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Botox بوتاكس



بوتاكس 

بوتاكس (ديسپورت) چيست ؟ 

( بوتاكس، ديسپورت، نوروبالك) 
جهت درمان خطوط پوستى 

توكسين بوتولينيوم( بوتاكس)، دارويى است كه توسط 
باكترى ها توليد مى شود. 

بوتاكس زنده نيست بلكه پروتئينى است كه باعث ضعيف شدن بوتاكس زنده نيست بلكه پروتئينى است كه باعث ضعيف شدن 
و غير فعال شدن عضالت مى گردد. بوتاكس، توكسينى است 
قوى كه انتقاالت عصبى عضالنى را در محل تزريق مهار 

مى كند. به عبارت ديگر بوتاكس مى تواند انتقال پيام ها را از 
عصب به عضله يا به غدد عرق متوقف كرده و در نتيجه باعث 

توقف فعاليت عضله يا غده گردد. 

از مثال هاى مشابه ديگرى كه از توليدات طبيعى در پزشكى از مثال هاى مشابه ديگرى كه از توليدات طبيعى در پزشكى 
استفاده مى شود مى توان به توليد پنى سيلين توسط قارچ، 
واكسيناسيون بر عليه آبله توسط ويروس آبله گاوى و توليد 

سم ديژيتال با استفاده از گياه پنجه على (fox glove) كه روزانه 
توسط ميليون ها بيمار قلبى  مصرف مى شود، اشاره نمود. 

امروزه استفاده از باكترى ها جهت توليد داروهاى ضرورى براى 
بيمارى هاى خاص توسط مهندسين زيست شناسى رايج 

مى باشد. مى باشد. 



بوتاكس 

بوتاكس (ديسپورت) چيست ؟ 

اولين استفاده هاى بالينى از بوتاكس
در سال 1973 بوتاكس جهت درمان بيماران با مشكل cross eye استفاده گرديد كه اين دارو با تضعيف  
عضالت بيش فعال چشم جايگزين جراحى در درمان اين بيمارى گرديد. پس از اين تحول، بوتاكس به  

سرعت جهت درمان ساير بيمارى هاى چشم مثل نيستاگموس، بلفارو اسپاسم و … مورد استفاده قرار گرفت. 
ساير تخصص هايى كه از بوتاكس استفاده مى كنند 

عالوه بر چشم پزشكان، منخصصين مغز و اعصاب نيز به كرّات از اين دارو جهت درمان بيماران خود استفاده 
مى نمايند. امروزه اين روش به عنوان اصلى ترين درمان غير جراحى بيمارى هايى چون گرفتگى عضله گردن، مى نمايند. امروزه اين روش به عنوان اصلى ترين درمان غير جراحى بيمارى هايى چون گرفتگى عضله گردن، 
گرفتگى عضله حنجره ، ميگرن ، سردردهاى ناشى از Tension ،كرامپ هاى دست ، لرزشها ، تيك ها ، فلج 
مغزى ،عوارض سكته مغزى ، صدمات نخاعى ، فلج هاى عصبى ، بيمارى هاى پاركينسون و اسپاسم هاى 

صورت مى باشد. همچنين اين دارو در درمان مشكالت بلعى و لكنت زبان نيز كاربرد دارد. 
بى خطر بودن بوتاكس 

از آنجايى كه بوتاكس در غلظت هاى زياد دارويى قوى است، آن را در مقادير كم به كار مى برند تا كامالٌ 
بى خطر باشد. پس از تزريق بوتوكس در عضله اثرات آن تا 48 ساعت بعد ديده نمى شود و گاهى اثر كامل 
آن ممكن است تا    هفته ديده نشود. مهم ترين علت بى خطر بودن بوتاكس برگشت كامل قدرت عضله با آن ممكن است تا    هفته ديده نشود. مهم ترين علت بى خطر بودن بوتاكس برگشت كامل قدرت عضله با 
گذشت زمان است. پس از مدتى بدن مجدداٌ اقدام به ساخت ناقل هاى عصبى جديد مى كند تا عضله تضعيف 
شده فعاليت خود را از سر گيرد. در مطالعات طوالنى مدت صورت گرفته تاكنون هيچ عارضه طوالنى مدتى از 
اين دارو گزارش نشده است و هيچگونه عارضه اى در ساير ارگان ها و اعضاى بدن در اثر بوتاكس هاى مورد 
تائيد FDA ديده نشده است (بوتاكس هاى مورد تائيد FDA عبارتند از Botox Cosmetic ساخت كارخانه آلرگان 
آمريكا كه در ايران در دسترس نيست و ديسپورت ساخت Ipsen انگلستان كه داراى مجوز وزارت بهداشت 

