نکات مورد توجه قبل از جراحی

کشیدن پوست صورت

 استحوبم قجل اس عول ٍ ضستطَی هَ

Face lift

ٍ صَرت ثِ دقت
 ضیَ کبهل صَرت در آقبیبى

تعزیف  :کطیذى پَست صَرت کِ ثزای اس

 تزک سیگبر ٍ اجتٌبة اس هصزف

ثیي ثزدى چیي ٍ چزٍکْبی ثشرگ ٍ عویق ٍ

آسپیزیي یک ّفتِ قجل اس عول

قسوت ّبی آٍیشاى صَرت ٍ گزدى اًجبم هی

 استفبدُ اس کزم ّبی هزطَة کٌٌذُ
یب هبسک آلٍَرا اس یک ّفتِ قجل اس

ضَد .

عوارض احتمالی

عول جزاحی
 کٌتزل فطبر خَى

ّ .1وبتَم %70
 .2سیبُ ضذى قسوتی اس پَست
 .3فلج عصت فبضیبل
 .4ثی حسی قسوتی اس صَرت
 .5اسکبر ّیپزتزٍفیک ( رضذ هحل ثزش)

 استفبدُ اس کزم ّبی ضذ آفتبة ٍ
مراقبت های پس از عمل

هزطَة کٌٌذُ ثِ صَرت طَالًی
جْت حفبظت پَست

 ثبال ثَدى سز ثِ هذت دُ رٍس

 اجتٌبة اس هصزف هَاد آرایطی در

 عذم خَاثیذى ثِ طزفیي صَرت ٍ

ًبحیِ ی ثخیِ ّب تب ثْجَدی کبهل

اجتٌبة اس خن گزدى ٍ خویبسُ ٍ

 عذم استفبدُ اس رًگ هَ تب  45رٍس

چزخبًذى سز

 اجتٌبة اس کطیذى هَّب تب  30رٍس

ًَ ضیذى هبیعبت اس طزیق ًی
 استفبدُ اس هَاد غذایی پز ٍیتبهیي ٍ پز
پزٍتیئي

 ضزٍع فعبلیت ٍ ارتجبط جٌسی پس اس
 ضزٍع ٍرسش پس اس ّ 3-4فتِ

 عذم استفبدُ اس غذاّبی سفت کِ ًیبس
ثِ جَیذى سیبد دارًذ هثل تِ دیگ

ثالهبًع است ( ثب ضبهپَ ثچِ )

 اطالع ثِ جزاح در صَرت ثزٍس درد
ًبگْبًی کِ ثِ علت تجوع خَى در

مرکسپسشکی آموزشی درمانی  15خرداد

ّ 3فتِ
 استحوبم اس رٍس سَم ثعذاس عول

َّ،یج خبم ٍ....

دانشگاه علوم پسشکی شهید بهشتی

 اجتٌبة اس حوبم داغ یب کوپزس گزم
سیزا پَست صَرت ثیحس ثَدُ
ٍاهکبى سَختگی ٍجَد دارد.

FACE
LIFT

سیز پَست است .
 اجزای توزیٌبت یَگبی صَرت هثل
توزیي حبلت سَت سدى ٍ حبلت
خٌذُ
 پزّیش اس سزفِ ٍ عطسِ چَى ثبعث
افشایص فطبر خَى هی ضَد .
 هوٌَع ثَدى هصزف الکل ،حوبم ثخبر
 ،سًَب تب چٌذ هبُ پس اس عول
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