهلوازمآرایشیکهامکانراهیافتنبه
داخلبدنرادارندبایدتوجهداشتهباشید.بهعنوان
مثالرژلببهدلیلامکانورودمستقیمبهداخلدهان
وبدن،ریملوخطچشموسایهبهدلیلتماسمستقیم
بامخاطچشمبیشازدیگرلوازمآرایشیموردتوجه
هستندوبایدانواعاستانداردآنکهازنظرموادمضر
پارابن،سرب،فرمالدئیدو...موردبررسیقرارگرفتهاند
راانتخابکنید.لوازمآرایشیدیگرمثلکرمپودر،
پنکک،رژگونهو...اگرچهجذبپوستمیشونداما
ازآنجاکهمستقیمواردبدننمیشوندکمترآسیبزا
خواهندبود.

چرا نمیتوان
صددرصد گیاهی تولید کرد؟

موضوعبسیارمهمدرامرمحصوالتآرایشیارگانیکاین
است که اساسا محصول صددرصد ارگانیک وجود ندارد.
چراکهاگرقرارباشدلوازمآرایشیکامالگیاهیوارگانیک
و بدون اســتفاده از مواد شیمیایی تولید شود ،آنوقت
تنوع این محصوالت بسیار کم خواهد شد و پاسخگوی
نیازهایمشتریاننخواهدبود.بهعالوههزینهوزمانتولید
چنین محصوالتی بسیار باال خواهد بود .بههمین دلیل
تولیدکنندگانمحصوالتارگانیکهمبایدموادشیمیایی
مختلفبرایایجادرنگودرخشندگیو...اضافهکنندتا
هم هزینهها کم شود و هم تنوع آن باعث شود مشتریان
خود را از دست ندهند.

ارگانیکها همیشه مناسب
نیستند!

حساســیت ،قرمزی ،ایجاد جــوش و ...برای برخی
مصرفکنندگان بهدنبال داشــته باشــند .بنابراین
اینطور نیســت که به صرف گیاهی بــودن ،همه
افراد بتوانند با اطمینان کامل از این لوازم آرایشــی
و بهداشتی استفاده کنند .افرادی که به خودی خود
دچار حساســیتها و التهابهای پوستی هستند و
بهطور کلی پوست حساسی دارند ،بهتر است دقت
بیشتری داشــته باشــند چراکه حتی محصوالت
صددرصد گیاهی هم میتواند باعث ایجاد حساسیت
در این افراد شود.

چهمحصوالتارگانیکوچهغیرارگانیکاستفادهکنید،
مهم میزان استفاده و استاندارد بودن آن است .یعنی اگر
از محصوالت مرغوب و استاندارد استفاده کنید ،معموال
مشکل حادی به وجود نمیآید .قطعا ترجیح بر استفاده
از محصوالت ارگانیک است چون ضرر کمتری دارند .اما
به هر حال استفاده مداوم از محصوالت آرایشی میتواند
برخیبیماریهایپوستیمثلآکنهیاجوشهاراتشدید
کند ،زیرا یکی از مواد ارگانیکی که از پشم گوسفند به
وجود میآید اوسرین است که در بسیاری از کرمهای
آرایشی و بهداشتی وجود دارد .در این صورت اگر افراد
مســتعد جوش از کرمهای ارگانیک حاوی این ماده
استفاده کنند به احتمال زیاد آکنههایشان شدیدتر
میشود .بنابراین تنها انتخاب محصول ارگانیک برای
سالمتپوستکافینیستبلکهبایدشرایطپوستهم
درنظرگرفتهشود.

مراقبتقلبیهاباشید
نکته دیگر این است که برخی تولیدکنندگان،
از اعتماد و استقبال مردم نسبت به محصوالت
گیاهی سوءاســتفاده کــرده و برای فروش
بیشتر خود بهره میگیرند .امروزه بسیاری
از محصوالت گیاهی ،فقط برچسب «گیاهی»
دارند کــه در واقع همــان ترکیبات دیگر
محصوالت را دارند.
بهعالوه بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده که
محصوالت گیاهیای در بازار هستند که مواد
ر
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شیمیایی و دیگر مواد ممنوعه در
آنها وجود دارد؛ چنین محصوالتی
بسیار مضرند .بنابراین به هنگام
خرید هر محصول دقت کنید که
عالوه بر برچســب
گیاهی آیا مورد
تایید ســازمان
بهداشتی مروبطه
هست یا خیر!
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لیزر مونالیزاتاچ کاملترین و بینظیرترین تکنولوژی لیزر
دنیاست که فیلد پزشکی خانمها را متحول کرده و در بزرگترین
و مطرحترین مراکز تحقیقاتی پزشکی بینالمللی موردمطالعه و
بررسی قرار گرفته است

گروه جراحی ،زیبایی و لیزر دکتر مردانی شما را با مزیت های این روش آشنا می کند!

ازمونالیزاتاچولیپوماتیک
چهمیدانید؟

ليزرموناليزاتاچوکاربردهایآن

عمل جراحی لیپوماتیک جزء عملهای جراحی بزرگ
محسوب میشود .بنابراین باید توجه داشت که نیازمند
یکسری آمادگیهای قبل از عمل ،حین و بعد از عمل است
که همگی نیازمند انجام ایــن جراحی در مرکز جراحی
مجهزاست.

آمادگیهای قبل از عمل جراحی شامل:

انجام آزمایشات قبل از عمل جراحی
انجام مشاورههای الزم با سایر همکاران پزشک
انجام اقدامات تشخیصی در صورت صالحدید پزشک
جراح معالج
این عمل جراحی نیازمند بیهوشــی بــوده که میتواند
بیهوشی کامل یا بیحسی منطقهای باشد که باید توسط
متخصصبیهوشیانجامشود.همچنینحینانجامعمل
وجود متخصص بیهوشی بسیار ضروری و حیاتی است،
زیرا باتوجه به نوع این جراحی ممکن اســت مشکالت و
آشنایی بیشتر با کلینیک ویوا
دکتر مردانی ،متخصص جراحی ،زیبایی و
لیزر ،فارغالتحصیل سال  1383از دانشگاه
علوم پزشکی تهران و عضو آکادمی جامعه
جراحان ایران ،پس از پایان طرح پزشکان
متخصص در مناطق محروم از سال  85در
حوزه جراحی و زیبایی و لیزر اســت .در
کارنامه وی سابقه باالی  10هزار عمل جراحی
موفقیتآمیز موجود اســت .کلینیک ویوا
واقع در منطقه زعفرانیه شــامل مجموعه
بســیار کامل از خدمات جراحی و زیبایی
و لیزر شامل پزشــکان متخصص و پرسنل
مجرب است.
خدمات متنوع و کاملی را در زمینههای:
جراحیهای زیبایی
جراحی زنان و زایمان

نکته!

باتوجه به موارد ذکر شده انجام جراحیهای لیپوماتیک و
پیکرتراشی در مطبها و کلینیکهای پوست و مو بسیار
خطرناک بوده و تهدیدکننده حیات فرد است .پس به یاد
داشته باشید در صورتی که قصد انجام این عمل جراحی
را دارید حتما پزشک جراح آن را در اتاق عمل یک مرکز
جراحی مجهز انجام دهد.

جراحی لیزری
مراقبتهای پوست و مو
لیزرهای بسیار پیشرفته مربوط به زیبایی
پوست
از بین بردن موهای زائد
لیزر مربوط به زیبایی دستگاه تناسلی زنان
ارائه میدهد.

 -1روشن کردن پوست ناحیه تناسلی
 -2رفع شلی واژن( Thiteningتایتنینگ)
 -3البیا پالســتی (رفع بدشــکلی ناحیه
تناسلی)
 -4رفع بیاختیاری ادرار بهدنبال عطســه
و سرفه
 -5رفع خشکی واژن
 -6رفع آتروفی وا ِژن ناشی از یائسگی
 -7رفع درد هنگام نزدیکی
 -8رفع سوزش و خارش
 -9افزایش سفتی و مقاومت بافت واژن
 -10درمان سیستول و ریکتوسل (افتادگی
مثانه)
و بسیاری از موارد پزشکی و زیبایی (پس از
مشاوره با پزشک)

برای شروع درمان با
موناليزاتاچ ابتدا باید:

 -1معاینه کامل واژن انجام شود.
 -2پاپ اسمیر انجام دهید.
 -3در صورت وجود عفونت واژینال ،درمان
عفونت قبل از انجام لیزر انجام شود.
 -4در صورت مصرف قرص آهن ،قبل از انجام
لیزر آن را قطع کنید.
 -5درصورتی که سابقه تبخال تناسلی دارید
به پزشک خود اطالع دهید.
در حال حاضر در دنیا با استفاده از دستگاه
پیشــرفته لیزر مونالیزا تاچ دیگر ســراغ
درمانهای پرعارضه هورمونی یا جراحیهای
وسیع با درد و دوران نقاهت طوالنی نمی روند.
با درمان ساده و سرپایی لیزر در فواصل 6هفته
مشکل شل شدن واژن و افتادگی مثانه بعد از
زایمان ،بهصورت کامال سرپایی در مطب قابل
درمان است.