ايران نيز مى باشد و در ايران در دسترس است ) . با توجه به عوارض مشاهده شده در اثر بوتاكس هاى تقلبى 
توصيه اكيد مى شود كه از مصرف داروهاى قاچاق فاقد مجوز وزارت بهداشت خوددارى كنيد . توصيه اكيد مى شود كه از مصرف داروهاى قاچاق فاقد مجوز وزارت بهداشت خوددارى كنيد . 





بوتاكس 

كاربرد بوتاكس 

رفع خط اخم
به طور طبيعى با افزايش سن، تماس با نور آفتاب، قوه جاذبه و فعاليت عضالت صورت در اثر خنديدن، 
صحبت كردن، گريه كردن و اخم كردن، خطوط و چروك هايى در چهره ايجاد مى شود. فيلر ها (مواد پر 

كننده) اين خطوط شامل كالژن، هيالورونيك اسيد، چربى و كلسيم هيدروكسى آپاتيت مى باشند كه درمان 
اصلى غيرجراحى محسوب مى شوند. روش هاى جراحى شامل جراحى ليفت، درم ابرژن، ليزر و پيلينگ هاى 

شيميايى عميق مى باشند. 
 خط اخم بين ابروها در اثر فعاليت بيش از حد عضالت ابرو ايجاد مى شود و در هنگام تمركز معموالٌ از اين  خط اخم بين ابروها در اثر فعاليت بيش از حد عضالت ابرو ايجاد مى شود و در هنگام تمركز معموالٌ از اين 
عضالت استفاده مى شود. با كشيدن ابرو به سمت داخل فرد عصبانيت، اضطراب و كانفيوژن خود را نشان 

مى دهد. تكرار اين حاالت باعث ايجاد خط اخم ماندگار حتى در مواقع عادى مى شود. طبيعى كردن فعاليت 
بيش از حد عضالت ناحيه ابرو منجر به حذف اين ظاهر عبوس مى گردد. 



بوتاكس 

كاربرد بوتاكس 

رفع خطوط پاكالغى كنار چشم 

خطوط شعاعى كنار چشم ها كه در اثر خنديدن، لبخند زدن يا جمع كردن چشم ها ايجاد مى شود براى 
برخى از افراد بسيار نگران كننده است. در گذشته به علت قوى بودن عضالت ايجاد كننده اين خطوط هيچ 
روش دارويى يا جراحى جهت رفع اين مشكل وجود نداشت. حتى با انجام پيلينگ هاى شيميايى عميق يا 
ليزر اين خطوط به سرعت بر مى گشتند. امروزه بوتوكس با مهار فعاليت عضالت دور چشم به عنوان روش 

مؤثر جهت درمان اين خطوط به كار مى رود. 

23مدت ماندگارى بوتاكس در اين ناحيه كمتر از ساير نواحى و حدود   تا    ماه است . 

رفع خطوط افقى پيشانى و باال بردن ابروها 

برخى از افراد از عضالت پيشانى خود براى باال بردن ابرو 
يا حين صحبت كردن استفاده مى كنند. غلظت كم دارو 

مى تواند خطوط پيشانى را برطرف كند. 
 اين روش ميتواند جايگزين روش جراحى بدون ايجاد  اين روش ميتواند جايگزين روش جراحى بدون ايجاد 
اسكار محل جراحى باشد. از مزاياى تزريق دارو در 

پيشانى باال رفتن دم ابروها و افزايش فاصله ابرو از چشم 
است. 



بوتاكس 

كاربرد بوتاكس 

ساير كاربردهاى بوتاكس در پوست 

برخى از افراد كانديداى درمان با بوتاكس در پايين صورت و گردن هستند. عضالت اين ناحيه 
 نيز در هنگام صحبت كردن ، خنديدن و غذا خوردن بسيار فعال مى باشند. 

افزايش سن باعث ايجاد خطوط در اين ناحيه و نيز از بين رفتن چربى اين قسمت مى شود. 
اكنون درمان با ساير متد جديدتر و ماندگارتر جايگزين تزريق چربى در اين ناحيه شده است. 
به طورى كه امروزه استفاده از فيلرهايى چون هيالورونيك اسيد و كلسيم هيدروكسى آپاتيت در به طورى كه امروزه استفاده از فيلرهايى چون هيالورونيك اسيد و كلسيم هيدروكسى آپاتيت در 
حذف خطوط قسمت پايين صورت و نيز برجسته نمودن لب و گونه مقبوليت بيشترى دارد. 

گاهى از بوتوكس جهت بهبود برخى خطوط پايين صورت و خطوط عمودى گردن استفاده 
مى شود. 

از ساير موارد كاربرد بوتاكس رفع عضالت برجسته دور چشم ، خطوط روى بينى ، خطوط خنده 
و غم ، افتادگى نوك بينى ، لثه هاى هويدا ، خطوط دور دهان ، خطوط چانه ، گرگرفتگى بينى 

و صورت و ... مى باشد . 

يكى از كاربردهاى مهم اين دارو درمان تعريق زياد ( هيپرهيدروز) مى باشد ؛ بيشترين كاربرد در يكى از كاربردهاى مهم اين دارو درمان تعريق زياد ( هيپرهيدروز) مى باشد ؛ بيشترين كاربرد در 
درمان تعريق زياد زير بغل (آگزيال) مى باشد كه از سال 2004 در آمريكا مجاز شده است . 

از بوتاكس جهت كاهش تعريق كف دست و كشاله ران نيز استفاده مى شود . فواصل درمان 
معموالٌ هر6 تا 12 ماه يكبار مى باشد . 



بوتاكس 

چرا بوتاكس تقلبى ؟ 

يكى از داليل ترويح اين روش ورود افراد غير متخصص به فيلد زيبائى و يادگيرى روش هاى درمان از 
توزيع كنندگان داروهاى تقلبى بجاى آموزش اكادميك اين روش ها بود ؛ از آنجا كه قيمت يك ويال 

بوتاكس داراى مجوز وزارت بهداشت 15 تا 25 بار گران تر از يك ويال بوتاكس تقلبى و قاچاق است تعداد 
افرادى كه تنها با مقايسه قيمت ها پزشك تزريق كننده داروى ارزان را انتخاب مى كنند افزايش يافت و 
منجر به رواج بيشتر مصرف و عرضه دارو هاى تقلبى گرديد . اما مشكالت از زمانى آغاز شد كه بسيارى از 
افراد درمان شده با اين داروها  عوارضى همچون افتادگى شديد و طوالنى پلك ، نكروز وسوختگى پوست ، 

غير قرينه شدن صورت و … را تجربه نمودند . 

دكتر آلن اسكات براى نخستين بار در دهه          از بوتاكس 
دردرمان استرابيسم در ميمون ها بهره برد . در دهه1990
اولين مقاالت در مورد استفاده از بوتاكس در زيبائى منتشر 
گرديد ودر فاصله كوتاهى استفاده از اين دارو چنان گسترش 
يافت كه اين روش تبديل به پرطرفدارترين روش زيبائى در 
دنيا گرديد . تنها در سال 2007 حدود 2/78 ميليون تزريق 
انجام گرفت . استفاده از بوتاكس در زيبائى از         تا 2007

در امريكا 4159 درصد رشد نموده است !!؟؟ 
داليل رشد سريع مصرف اين دارو نتايج چشمگير آن در ايجاد 
ظاهر جوان تر و زيبا تر ، غير تهاجمى بودن اين روش ، فقدان 
عوارض ماندگار ، درد اندك در حين تزريق و … ميباشد . 