جالب است بدانید:

درد ندارد.
نیاز به بیهوشی و بیحسی ندارد.
دوران نقاهت آن هم بسیار کوتاهمدت است
و حتی میتوان گفت که دوران نقاهت ندارد.

آدرس :تهران ،زعفرانيه ،خيابان مقدس اردبيلی ،نرسيده به چهارراه پسيان ،پالک  ،19/6طبقه ،۴واحد13
093007563۴8
تلفن تماس091202631۴5 021-22173296 021-266۴17۴۴ :
@Vivaclinic

Vivaclinictehran
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برایانجامليپوماتيکدانستناین
نکاتمهماست

اختالالتی به وجود آید که فقط توسط متخصص بیهوشی
قابل کنترل و درمان است .الزم است بدانید بعضی از این
اختالالت تهدیدکننده حیات فرد بــوده و بدون حضور
متخصص بیهوشی ممکن است فرد حین عمل جراحی
فوت کند .اتاقهای عمل جراحی با مواد مخصوص کامال
استریل میشــوند و حتی هوای اتاق عمل نیز به میزان
بسیارزیادیمیکروبزداییمیشود.پرسنلنیزلباسهای
مخصوص میپوشــند که هر روز شستوشو و استریل
میشوند.وسایلموردنیازجراحینیزبهطورکاملاستریل
و تمام این عوامل موجب میشوند ریسک عفونتهای بعد
از عمل بهشدت کاهش پیدا کند.

کاربردهای متنوع این دستگاه:
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برای انجام خدمات زیبایی و درمانی امروزه کلینیکهای زیادی در سطح شهر تاسیس شدهاند که هر کدام
دارایمزیتهایزیادیهستند.گروهجراحی،زیباییولیزردکترمردانیاینروزهاباخدماتنوینیکهانجام
می دهد توانسته طرفداران زیادی را به خود جلب کند ،چرا که این مرکز مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات
و تکنولوژی است که در درمان خیلی از مشکالت توانسته موفقیت های زیادی کسب کند .در ادامه شما با
سایرخدماتگروهجراحی،زیباییولیزردکترمردانیبیشترآشنامیشوید.

لیزر مونالیزاتاچ کاملترین و بینظیرترین
تکنولوژی لیزر دنیاســت که فیلد پزشکی
خانمها را متحول کــرده و در بزرگترین و
مطرحتریــن مراکز تحقیقاتی پزشــکی
بینالمللی موردمطالعه و بررسی قرار گرفته
که نتایج درخشانی را بهدنبال داشته است و
مفتخربهدریافتبهترینتاییدیههایپزشکی
از جمله FDAآمریکا است.

مجله زیبایی،تغذیه و سالمت
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شرکت ژاک آندرل پاریس نمایندگی انحصاری محصوالت
بهداشتی و درمانی با برند ژاک آندرل در خاور میانه و ایران

جلوگیری از گسترش عوارض پیشرفته بیماری واریس ،با ژل ضدواریس!

بهترینراهپیشگیریودرمان
واریسچیست؟

آخرین بررسیهای انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان میدهد که  ۱۰تا ۲۰درصد از جمعیت
کشوربهبیماریواریسمبتالهستندوایندرحالیاستکهاغلبآنانازبیماریخودبیاطالعهستندودرصدددرمانهم
نیستند .از دکتر مینا محمدی مدیر علمی شرکت ژاک آندرل ،خواستیم ما را با بیماری واریس و ژل موضعی که برای درمان
این بیماری وجود دارد ،آشنا کند.

بيماری واریس چيست و چرا گرفتار واریس و سنگينی پاها میشویم؟

واریس،بهگشادشدنسیاهرگهایاتورموریدگفتهمیشود.
سیاهرگها،رگهایخونیهستندکهخونراازتماماندامهایبدنجمعآوریکردهوبهسمتقلبهدایتمیکنند.
وقتیجریانگردشخونبهدرستیانجامنشود،رگهابراثرجمعشدنخوندرآنهابرجستهمیشوندکهاینامر
بیشتردرپاهاورانهادیدهمیشودکهبهآنهاواریسگفتهمیشودوازریشهالتینvarixبهمعنایپیچخوردهگرفته
شدهاست.واریسهایتارعنکبوتیبیشتربهلحاظزیباییناراحتکنندههستند،حالآنکهواریسهایطنابیعالوه
برظاهرطنابمانند،مشکالتمتعدددیگرینیزبههمراهدارند.واریسهایتارعنکبوتیبسیارشایعهستندوبیشاز
۴۰درصدزنانباالی۵۰سالبهاینبیماریدچارند.

چهعواملیموجبتشدیداینبيماریمیشود؟

سابقه خانوادگی و ارثی:برخیافرادبادریچههایوریدیباکاراییپایینتریادیوارههایعروقیضعیفتربهدنیا
میآیند.
سن:خطرواریسباافزایشسنزیادترمیشــود.کمتراز۱۰درصدزنانزیر۳۰سالوبیشاز۷۵درصدزنانباالی
۷۰سالبهواریسمبتالهستند.
جنسیت:زنانبیشازمردانمستعدواریسهستندوبارداریعاملاصلیآناست.
وزن :اضافهوزنبهویژهدراطرافشکم،فشاراضافیرابروریدهایساقپاتحمیلمیکند.
پژوهشگرانتخمینمیزنندایستادنهایطوالنیمدتدلیلبیشاز۲۰درصدمواردپیدایشواریسدربزرگساالن
است.

برای درمان این بيماری چه باید کرد؟

درصورتیکهعاملایجادکنندهاینضایعاتداخلیباشند
بامراجعهبهپزشکمتخصصبایدتحتدرمانقرارگیرند.
خوشبختانهدراکثرمواردخونریزیهاوتورمپاهامنشاداخلی
نداشتهوبیشــترعللموضعیدارند.بهزبانسادهترتنبلی،
تضعیفوعدمکاراییسیستموریدی-لنفاویسطحیباعث
میشوندتاواریسایجادشودکهبااستفادهازژلاختصاصی
وتقویتکنندهاینسیســتممیتوانبهطورموضعیتاحد
قابلقبولیاینضایعاترابرطرفکرد.

برای درمان موضعی چه ژل یا کرمی
مناسباست؟

محققانومتخصصانالبراتوارهایگیاهپزشکیژاکآندرلبه
سرپرستیپروفسوربرن()P.Brinکهدارایشهرتبینالمللی
است،بااشرافبرتاثیروکاراییعصارهگیاهانموفقبهارائه
ترکیبیمنحصربهفردشدهاستکهچونهنگاممصرفباعث
سبکیوخنکیپاهامیشودآنراآیسیژل()IcyGelیاژل
یخینامیدند.آیسیژلبعدازمصرفباعثکاهشدمایموضع
مورداستفادهمیشودوفرداحساسسبکیوتازگیمیکند
ودرهمانجلساتاولمصرفبهدلیلوجودموادموثرمانند
رزوراترولومنتیلالکتات۲۵تا۳۰درصدازالتهابراازبین

نحوه مصرف این ژل به چه شکل است و برای چه
مدتی باید از محصول استفاده کرد؟

برای رفع واریس پاها روزی دو تا سه مرتبه همراه با ماساژ استفاده شود و
بهتر است بعد از آن مدتی پاها را باالتر از سطح قلب خود قرار دهید .با این
کار خون تازه در رگها جریان پیدا کرده و به عملکرد ژل کمک میکند.
اگر از جورابهای ضدواریس اســتفاده میکنیــد ،میتوانید مجددا
جورابهای خود را بپوشید زیرا ژل به سرعت جذب شده و هیچگونه اثری
از چربی و لک از خود باقی نمیگذارد.
استفاده موضعی از محصوالت ضدواریس بخشی از
پروسه درمانی هر فرد است و زمانی که فرد برای درمان
الزم دارد به فاکتورهای متعددی بستگی دارد از قبیل:
سن ،ژنتیک و نوع واریس.
برای رفعواریستار عنکبوتی 8الی۱۲هفته استفاده از
آیسی ژل و برای واریسهای طنابی تیپ یک استفاده
از ژل ضدواریس به همراه جوراب به مدت  5الی  9ماه
توصیه میشود.
اولینقدماصالحالگویزندگیاستولیاگرطبقروال
گذشته مدت زیادی بیتحرک یا سر پا بایستد خیلی
دیرتر جواب میگیرید.

بردهوباادامهمصرفکبودیهایزیرجلدی،هماتوم،واریس
وبهطورکلیسنگینیموضعمورداستفادهازبینمیرود.
لطفاترکيبومکانيسماثر موادمورد

استفاده در آیسی ژل را توضيح دهيد تا
با خواص این ژل آشنا شویم.