همانند تمامى پروسه هاى پرطرفدار افراد سودجو اين فيلد را 
پهناى پرسود براى منافع خود درنظر گرفته و توليد و عرضه 

داروهاى تقلبى رواج گرفت ! داروهاى تقلبى رواج گرفت ! 



بوتاكس 

چرا بوتاكس تقلبى ؟ 
از ديگر معضالت ناشى از داروهاى تقلبى مقاوم شدن فرد دريافت كننده اين نوع دارو به تمامى انواع بوتاكس 
است . با توجه به نامشخص بودن محل توليد اين داروها و فقدان هر گونه نظارت توسط دستگاه هاى نظارت 
بين المللى و سازمان بهداشت جهانى ، نوع تركيبات مورد استفاده مبهم است و امكان بروز عوارض مدتها بعد 
از تزريق بعيد نمى باشد . به ياد داشته باشيد كه خريد يك جنس تقلبى ممكن است تنها منجر به ضرر و 
زيان مالى شما شود ، اما مصرف يك داروى تقلبى سالمتى شما را به خطر خواهد انداخت و زمانى كه اين 

دارو تنها جهت يك پروسه زيبائى مصرف شده باشد غير معقول بودن اين انتخاب هويداتر است . 
از ديگر نكات مهم در مورد بوتاكس اهميت حفظ زنجيره سرد در پروسه حمل وانتقال دارو مى باشد ؛ دارو از ديگر نكات مهم در مورد بوتاكس اهميت حفظ زنجيره سرد در پروسه حمل وانتقال دارو مى باشد ؛ دارو 
بايد در دماى بين 2 تا 8 درجه سليسيوس نگهدارى شود كه امكان نگهدارى صحيح اين دما براى داروهائى 

كه به صورت غير قانونى وارد كشور مى شوند وجود ندارد . 
باتوجه به نكات ذكر شده توجه داشته باشيد كه اولين بوتاكس داراى مجوز وزارت بهداشت در ايران  
ديسپورت ساخت انگلستان  ( DYSPORT , Ipsen , UK ) با ليبل مخصوص واردات مجاز دارو است كه 
توسط شركت داريان سالمت وارد ايران مى شود. توجه داشته باشيد كه دانستن نوع داروى استفاده شده 
توسط پزشك از حقوق مسلم شما مى باشد و متخصصين پوست از ارائه اين اطالعات به شما خرسند 

 مى شوند . درحال حاضر جهت جلوگيرى ازسوء استفاده هاى احتمالى برروى بسته هاى دارو برچسب هاى  
طرحى موسوم به  طرح  “ شبنم “ نقش بسته 
است و با استفاده از كد 16 رقمى روى آن  
مى توان از اصالت دارو مطمئن گرديد . در 

سال 1390 شركت خسرو مديسا طب موفق به 
اخذ مجوز وزارت بهداشت براى عرضه بوتاكس 
توليدى شركت كره اى مدى-توكس با نام تجارى 

نورونوكس Neuronox  گرديد . 



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

آيا تزريق بوتاكس دردناك است؟ 
در اين روش از كوچكترين سرسوزنها استفاده مى شود 
و خود دارو نيز به اندازه بى حس كننده هاى موضعى 
دردناك نيست. درد اين تزريق كمتر از درد تزريق فيلر 
ها مى باشد. درد تزريق را مى توان با استفاده از كيسه 

يخ قبل از تزريق كاهش داد. 

پس از تزريق بوتاكس چه انتظارى داريم؟ 
بوتوكس يك ماده درمانى بى خطر جهت رفع چروك ها و عوارض آن حداقل و گذرا مى باشد. 

ممكن است خونمردگى در محل تزريق به خصوص در ناحيه دور چشم ديده شود و گاهى يك درد خفيف يا 
سردرد به دنبال تزريق ديده مى شود. خونمردگى ممكن است در افراديكه سابقه مصرف آسپرين يا داروهاى 

رقيق كننده خون را دارند بيشتر ديده شود؛ استفاده از كيسه يخ مى تواند مانع خونمردگى شود. 