روغنهستهانگورموجوددرآیسیژلسرشارازرزوراترول
است.اینمادهیکآنتیاکسیدانوآنتیرادیکالقویوبسیار
موثراستوازسختشدندیوارهرگهایخونیجلوگیری
میکندوموجببهبودبافتهایآسیبدیدهمیشود.
اینژلبهدلیلوجودبنزیلسالسیالتومنتیلالکتاتدر
کاهشدردهایعضالنیوالتهابنیزموثراستوموجب
خنکیطوالنیمدتدرپوستواندامهایتحتفشارقرار
گرفتهمانندپامیشود.ژلضدواریسژاکآندرلمیتواند
تیرگیهایناشیازواریسرابهخوبیبرطرفکندزیراحاوی
تریاتانولآمیناستواینترکیبزمانیکهدرکنارویتامین
Cموجوددرروغنهسته
انگورقراربگیرد
موجبروشنی
پو ســـــت
میشود.

jacques-andhrel.com
تلفن88195485-88195361:

دکترمینامحمدی
مدیرعلمیشرکتژاکآندرل
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تحریک نوسازی پوست

:

قیمت ومان
هزار ت
55

پوستی سفت و باطراوت

کیو وی پولیش
برای برداشتن آلودگیها از عمق پوست الیهبردار ایگو محصولی حاوي روغن
گل جهت تجديد رطوبت پوست ،دارای ويتامين Eبهعنوان آنتياكسيدان و
ويتامين B3براي كاهش حساسيت و كاهش خطوط و چروكهاي پوست
است .این الیهبردار سلولهاي كدر و مرده را جدا کرده و پوست شما را بهطور
چشمگيري نرم و زنده ميكند .بهعالوه اینکه با عملکردی موثر برگرفته از عصاره
خالص جودوسر با هر بار استفاده نوسازي پوست را تحريك ميكند تا پوست شما
ظاهري جوان تر و شفافتر پيدا كند.
نکته :الیهبردار ایگو بسيار ماليم است ،پس پوستهاي خشك و
حساس هم ميتوانند بهصورت روزانه از آن استفاده كنند.

ماسک الیهبردار ویتامین C
این الیهبردار کار یک روشنکننده ،سفتکننده و ضدآسیب و استرس را
یکجا انجام میدهد .چون حاوی نوع خاص و بسیار جدیدی از ویتامین Cبا
اثری60برابر قویتر و ماندگاری طوالنیتر از دیگر انواع ویتامین Cاست که
در درمان آسیبهایی ناشی از آفتاب ،استرس ،مواد شیمیایی و انواع آلودگی
کاربرد بسیار موثری دارد .از طرفی وجود مجموعهای از آنتیاکسیدانهای قوی
و ترکیبات انحصاری در این محصول باعث ترمیم سریع و شفافیت و استحکام
پوست میشود و از روند تخریب آن جلوگیری میکند.
نکته :توصیه میکنیم اگر پوستی حساس و خشک دارید از این
الیهبردار استفاده نکنید.

قی

مت:
40
2هزار
تومان

مغذی و انرژیزا

قیمت:

35
هزار تومان

HINT
با مشاهده
اولین
نشانههای
خستگی و
آسیب روی
صورت با
مشاوره و
بررسی فورا
استفاده از
الیهبردارها
را در برنامه
مراقبت از
پوست خود
قرار دهید

ژل اسکراب اکلت
پوست صورت محل تجمع پوستهای مرده و آلودگی و چربیهای اضافه است به
همین دلیل در فواصل زمانی معین و مناسب به رسیدگی و الیهبرداری نیاز دارد.
ژل اسکراب پاککننده صورت اکلت لورال ،غنی شده با میکرودانههای الیهبردار
بهگونهای طراحی شده تا دانههای سرسیاه روی صورت و سلولهای مرده پوست را
همراه با آلودگی از انواع پوست شسته و با بافت انرژیزا و مغذی خود احساس تازگی
و سبکی را به شما هدیه کند .این اسکراب ضدخستگی است و خنکی دلپذیری را به
پوست میبخشد.
نکته:ژل اسكراب لورآل بهعنوان الیهبرداری مالیم فاقد مواد صابونی ،برای
انواع پوست مناسب است.

Store

2017

متنوعترین محصوالت برای الیهبرداری از پوست صورت

چه اسکرابی بخریم؟
ر
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شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه  9099071353با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم

,

نــــشـــریـــــه ســــالمـــــت زنـــــان

Women s Health

همین حاال موبایل خود را بردارید و عضو کانال های ما شوید...

زیبـــــایـــــــی/

B e a u t y

کانال رسمی سیب سبز
telegram.me/seeb24

اینستاگرام رسمی سیب سبز

instagram:seebesabz
با آخرین سوژه های سیب سبز
در این صفحه آشنا شوید

جدیدترین اخبار سالمت ایران و جهان
را در این کانال بخوانید

لوکسوطبیعی

ژلاکسفولیانت
الیهبرداری فوق مالیم مناسب برای هر نوع پوست حتی پوست حساس که با استفاده
از ترکیبات کامال طبیعی خود ،کار حذف سلولهای مرده و آلودگیها از روی پوست
صورت را به بهترین شکل انجام میدهد .الیهبردار مالیم و طبیعی نوکس همراه با عوامل
التیامبخش و نرمکننده ،پوست شما را از عمق پاک کرده و با برداشتن هر گونه جرم و
ناخالصی از منافذ آن ،شادابی و نفس تازهای به پوست هدیه میکند .پس برای احیای
پوست خود از این الیهبردار ویژه غافل نشوید.
نکته :بهتر است پوستهای نرمال تا مختلط دو تا سه بار در هفته و پوستهای
خشک و حساس تنها یکبار در هفته از آن استفاده کنند.

قیمت:

 102هزار تومان

دشمن جوشهای سرسیاه

ماسک اسکراب
ماسک اسکراب سینره غنی از مواد طبیعی از عصاره کیوی و نارون کوهی
است که چربی اضافی پوست را جذب کرده ،جوشهای سر سیاه را از بین برده
و منافذ پوست را کوچکتر میکند .به این ترتیب پوست شفاف و با طراوت
میشود .دانههای اسکراب موجود در این ماسک باعث میشود تا سلولهای
مرده بهراحتی از سطح پوست جدا شده و عالوه بر رطوبترسانی به نوسازی
پوست سرعت ویژهای ببخشد .درواقع این ماسک بهطور اختصاصی برای
پاکسازی عمیق پوست و کاهش چربی اضافی آن طراحی شده است.
نکته :بهتر است در نقاطی از صورت که جوشهای سرسیاه دیده
میشوند عمل ماساژ الیهبردار روی پوست را به مدت بیشتری ادامه
دهید.

 12هزا
ر تومان

از عمق پاک کنید

کرم اسکراب کدلی
الزمه داشتن پوستی صاف ،پاکیزه و شاداب از بین بردن آلودگیها و چربیهایی است
که راه منافذ و تنفس پوست را سد کرده است .پس برای این کار به الیهبرداری عمقی
با محصوالتی مانند این کرم اسکراب کدلی نیاز است تا با پاک کردن پوست از عمق و
رطوبترسانی آن مانع کدر شدن یا افتادگی پوست شود .بنابراین تا آسیب ندیدن پوست
این کرم مالیم را هفتهای یک تا دو بار روی پوست مرطوب با حرکات دورانی ماساژ دهید و
سپس با آب گرم بشویید.
نکته :این کرم نباید در اطراف چشم استفاده شود پس هنگام مصرف
مراقب باشید.

SCRUB Cream SHAMPOO

ر

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را به سامانه  9099071353بفرستید تا ما جوابگویتان باشیم.
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محیط پیرامون و آلودگیهایش مهمترین عامل پیری و کدر شدن پوست صورت شماست و شما هیچ راهی برای مقابله با آن ندارید
مگراینکههموارهسفتوسختمراقبپوستتانباشید،چونانباشتهشدنهرکدامازاینجرموچربیهارویپوستوترکیبآن
با دیگر آلودگیهای معلق پوست را در مسیر تخریب و پیری زودرس قرار خواهد داد .پس باید با مشاهده اولین نشانههای خستگی
و آسیب روی صورت با مشاوره و بررسی فورا استفاده از الیهبردارها را در برنامه مراقبت از پوست خود قرار دهید .چون تنها از همین
طریق میتوانید آلودگیها را از دل پوستتان بیرون بکشید و پوست را شفاف و با طراوت کنید.

سیب سبز نشریه سالمت زنان

قیمت :ومان
هزار ت
103

قیمت:
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Scrub Cream
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چی بخرم؟

مکملپاکیزگیپوست

ماسک الیهبردار بورآد
شستن روزانه صورت به تنهایی برای از بین بردن آلودگی و ناخالصیهای پوست شما کافی نیست ،بهویژه وقتی
هر روز روی صورت خود از انواع مواد آرایشی استفاده میکنید .با این حال ماسک الیهبردار بورآد نوویدرم یک
محصول دوکاره برای الیهبرداری و کاهش چربی اضافی پوست است .این الیهبردار دارای 95درصد ترکیبات
با منشا کامال طبیعی و ضدباکتری است که بعد از مصرف آن منافذ باز پوست تنگ و صورت درخشان و شفاف
میشود .بدون پارابن ،الکل و سیلیکون بودن آن هم از مزایای دیگری است که این ماسک را به مکملی مناسب
برای شستوشوی پوست تبدیل کرده است.
نکته :ماسک الیهبردار نویدرم محصولی مناسب و انحصاری
برای الیهبرداری از صورت خانمهاست.

ت :ان
قیم توم
زار
5ه
8

بهبود بافت پوست

ژل الیهبردار نورمادرم
بهطور معمول پوستهای چرب منافذ درشت و جوشهای بیشتری دارد .چون غدد چربی با ترشح
بیش از حد باعث ایجاد این چربی روی پوست میشود و ظاهری براق و روغنی به آن میدهد بنابراین
کار پاکسازی این نوع پوستها تخصصیتر و برداشتن آلودگی و چربیها از عمق کمی مشکلتر
است .اما جای نگرانی نیست چون ژل الیهبردار نورمادرم ویشی منافذ بسته پوست را باز و عمیقا تمیز
کرده و همچنین بافت پوست را بهبود میبخشد .این محصول با دو مکانیسم الیهبرداری فیزیکی و
شیمیایی مالیم موجب نرم شدن پوست میشود.
نکته :این محصول برای ازبین بردن آلودگی پوستهای چرب و آکنهدار بسیار مناسب
است.

قی
 45ه مت:
زار

قی
 47ه مت:
زار

ت
ومان

الیه مرده پوست را بردارید

ت
ومان

کرم الیهبردار صورت
اگر بهدنبال الیهبرداری مالیم و موثر میگردید این کرم حاوی دانههای بسیار ریزی است
که با ماساژ آن روی صورت تمام سلولهای مرده و آلودگیهایی که داخل منافذ پوست
نفوذ کرده و انباشته شدهاند را بهراحتی خارج و پوست شما را عمیقا تمیز میکند .کرم
الیهبردار کلیون باوجود ترکیبات طبیعی ،مفید و همچنین ویتامینهای مختلف باعث
میشود تا پس از استفاده ،تاثیر فوقالعاده آن را روی پوست خود مشاهده کنید .با مصرف
این الیهبردار پوست بسیار شادابتر ،نرمتر و درخشانتر از قبل میشود.
نکته :ماساژ کرم روی پوست باید بسیار آرام انجام شود و روی زخم یا التهاب
پوستی مطلقا استفاده نشود.

پوستتان را بسازید

قیمت:

 51هزار تومان

ر
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ماسک الیهبردار هیسه اک
الیهبرداری موثر با دو کارایی که برای داشتن پوستی سالم هم بهعنوان ماسک و هم بهعنوان اسکراب استفاده
میشود .ترکیبات موثر موجود در این ماسک اوریاژ آلودگیها را جذب و پوست را پاک و شفاف میکند و
بهدلیل داشتن دانههای ریزی که کامال با پوست سازگار هستند ،همزمان احساس رضایت و لطافت را به پوست
شما هدیه میدهد .این محصول بهدلیل داشتن گلیسیرین پوست را نرم و شفاف کرده و عطری خوشایند
مشابه دیگر محصوالت اوریاژ دارد.
نکته :بهعنوان ماسک میتوانید از این الیهبردار مالیم هر روز استفاده کنید.
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ممكن
است پوست شما در
تابستان به دليل تابش آفتاب كمي
آسيبديده و روي آن لكهايي بهوجود
آمده باشد يا رنگ آن يكنواختي خود را از
دست داده يا حتي كمي ناهموار شده باشد،
اين روزها كه شدت نور آفتاب كمتر شد ه وقت
درمان پوستتان است ،سرمها يا كرمهاي
لكهبر و مغذي ميتواند به پوست شما
كمك زيادي بكند

B

Beauty

کلینیکپوست
فرمول پیشگیری از خشکی پوست

نسخههایطبیعیبرایخداحافظی

با خشکی پوست

معموالوقتيفصلعوضميشودوآبوهواتغييرميكندتغييراتكوچكينيزدرظاهرپوستوموبهوجودميآيدبهخصوصباشروعفصلپاييزكه
پوست در فصل تابستان تابش خورشيد را تحمل كردهاست .هوا رو به سرد شدن ميرود و در پوست و مو آمادگي زيادي براي خشك شدن بهوجود
ميآيدوپوستومودرظاهرپژمردهوبدونآببهنظرميرسندبهخصوصاگرمجبورباشيدهرروزبرايرفتنبهسركارازخانهخارجشويد.امانگران
نباشيداگرميخواهيددراينبيرونرفتنهايهرروزهودرمسيركارپوستتانكمترينآسيبراببيندپيشنهادهايماحتمابرايتانمفيدخواهدبود.

محصوالت تككاره بخريد
اگر نوع پوست شــما خشك يا مختلط باشد
ممكن اســت يك كرمپودر عادي ،چندان
مناسب استفاده در پاييز نباشد اما اگر اصرار
داريدكهبراييكنواختكردنرنگپوستتان
از كرمپودر استفاده كنيد بهتر است بهدنبال
كرمپودري باشــيد كه حاوي مقداري مواد
مرطوبكنندهباشدچونبامحافظتبيشتراز
پوستدرمقابلبادهايپاييزيهميكنواختي
پوست را بهتر حفظ ميكند و هم مانع خراب
شدن آرايش شما ميشود .احتماال در تابستان
بهدنبالمحصوالتآرايشيوبهداشتيسبكي

بوديد كه چنــد كار را با هم انجام دهند مثل
مرطوبكنندهها يــا ضدآفتابهاي رنگدار
يا . . .كه چندان هم روي پوست شما سنگيني
نكنند ،اما در پاييز بهتر است به جاي استفاده
از محصوالت چندكاره از محصوالتي استفاده
كنيد كه تنها يك كار را انجام ميدهند مثال
اينكــه مرطوبكننده بايد كامــا مجزا از
كرمپودر باشد يا . . . .چون وقتي كرمي فقط
مرطوبكننده باشــد بهتر ميتواند فرآيند
آبرساني به پوست را انجام دهد و آب پوست را
در تمام روز حفظ كند.

اگر پاهايتان زبر ميشود

كف پاها نيز در اين فصل زبر و زمخت ميشوند و گاهي تركهايي نيز روي پاشنهپا
بهوجود ميآيد ،اگر شــما هم دچار چنين
مشكلي شدهايد اول از همه بهدنبال يك
اسكراب يا لوسيون يا كرم مخصوص پا
باشيد .همچنين ميتوانيد بعد از اينكه
توشــو
پاهايتــان را با آب ولرم شس 
داديد ،كف پا را با يــك روغن گياهي
آغشته كنيد و بهمدت چند دقيقه آنرا
ماساژ دهيد .ســپس يك جوراب كلفت
بپوشيد و بگذاريد تمام شب هنگام خواب،
جوراب پايتان باشد .نتيجه اين كار را پس از
چند بار تكرار خواهيد ديد .عالوه بر اين استفاده
منظم از تركيب گليسيرين و گالب بهعنوان پماد
در نرم كردن پوست و رفع تركهاي پا موثر است.

HINT
يكي ديگر
از مشكالت
رايج اين فصل
خشك شدن
دستهاست،
خشكي
دست يكي
از مشكالت
پوستي
آزاردهنده
است كه
درصورت
بيتوجهي و
رسيدگي به
آن ،ميتواند
به يك بيماري
مزمن تبديل
شود

پاككننده كرمي شكل بخريد

معموال يكي از مشــكالت خانمها در روزهاي گرم تابستان اين
بود كه وقتي در ميانه روز بهصورتشان در آينه نگاه ميكردند
صورت تا حدي چرب بهنظر ميرســيد و انگار مواد آرايشي و
بهداشتي روي صورت ذوب و قاطي شــدهبودند ولي در پاييز
و وقتي هوا سردتر ميشــود احتماال مشكلي عكس اين حالت
پيش ميآيد ،يعني وقتي هنــگام ظهر بهصورت نگاه ميكنند
پوست خشك و پوستهپوسته بهنظر ميرسد .اگر شما هم دچار
اين مشكل هستيد اول از همه بهدنبال يك پاككننده كرمي
و مرطوبكننده باشــيد تا در حمام يابعــد ازاليهبرداري از آن
اســتفاده كنيد .حتما دقت كنيد كه روي برچسب پاككننده
كرمي شكلتان ،مرطوبكننده نوشته شــده باشد تا هم مواد
آرايشي و آلودگيها را بهخوبي از صورت پاك كند و هم پوست
را مرطوب كند.
يكي ديگر از مشكالت رايج اين فصل خشك شدن دستهاست،
خشكي دست يكي از مشكالت پوســتي آزاردهنده است كه
درصورت بيتوجهي و رسيدگي به آن ،ميتواند به يك بيماري
مزمن تبديل شــود .اســتفاده از يك كرم مرطوبكننده قوي
ميتواند بســيار كمككننده باشــد .عالوه بر اين ،براي ايجاد
رطوبت عمقي در پوست ميتوانيد از روغن كاالندوال(گل هميشه
بهار) روزي 2بار استفاده كنيد .همچنين اگر خارش يا كشش
زيادي در پوستتان احساس ميكنيد ميتوانيد  10قطره روغن
از اكاليپتوس و نعنا و آلوورا بــه مرطوبكنندهتان اضافهكنيد.
عالوه بر اينها از مصرف صابونهايي كه شديدا قليايي هستند يا
مواد پاك كنندهاي كه مقادير زيادي مواد خشككننده و قليايي
دارند ،خودداري كنيد.