داروهاى ضد التهاب نيز مى توانند باعث رقيق شدن خون شما شده و خونريزى و خونمردگى را افزايش دهند. داروهاى ضد التهاب نيز مى توانند باعث رقيق شدن خون شما شده و خونريزى و خونمردگى را افزايش دهند. 
اين داروها بايد از 4 روز قبل تا 4 روز بعد از تزريق قطع گردند. 

در صورتيكه تحت درمان با داروهايى مثل آسپرين، ايندومتاسين، بروفن، پيروكسيكام، ناپروكسن، ديكلوفناك، 
ويتامين اى، وارفاين، هپارين و … هستيد پزشك خود را مطلع نماييد. استفاده از استامينوفن بالمانع است. 



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

استفاده از بوتاكس براى چه افرادى ممنوع است؟ 
استفاده از اين دارو در افراد باردار ممنوع است. گرچه تاكنون ناهنجارى هاى مادرزادى در اثر اين دارو گزارش 

نشده است. همچنين تزريق اين دارو در مادران شيرده ممنوع است. 
در بيماران با سابقه بيمارى هاى عصبى عضالنى (ALS, MS، مياستنى گراويس) يا مبتاليان به ساير 
بيمارى هايى كه ناقل هاى عصبى را درگير مى كنند، تزريق بوتوكس جهت زيبايى ممنوع است. 

در صورت وجود سابقه هرگونه ضعف عضالنى طوالنى مدت پزشك خود را مطلع نماييد. 

افرادى كه داروهاى زير را مصرف مى كنند ممكن است اثرات افزايش يافته اى از بوتوكس را در عضله تزريقى افرادى كه داروهاى زير را مصرف مى كنند ممكن است اثرات افزايش يافته اى از بوتوكس را در عضله تزريقى 
تجربه كنند اين داروها شامل : آنتى بيوتيك هاى آمينوگليكوزيد (استرپتومايسين، توبرومايسين، گارامايسين، 
جنتامايسين)، پنى سيل آمين، كينين و بلوك كننده هاى كانال كلسيم ( ديلتيازم، نيفيديپين، وراپاميل) 

مى باشند. در صورت سابقه حساسيت به آلبومين ياالكتوز قبل از تزريق پزشك را مطلع نماييد. 

اثر بوتاكس چه مدت باقى مى ماند؟ 
شروع اثر چند روز پس از تزريق بوده و طى 2 هفته به حداكثر خود 

مى رسد. فلج عضله پس از اولين تزريق حدود 3 تا 7 ماه طول مى كشد. 

تزريق مجدد بوتاكس چه زمانى الزم است؟ 
توصيه مى شود كه جهت حفظ فلج عضله براى حذف كامل خط اخم، توصيه مى شود كه جهت حفظ فلج عضله براى حذف كامل خط اخم، 
تزريق آن هر 4-3 ماه تكرار گردد. به دنبال صاف شدن ناحيه به بيمار 
توصيه مى شودكه تنها هنگامى كه متوجه بازگشت حركت عضله  
مى شود مراجعه نمايد كه اين فاصله ممكن است بين 12-4 ماه و 

 گاهى طوالنى تر نيز باشد. 



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

روش هاى جايگزين بوتاكس چه هستند؟ 
فيلرها ( مواد پركننده) مانند چربى ، هيالورونيك اسيد، كالژن، كلسيم هيدروكسى آپاتيت، روشهاى اليه 

بردار مثل اسيد ها يا ليزرها و جراحى ليفت پيشانى ، شقيقه ، گردن و قسمت ميانى صورت. 

مزاياى غير منتظره بوتاكس چه مى باشد؟ 
Tension Headache (سردرد ناشى از انقباض عضالت) در بعضى از بيماران بهبود مى يابد. اين حادثه زمانى 
رخ ميدهد كه بيمار دچار استرس يا فشار عصبى است و عضالت پيشانى و ابرو تحت درمان قرار مى گيرند. 