اكنون وقت درمان است
ممكن است پوســت شــما در تابستان به سرمها يا كرمهاي لكهبر و مغذي ميتواند به
دليل تابش آفتاب كمي آســيبديده و روي پوست شما كمك زيادي بكند .محصوالت
آن لكهايي بهوجود آمده باشــد يا رنگ آن و كرمهاي روشــنكنندهاي در داروخانهها
يكنواختي خود را از دست داده يا حتي كمي وجود دارند كه ميتوانند دوباره يكنواختي را
ناهموار شده باشــد ،اين روزها كه شدت نور به پوست شما بازگردانند مثال كرمهاي حاوي
پوستتان است،
وقت درمان
آفتاب كمتر شده
اردبیلی،هستند.
اينمنظورمفيد
هيدروكينونبراي
نرسیده به چهارراه پسیان ،پالک  ،۱9/6طبقه ،۴واحد۱۳
مقدس
زعفرانیه ،خیابان
تهران،
آدرس:

تلفن تماس02۱-22۱7۳296 02۱-266۴۱7۴۴ :
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Vivaclinictehran
@Vivaclinic

برای درمان مشکالت جنسی در آقایان روشهای مختلفی وجود دارد
که به افراد پیشنهاد میشود اما درمان دارویی بیشتر مورد استقبال
قرار میگیرد ،چراکه در دسترسترین درمان ،درمان دارویی است

امواج ماوراء صوت چطور یک اختالل مردانه را درمان میکند؟

درمانیبراییکمشکلزناشوییشایع!
تاچهاندازهرابطهزناشوییدرزندگیمشترکتاثیرگذاراست؟!آیاواقعااختاللدررابطهزناشوییمیتواند
زندگیزوجینرابهخطربیندازد؟!اینسواالتیاستکهممکناستذهنبرخیافرادرابهخوددرگیرکند.
نکته این است ،همانگونه که مشکالت عاطفی بین زوجین بر روابط زناشویی آنها تاثیرگذار است ،روابط
زناشویی مختل هم مشکالت عاطفی بهدنبال خواهد داشت .در نتیجه باید به این نکته اشاره شود که در
زندگی زناشویی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که یکی از این عوامل رابطه زناشویی موفق است .برای
همین زوجین در کنار حل مشکالت بین فردی باید همزمان مشکل زناشویی خود را حل کنند .در ادامه
دکتر امیر مدیر ،متخصص اورولوژی (آندورولوژیست) ،درمورد روش درمانی امروزی برای رفع این مشکل
بیشترتوضیحمیدهد.

مردان بیشتر در چه زمینهای با
مشکل در رابطه زناشوییشان
مواجه هستند؟

نتیجهگیری من این است زوجهایی که با مشکل
زناشویی مواجه هستند باید ســریعا برای درمان
اقدامات الزم را انجام دهنــد و درکنار درمان این
مشکل ،مشکالت فردی و عاطفی خود را برطرف
کنند .همچنین مشکالت نعوظی در سنین جوانی
باید جدی گرفته شــود و نباید علت و درمان را به
تعویق انداخت ،چراکه آمارهای جدید نشان میدهد
که ممکن است یک مرد جوان کامال بدون استرس و
تنش باشد اما بهطور جدی از مشکل نعوظ رنج ببرد.

برای درمان مشکالت جنسی
مردان چه روشهای درمانی وجود
بین گروههای پزشکی یا حتی بعضی متخصصان دارد؟

این تصور شایع بود که مردان براساس آمارهای قبلی
در ســنین جوانتر مثال زیر  ۴۰یا ۵۰سال مشکل
عمدهشــان زودانزالی بوده و قاعدتا نباید مشکل
نعوظی داشته باشند .درحالی که مدتی است آمارها
نشان میدهد برخالف دهههای گذشته مشکالت
زناشویی با مشکل نعوظ در آقایان جوان هم بسیار
شایع است.

توصیه شما به زوجهای جوانی
که با این مشکل مواجه هستند
چیست؟

برای درمان مشکالت جنسی در آقایان روشهای
مختلفی وجود دارد که به افراد پیشنهاد میشود اما
درمان دارویی بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد،
چراکه در دسترسترین درمان ،درمان دارویی است.
همچنین پذیرش روشهای درمانی دیگر ممکن
است برای فرد مخاطب چندان کار آسانی نباشد.
اما نکتهای که باید به آن اشاره کنیم این است که
برخی از این مشکالت تنها با دارودرمانی قابل درمان
نیستند چراکه برخی از این داروها نقش مکمل را
دارند و نقش درمانیشان ضعیف است.

مکانیسم این روش درمانی چیست؟

با امواج ماوراءصوت که در یک زمان محدود یک ربع تا  2۰دقیقهای روی آلت
استفاده میشود ،عروق ریزانتهای آلت که دچار گرفتگی و انسداد هستند باز و
با تقویت خونرسانی آلت مشکل نعوظی برطرف میشود .قاعدتا بهصورت سرپایی
درمان انجام میشود و نیاز به بستری شدن ندارد و با کمترین زحمت و بدون درد
و بدون عارضه میتوان درمان را به کار برد.

طول جلسه درمان چقدر است؟

بین افراد مختلف طول جلسه درمان بسته به نوع مشکل و شرایط بیمار متفاوت
است اما بهطور کلی طول درمان معموال بین  ۶تا ۸جلسه است .بیمار میتواند

دکترامیرمدیر،متخصصاورولوژی
(آندورولوژیست)
شماره نظام پزشکی91873:

کدام روش درمانی در درمان
مشکالت جنسی مردان این روزها
بهترینجوابگیریرابهدنبال
دارد؟

سونوتراپی ،یکی از روشهایی است که امروزه برای
درمان این دسته از مشکالت برای آقایان به کار برده
میشود که عاری از عوارض است و بهترین نتیجه
درمانی را بهدنبال دارد.
فواید استفاده از این روش:
 -1عوارض قرص را ندارد.
 -۲حتی مواردی که به قرص جواب نمیدهند با این
روشدرمانپذیرهستند.
 -3فواید و اثراتش تا مدتها و بهصورت بلندمدت
بافردباقیمیماند.
 -4در بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشارخون
بسیارموثراست.

بین یک یا 2جلســه در هفته انجام دهد .قاعدتا هرقدر مشــکل پیشرفتهتر،
عمیقتر و قدیمیتر باشد ،جلسات درمانی بیشتری ممکن است نیاز باشد.

آیا محدودیت سنی دارد؟

خیر ،در تمام سنین قابل استفاده است.

تا چه اندازه درصد موفقیت وجود دارد؟

بسته به شــدت بیماری زمینهای دارد .در موارد خیلی شدید نزدیک به  ۶۵تا
۷۰درصد میزان موفقیت وجود دارد .قاعدتا اگر بیماری شــدید نباشد میزان
موفقیت از این درصد اعالم شده باالترهم میرود.

همهمحصوالتتخصصی
ومفیدمخصوصآقایانبرای
مقابلهباپیریپوست

مراقبتهای
مردانه

دراگاستور

ویژه آق

D R U G S T O R E

men
lly for

پوست را جوان میکند

النگویآقایان
گینوبینمحصوالتمنحصربهفردخود کرمیتخصصی ازترکیب
حیات سلولی برای مراقبت از پوست شما طراحی کرده است .محصولی
که بهدلیل قدرت عملکرد و بازسازی موثر از آن در بیمارستان برای
ترمیم و درمان سوختگیهای شدید استفاده میشود .ضدچروک و
مرطوبکننده مخصوص آقایان گینو با داشتن ۵۶ماده فعال موثر در
حیات سلولی پوست را جوان کرده و حالت طبیعی را به چهره شما
بازمیگرداند .پس برای مقابله با پیری پوست و بازسازی آن از عمق
میتوانید روی این محصول حساب کنید.

احیاکننده  24ساعته

خاصیت شبه بوتاکس

کرمضدچروک
آقایان
چروکهایی که به مرور در همه
قسمتهای صورت به چشم میخورند
را به کرم ضدچروک سینره بسپارید.
چون قادر است سرعت ساخت کالژن و
االستین و سایر پروتئینهای ساختمانی
پوست را افزایش دهد و نهتنها از ایجاد
چروکهای جدید جلوگیری ،بلکه به
کاهش عمق ،وسعت و تعداد چروکهایی
که روی پوست وجود دارند هم کمک
میکند .بهعالوه اینکه با خاصیت شبه
بوتاکس باعث کاهش فشار روی پوست
و رفع حالت جمع شدگی در محلهای
چین خورده مانند فاصله دو ابرو میشود.

سرمهیدراابسولو
برای اینکه بتوانید بافت پوست را از حالت پیر و خسته خود
بیرون بیاورید باید ابتدا آنها را احیا و سپس تقویت کنید .سرم
آرناد بهعنوان احیاکنندهای24ساعته ،محصولی برای تغذیه
بافت پوست و سرشار از ویتامین Eاست که با به دام انداختن
رادیکالهای آزاد از پیری پوست جلوگیری میکند .عصاره جو
موجود در این سرم حاوی اسیدهای چرب ضروری پوست است
که باعث بهبود خاصیت ارتجاعی و محافظت از کالژن پوست
میشود و ویتامین Cپایدار ترکیبات آن به شفافیت و افزایش
طراوت و زیبایی پوست کمک میکند.

تامینکننده همه ویتامینهای ضروری پوست

اامولسیونضدپیریاُپتیمِ یل
اگر میخواهید همه بیتوجهی خود نسبت به پوستتان را جبران کنید باید از همین امروز
دست به کار شوید ،آنهم با اعتماد به محصوالتی مانند این امولسیون پایو که همزمان یک
ضدچروک ،سفتکننده و ضدافتادگی پوست با ساختاری فاقد چربی و غیرکومدونزاست.
پایو با این محصول ضدپیری تخصصی که برای آقایان طراحی شده است امالح و ویتامینهای
ضروری پوست را تامین و پوست را بازسازی و احیا میکند .البته بهعالوه امتیازات دیگری مانند
مغذی و رطوبترسان بودن که پوستی یکدست و شفاف برای شما به ارمغان میآورد.

چروکها را بردارید

کرمضدچینوچروکوانرژیزا
تاثیرات مخرب آفتاب و آلودگی مهمترین علت پیری پوست صورت است .پس برای اینکه اثرات آن
را به حداقل برسانید کرم سبک دکلره با قابلیت جذب باال و فرموالسیون پیشرفته را امتحان کنید.
کرمی که موجب کاهش چین و چروک و بهبود انعطاف پوست میشود و ترکیبات انحصاری موجود
در آن تحریکات و التهابات پوست را خصوصا بعد از اصالح برطرف و از سلولهای پوست محافظت
میکند .بهعالوه اینکه ویتامین و مواد معدنی آن فعالیتهای پوست آقایان را تقویت خواهد کرد.
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اگرچه پوست مردان به خاطر ویژگیهای متفاوت نسبت به پوست زنان نیاز به مراقبت
کمتری دارد اما این مقاومت باال دلیل خوبی نیست که تا آخر عمر پوستتان را به
حال خود رها کنید .حاال یا به علت باورهای اشتباه یا تصوری که شما از وقتگیر بودن
مراقبت بیشتر از خود در ذهنتان دارید .در این صفحهها محصوالت متنوع و
محافظتکنندهای پیش روی شماست تا با کمک آنها بتوانید برای تمام عمر
پوست صورت خود را سالم و صاف نگه دارید .البته با درنظر گرفتن این
نکته که باید برای همیشه محصوالتی استفاده کنید که مخصوص
آقایان و متناسب با جنس و ویژگیهای پوستتان طراحی شده
باشد.
شقایق جعفری

قایان

l
Especia

بازسازی کنید

محکمکننده پوست

آنتیریدزلیراک

سرمفیرمینگ
ریجنریشن

این محصول حاوی غلظت باالیی از کمپلکس
پروویتامین با اثرات بازسازنده است که موجب
افزایش ساخت کالژن و ترمیم پوست میشود.
در نتیجه پس از مصرف اثر پیشگیری و کاهش
قابل رویت چروک و خطوط ریز کامال روی پوست
قابل مشاهده است .خاصیت آبرسان و نرمکننده
پوست را هم میتوانید به امتیاز این محصول اضافه
کنید .پس باتوجه به همه این ویژگیهای مهم برای
بازسازی و افزایش خاصیت ارتجاعی پوست خود
و ارزیابی و رضایت 95درصدی مصرفکنندگان
میتوانید از اثرات ویژه آن بهره ببرید.

به صورتتان فرم دهید

آقایان برای محافظت از سلولهای پوست
خود میتوانند از سرم ددوسنس استفاده
کنند چون فرموالسیون این محصول
فاقد عطر و حاوی هیالورونیک اسید
جهت بازسازی و رفع چروک است و در
کنار مرطوب نگه داشتن موجب افزایش
استحکام پوست میشود .این محصول
برای خانمها و آقایان با انواع پوست مناسب
است و با جلوگیری از ایجاد چین و چروک
و بروز پیری زودرس یا افتادگی پوست
با اثر فوری روز و شب از جوانی و شادابی
صورت شما مراقبت میکند.

کرمضدپیریقوی
مراقبت کردن و رسیدگی به پوست بهعنوان یک ضرورت برای جوانسازی
صورت ،ارتباطی با زن یا مرد بودن شما ندارد چه بسا گاهی پوست آقایان
در معرض آسیبهای بیشتری قرار دارد .بنابراین با مصرف کرم ضدپیری
پالر ضمن بازسازی و ترمیم الیههای پوستی ،با حذف سلولهای مرده
سطحی رنگ چهره را یکنواخت و پوست صورت خود را شفاف کنید .چون
این محصول با ساختار سبک و جذب آسان ،عالوه بر رفع چین و چروک به
لیفتینگ و فرمدهندگی پوست شما هم کمک ویژهای میکند.

به پوستتان انرژی بدهید

امولسیونمناسپیس
محصولی غنی از ترکیبات گیاهی و مختص آقایان برای مراقبت از جوانی و التیام پوست
بعد از اصالح صورت که با داشتن عصاره جو دوسر از قرمزی ،تحریک و هرگونه التهاب
پوستی جلوگیری میکند .امولسیون آبرسان کامفورت زون با رفع خستگی و انرژی
بخشی ،از پوست در برابر خشکی و آسیبهای خارجی محافظت میکند .فرموالسیون
این محصول غیرجوشزاست و با مصرف آن به خاطر ساختار سبک با جذب سریع
هیچگونه حس سنگینی یا چربی روی پوست باقی نخواهد ماند.

ضدچروک فوق قوی

فلوییدپریمییم
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این محصول با تکنولوژی پیشرفته و چند کاره قویترین راهحل برای
درمان عالیم پیری مانند چروک ،خطوط و افتادگی ،خستگی و التهاب
پوست است .فلویید ضدچروک ،التیامبخش و انرژیدهنده لیراک بهعنوان
یک کمپلکس انرژی برای رفع عالئم خستگی و تقویت فعالیت سلولی به کاهش
چروکها و سفتتر شدن پوست شما کمک کرده و بروز عالیم پیری را به تاخیر
میاندازد .این محصول مناسب مردان باالی  35سال با هر نوع پوست حتی حساس است
تا صبح یا شب روی پوست تمیز صورت استفاده شود.

و

یژه آقایان

men
lly for
Especia

دراگاستور
D R U G S T O R E

قویترین جوانکننده گیاهی

نوکسلنسآقایان
فلویید تخصصی آقایان نوکس قویترین فلویید
ضدچروک ،جوانکننده ،انرژیبخش و شفافکننده
پوست برگرفته از عصاره موثر گیاهان و درختهاست که
سلولهای پوست را با هر بار استفاده عمیقا پاکسازی و
چروکها را برطرف میکند .از طرفی تمام آقایان در هر
سنی میتوانند از این محصول استفاده کنند چون این
محصول به سرعت جذب پوست شده و کوچکترین
چسبندگی روی آن ایجاد نمیکند بهعالوه اینکه رایحه
مردانه و بینظیر برگرفته از چوب و ادویههای هندی
استفاده از این محصول را بسیار دلچسب خواهد کرد.

متخصص رفع چروکهای عمیق

کرمضدچروکقوىآقایان
هدیهای از دل طبیعت برای آقایانی که به پوست خود اهمیت میدهند .محصولی قوی از ترکیب
عصاره جینسینگ ،عصاره درخت بلوط و توس و پپتید برنج برای رفع خطوط و چروکهای عمیق
که بعد از مدتی کوتاه بهطور کامال محسوس از روی صورت پاک میشوند .کرم ضدچروک آکادمی
در کنار دیگر امتیازهای خود بهعنوان یک مرطوبکننده بینظیر و تقویتکننده به استحکام
پوست کمک کرده و از پوست در مقابل رادیکالهای آزاد محافظت میکند .پس صبح و شب روی
صورت و گردن با مالیمت ماساژ دهید.

ترمیم سریع پوست

کرمضدچروکفیسدیفنس

منبع طراوت و شادابی

ژلآنتیفتیگاکسپرس
ویژگیهای پوست آقایان با خانمها متفاوت است و درنتیجه این گروه نیازمند
محصوالت اختصاصی برای پوست خود هستند .پس برای اینکه درباره
این محصول ویژه گینو بیشتر بدانید باید بگوییم که این ژل فاقد چربی و
غیرچسبناک بوده و به آسانی جذب میشود و با استفاده از خواص مواد
گیاهی آثار خستگی را ازبین میبرد .پس اگر میخواهید از شر چین و چروک،
خستگی و تیرگی پوست خالص شوید میتوانید از این محصول با جذب
آسان استفاده و از تاثیرات آن در جوانی صورت لذت ببرید.
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این کرم مرطوبکننده و ضدچروک با ساختار الیت و سبک ،حاوی
آنتیاکسیدانها و ضدآفتابهای بسیار قوی (ضد  )UVA ،UVBجهت مقابله با
مشکالت ناشی از آفتاب ،استرس ،آلودگیها و خستگی در پوست آقایان است.
محصولی از سری محصوالت مورد که با ترکیب انحصاری موجب ترمیم سریع،
افزایش شفافیت و سفت شدن پوست میشود .پس از این کرم با فیلترهای
ضدآفتاب بهعنوان درمان تخصصی آقایان برای مرطوب نگه داشتن پوست و
افزایش خاصیت ارتجاعی آن روی پوست تمیز صورت خود استفاده کنید.

y

زیبایی

t

u

a

e

B

Beauty

مشاور پوست و مو
همه نکات و مراقبتهای الزم
برای حفظ سالمت پوست مردان

کرم هایی

که باید برای
همسرتان بخرید
با وجود همه تفاوتهای فیزیکی و رفتاری،
مراقبت کردن از پوست شــما مردان به
پیچیدگی راه و روشهای زنانه نیست تا
جایی که به سادگی با رعایت چند نکته
ریز به مرز جوانی و جذابیت میرسید.
پس بهتر اســت تا پای رسیدگی
کردن به پوست و مراقبت از آن به
میان میآید ،خودتان را به آن راه
نزنید.همینامروززمانخوبیبرای
شروع است تا بعد از سر و سامان دادن
به ظاهر ،برای بهبود کیفیت و جلوگیری از
پیری پوست خود هم برنامهریزی کنید.
پس برای اینکه کمی اطالعات درباره شیوه
مراقبت از پهناورتریــن ارگان بدنتان
بهدســت بیاورید با راهنماییهای دکتر
مجیدمیرزاخانیبهشمامردانمیگوییمکه
چراوچگونهبایداززیباییوسالمتپوست
خودمحافظتکنید.

30
استفاده از کرم
یا سرمهای
ضدپیری
با ساختار
مغذی بعد از
30سالگی برای
شما ضرورت
پیدا میکند
تا بتوانید
از شدت
تخریب پوست
جلوگیری
و پیری آن
را به تاخیر
بیندازید

شقایقجعفری

پوستمرداندیرترپیرمیشود
اما...

اینکهپوستیکیازفاکتورهای
اصلی زیبایی و جذابیت چهره
هر فرد به حساب میآید یک
حقیقتاستپسنمیشوداین
را قبول داشت و برای مراقبت از
آن کاری نکرد .پس مرد بودن
شــما دلیلی بر رویینتن بودنتان نیست .حتی با وجود
تفاوتهاییکهباعلمبهآنمیتوانثابتکردکهپوستشما
مقاومتر از پوست زنان در برابر آسیبهای مختلف است اگر
ر

50

سيب سبز  .شماره 186

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را از طریق سامانه  9099071353با ما در میان بگذارید تا ما جوابگویتان باشیم

,

نــــشـــریـــــه ســــالمـــــت زنـــــان

Women s Health

زیبایی/

کانال رسمی سیب سبز
telegram.me/seeb24

اینستاگرام رسمی سیب سبز

instagram:seebesabz
با آخرین سوژه های سیب سبز
در این صفحه آشنا شوید

بخواهیم کمی بیشتر وارد جزئیات شویم باید بگوییم که
پوستمردانب هدلیلتولیدکالژنبیشترضخیمترازپوست
خانمهاستودرستبههمیندلیلعالئمپیریرویپوست
مردان دیرتر از خانمها ظاهر میشود .اما نکته اینجاست که
مردان با کمتوجهی و مراقبت نکردن از شادابی و جوانی
پوست و از همه مهمتر تحت فشار استرسهای محیطی،
همزمان با خانمها میزبان عالئم پیری روی پوست صورت
خود میشوند .پوســت آقایان با قرار گرفتن در معرض
آســیبهایی مانند آلودگی هوا ،نور آفتاب و تعریق مدام
رطوبتطبیعیخودراازدستدادهوبابروزخشکیوتولید
چربی بیشــتر ،درنهایت کیفیت ظاهری خود را از دست
میدهد.در آخرهمکه شکست در مبارزهباهمه اینعوامل
مخرب محیطی ،موجب ظاهر شدن آثار افزایش سن روی
پوست صورت میشود.

چهمحصوالتینیازدارید؟

مرطوبکننده و افترشیو استفاده کنید.
الیهبردار :هر دو یا سه هفته یکبار پوست شما به
یک الیهبرداری اساسی نیاز دارد .پس برای خود حتما
یک اسکراب مالیم و مردانه تهیه کنید و قبل از اصالح
صورت مقدار مناسبی از آن را روی پوستتان قرار دهید
و سپس اصالح کنید .با این کار هم الیهای مرده بهراحتی
از پوست جدا و هم روند اصالح آسانتر انجام میشود.
کرم دور چشــم :باتوجه به مراقبت نکردنهای
مداوم شما از پوســت باید منتظر بروز چروکهای ریز
و درشت بهویژه در اطراف چشمها باشید ،چون پوست
اطراف چشم نازک است و بعد از خشک شدن جزء اولین
نقاطی از صورت است که دچار پیری و چروک میشود.
پس برای پیشــگیری از این اتفاق استفاده از کرمهای
دور چشــم تخصصی آقایان که این روزها تنوع زیادی
هم دارد را بین محصوالت و ملزومات مراقبت از پوست
خود قرار دهید.
کرمهایترمیمکنندهوضدپیری :استفاده از کرم یا
سرمهای ضدپیری با ساختار مغذی بعد از30سالگی برای
شماضرورتپیدامیکندتابتوانیدازشدتتخریبپوست
جلوگیری و پیری آن را به تاخیــر بیندازید .این کرمها با
تحریک نوسازی سلولهای پوست ،پوست شما را جوان
و شاداب نگه میدارد.

باایناشتباهاتزودپیرمیشوید

باتوجه به اینکه شما بیشتر ســاعتهای روز را خارج از
منزل در معرض آســیبهای محیطی قرار دارید بدون
عینک آفتابی ،کاله و ضدآفتاب در طول روز و در فصول
مختلف در معرض نور و اشعه خورشید قرار نگیرید .اگر
همین حاال روبهروی آینه به صورتتان نگاهی بیندازید،
میتوانید لک و خطوط ناشی از همین اشتباه خود را به
وضوح مشاهده کنید.
برای خرید و انتخاب محصوالت بهداشتی از ژل اصالح
تا مرطوبکننده و ضدآفتاب سراغ محصوالت نامرغوب و
بیکیفیت نباشید .چه چیزی مهمتر از سالمت پوست
شــما پس کمی هزینه کنید و با کسب اطالعات سراغ
گزینههای مناسب بروید.
شما در تمام طول عمر خود صدها بار صورت خود را
اصالح خواهید کرد پس تیغ یا ریش تراشهایی که کند
یا بیکیفیت هستند را همین حاال دور بیندازید .این ابزار
بهراحتی پوست شــما را زخم ،خشک و
ملتهب خواهد کرد.
دستگاه ریش تراش یا تیغهای مصرفی
شما نباید در محیط حمام رها شود ،چون
در فضای مرطوب آن باکتریها و قارچها
رشــد میکنند و باعث عفونت پوســتی
میشوند .بهتر اســت آنها را در قفسهای

خشک و بهداشتی نگهداری کنید.
هیچوقت وسایل شخصی خود را که مستقیما
با پوستتان در ارتباط است با دیگران به اشتراک
نگذارید .گاهی یک زخم یا بیماری پوستی ساده هم
شما را تا مدتها به دردسر میاندازد.

این نسخه ها را امتحان کنید

ورزش کنید :تمریــن و فعالیتهای ورزش
بهطور طبیعی سوخت و ساز و تعریق بدن شما را
افزایش میدهد و در پی آن تمام سموم داخل بدن
خارج میشود .درنتیجه موجب افزایش تولید کالژن
و جریان خون در سطح پوست و توزیع مواد مغذی
به سلولهای پوستی میشــود .از طرفی مطمئن
باشــید ورزش برای کاهش جوشهای پوستی و
مبارزه با عالیم پیری بسیار مفید است .پس ورزش
کردن را در اولویت برنامه مراقبت از پوســت خود
قرار دهید.
نوشیدن آب و رژیم متعادل :باید با تغییراتی
کوچک رژیم غذایی خود را به سمت نوشیدن آب
فراوان و مصرف میوهها و سبزیجات ببرید ،چون با
این روش بهطور طبیعی رطوبت پوست صورتتان
تامین و شادابی آن دوچندان میشود .اما از سویی
دیگر باید با متعادل کردن رژیم غذایی خود مصرف
چربی ،سرخ کردنیها و نوشابه را به حداقل برسانید.
بخور بدهید :تعجب نکنید بخور دادن پوست
تنها مختص خانمها نیست! چون منافذ پوست شما
هم هر از گاهی نیاز به پاکسازی عمقی دارد در غیر
این صورت جوشهای سرسیاه ،آکنه و موهای زیر
پوستی سالمت و زیبایی صورتتان را تحت تاثیر قرار
میدهد .بخور دادن بهراحتی جریان خون را تسریع
و پوست را از عمق پاک میکند .بخور گیاهانی مانند
اسطوخودوس ،چای سبز ،بابونه و نعناع برای شما
بسیار مناسب است.

شما هم می توانید سواالت پزشکی خود را به سامانه  9099071353بفرستید تا ما جوابگویتان باشیم.

سیب سبز نشریه سالمت زنان

ر

جدیدترین اخبار سالمت ایران و جهان
را در این کانال بخوانید

سيب سبز-

برایسالمتوزیباییپوستتان
مبلغیراتعیینکنیدچونبرای
مراقبتازآنبهمحصوالتینیاز
داریدکهدربرابربیشترآسیبها
از پوست شــما دفاع کند .از
طرفی این محصــوالت باید
کرمهای تخصصی آقایان باشــد نه هر محصولی که در
دسترس هست .در اینجا به شما خواهیم گفت که پوست
شمابرایسرزندگیبهچهمحصوالتینیازدارد.
ضدآفتاب :هرگز بدون استفاده از کرم ضدآفتاب خانه
را ترک نکنید این مورد یکی از اساسیترین نیازهای شما
برای داشتن پوستی سالم و جوان است .برخالف تصوری
که در ذهن دارید این روزها انــواع ضدآفتابهای بدون
رنگ و چربی مخصوص شما تولید میشوند .از طرفی تاثیر
انکارناپذیر آن در جلوگیری از پیری و حتی سرطان پوست
رانبایدنادیدهگرفت.
تونر یا ژل شستوشو :صورت شما باید دو بار در روز
کامال شسته شود اما نه با صابون یا آب خالی بلکه با محلول
یا ژلهای مخصوص شستوشو که مناسب نوع پوست
شماســت .یا حداقل میتوانید با پاککنندههای صورت
(تونر)پوستخودراتمیزوسپسآبکشیکنید.
ژل یا فوم اصالح :اگر بدون محافظت یا ژل و کف کار
اصالح صورت خود را انجام دهید رطوبت از پوستتان رفته
وسطحآنکامالخشکوآسیبپذیرمیشود.
افترشیو و مرطوبکننده :اســتفاده از افترشیو
بعد از اصالح مانند مصرف مرطوبکننده بعد از دوش
گرفتن ضروری اســت .برای اینکه تمام الیههای مرده
پوســت بعد از حمام و اصالح کردن برداشــته شده و
پوست آماده خشک و چروکدار شدن است .پس برای
مرطوب و بازسازی کردن الیه سطحی پوست حتما از
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روش جدیدی که امروزه توسط یک جراح کولورکتال ایتالیایی ابداع شده است،
با استفاده از دوربین این اعمال جراحی را انجام میدهند که این روش  VAAFTنام
دارد .در این نوع جراحی نیازی به برش یا جراحی باز نیست.

بهترین روش درمان برای فیستول و کیست مویی چه روشی است؟

چطورباکوتاهتریندورهنقاهت
اینمشکالترادرمانکنیم؟!
دوبیماریدرافرادوجودداردکههرکدامدرگذشتهبهشیوههایسنتیدرمانمیشدند؛فیستولوکیست
موییبیماریهاییهستندکهشیوههایسنتیدرمانبرای آنهاعاریازمشکالتنبودند.یکیازمهمترین
مشکالت این نوع از درمانها دوره نقاهت طوالنیمدت بود اما امروزه با دو روش نوین این دو بیماری قابل
درمانهستند.درادامهدکتررضاابراهیمینیا،متخصصجراحیوفوقتخصصالپاراسکوپی،درمورداین
دو روش درمانی یعنی VAAFTو EPSITو مزیتهای آنها توضیحاتی میدهد.

فیستول چیست؟

بهطور کلــی فیســتول در نتیجه یک اتصــال غیرنرمال میــان دو ارگان
یا دو ســطح و بافت بدن به وجود میآید .در فیســتول مقعــد این اتصال
بین دیواره مخاطی درون کانال مقعد و پوست نزدیک مقعد ایجاد میشود
که به شکل یک تونل کوچک باریک غیرطبیعی در پایان راست روده ظاهر
خواهد شد که به سطح خارجی پوست باز میشود.

چرا فیستول به وجود میآید؟

دکتررضاابراهیمینیا

متخصصجراحیوفوقتخصص
الپاراسکوپی

شماره نظام پزشکي31887 :

برای درمان فیستول چه باید کرد؟

در روشهای مرسوم قدیم یا فیستول بهطور کامل برداشته میشد یا روی آن باز
و تمیز شده و اجازه داده میشد تا بسته شود .اما این روش خالی از معایب نبود.
از معایب این روش:
-1صدمه به اسفنکتر مقعدی که باعث بیاختیاری میشود.
-2عود مجدد
-3زمان طوالنی برای جوش خوردن
 -4پانسمانهای متعدد و طوالنی و توام با درد
-5درد زیاد در این ناحیه
-6عدم بازگشت به کار و فعالیتهای روزمره بعد از چندین هفته یا ماه

در واقع فیســتول ناحیه مقعدی میتواند در نتیجه یک آبسه دور مقعدی
ایجاد شود که دردناک است .افرادی که به آبســه مقعدی مبتال میشوند
ممکن است از هر  4نفر  2نفرشان در ناحیه مقعد دچار فیستول شوند .گاهی
اوقات آبسه خود به خود تخلیه میشود و چرک خارج میشود اما در مواقعی
که آبسه بهطور خود به خود تخلیه نمیشود ،تنها روش قطعی درمان ،برش
دادن آبسه و تخلیه آن است.

بهترینروشبرایدرمانفیستولچهروشیاست،چرا؟

از عالئم درد ناحیه مقعدی وجود ترشح در ناحیه دور مقعد که از یک سوراخ
این ترشحات خارج میشود.

چرا امروزه روش  VAAFTبیشتر مورد تایید است؟

عالئم این مشکل چیست؟

اگر فیستول مقعد بهموقع درمان نشود ،چه
عوارضی بهدنبال دارد؟

منجر به ایجاد فیستولهای متعدد میشود و حتی طول فیستول بلندتر شده
و متعاقبا جراحی وسیعتری را بیمار متحمل میشود و طول درمان بیماری
بیشتر خواهد شد .فیستولها عفونی هستند و اگر درمان نشوند عفونت به
دیگر نقاط بدن سرایت میکند.

روش جدیدی که امروزه توسط یک جراح کولورکتال ایتالیایی ابداع شده است،
با استفاده از دوربین این اعمال جراحی را انجام میدهند که این روش VAAFT
نام دارد .در این نوع جراحی نیازی به برش یا جراحی باز نیست .در روش درمانی
 VAAFTدوربین وارد مسیر فیستول شده و با تخریب مسیر فیستول اجازه جوش
خوردن و بسته شدن فیستول داده میشود.
چون مزیتهای بیشتری را نسبت به جراحی باز دارد .ازجمله این مزایا:
-1عدم برش جراحی
-2عدم صدمه زدن به اسفنکر مقعدی
-3درد کمتر
-4عدم نیاز به پانسمانهای دردناک و طوالنیمدت
-5بازگشت زودتر به فعالیتهای اجتماعی
 -6میزان عود کمتر

کیستهایمویییا سینوس
پیلومیندالچطوردرمانمیشود؟

کیســت مویی درواقع کیســت عفونی است که در
سالهای بعد از بلوغ با ورود مو به داخل کیست ایجاد
عفونت کرده که با درد ،قرمزی و تورم در ناحیه بین
چین دو باسن در ناحیه پشــت ظاهر میشود .برای
درمان بعد از رفع عفونت ،برداشــتن کیست است
که جای آن باز گذاشــته تا خود بــه خود در عرض
چند ماه بسته شــود یا به صورت روشهای مختلف
بسته میشود که البته برش بزرگ بوده و امکان عود

بیشتر است .در روش جدید که بهنام  EPSITاست از
دوربین استفاده کرده ،برش در حدود 0/5سانتیمتر
داده میشود.

از مزایای این روش در واقع:

-1برش وجود ندارد
-2پانسمانهای وسیع و دردناک ندارد
-3در عرض چند هفته بسته میشود
-4بیمار درد ندارد
-5خیلی زود سر کار برمیگردد
-6میزان عود کمتر است