با شل شدن عضالت، سردرد بيمار رفع مى گردد. با شل شدن عضالت، سردرد بيمار رفع مى گردد. 

آيا بدن در برابر پروتئين بوتاكس آنتى بادى مى سازد؟ 
مقادير مورد نياز جهت توليد آنتى بادى بسيار بيشتر از دوز داروى مورد 
استفاده در اعمال زيبايى است. در صد بسيار كمى از افراد داراى آنتى 
باديهاى هستند كه بوتوكس را غيرفعال مى كنند ( احتماال در اثر 

مسمويت هاى غذايى كه در گذشته ايجاد شده است) اين افراد معموال 
 بهره اى از تزريق نخواهند برد. 

متاسفانه يكى از مهمترين مشكالت ناشى از استفاده از بوتاكس هاى چينى متاسفانه يكى از مهمترين مشكالت ناشى از استفاده از بوتاكس هاى چينى 
و قاچاق افزايش احتمال توليد آنتى بادى و مقاوم شدن افراد نسبت به اثر 

تمامى انواع بوتاكس است. 

آيا ممكن است فردى نسبت به بوتاكس آلرژى داشته باشد يا كهير بزند؟ 
درافراديكه سابقه حساسيت به توكسين بوتوليسم يا آلبومين دارند تزريق 

ممنوع است. 



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

در صورتيكه خانمى در فاصله كمى قبل يا بعد از تزريق بوتاكس حامله شود چه اتفاقى مى افتد ؟ 
بسيارى از بيماران مغزو اعصاب يا چشم پزشكى كه بوتوكس تزريق نموده اند جنينهاى سالمى بدنيا 

 آورده اند. براى احتياط بيشتر خانمهاى حامله و شيرده بايد از تزريق بوتوكس پرهيز نمايند. 

اگر پس از تزريق بوتاكس افتادگى پلك رخ دهد چه بايد كرد؟ 
افتادگى يك يا هر دو پلك عارضه موقتى است كه تنها در كمتر از 1 درصد تزريق ها 
ديده مى شود. اين عارضه در اثر انتشار موضعى دارو در محل تزريق بوده كه شيوع آنرا 
مى توان با تزريق دوز دقيق دارو و نيز دراز نكشيدن فرد به مدت   ساعت پس از تزريق مى توان با تزريق دوز دقيق دارو و نيز دراز نكشيدن فرد به مدت   ساعت پس از تزريق 

به حداقل رساند. 
اگر افتادگى پلك رخ دهد معموال مختصر است و معموال در عرض چندهفته بهبودى مى يابد. 

قطره هاى چشمى مخصوصى جهت بهبود افتادگى پلك موجود مى باشد. 
دقت نمائيد كه استفاده از داروهاى غير استاندارد و قاچاق  

احتمال عوارض را شديداافزايش مى دهد. 

4

افراد تحت درمان پس از تزريق بوتاكس چه كمكى مى توانند براى افزايش اثر دارو  
و كاهش احتمال عوارض بنمايند؟ 

استفاده از عضله و انقباض ارادى آن كمك مى كند تا پروتئين در محل تزريق باقى 
مانده و تنها عضالت مورد نظر را تضعيف نمايد. 

در روز تزريق خوددارى از هرگونه ماساژ ودستكارى در محل تزريق ضرورى مى باشد. 
تا 4 ساعت بعد از تزريق از خم شدن به سمت جلو وعقب، درازكشيدن ياخوابيدن خوددارى كنيد. 



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

آيا بوتاكس مى تواند تنها جهت تضعيف عضله ( نه فلج كامل آن ) به كار رود؟ 
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بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

آيا انواع تقلبى و غير مجاز بوتاكس در بازار موجود است؟ 
بلى، الزم است در مورد داروى مورد استفاده 
 توسط پزشك خود مطمئن باشيد، چرا كه 

نمونه هاى تقلبى دارو در بازار موجود است كه 
باعث ايجاد عوارض بسيارى مى گردند. 

با توجه به بخشنامه هاى متعدد وزارت بهداشت 
و درمان ايران نوع مجاز اين فرآورده در ايران و درمان ايران نوع مجاز اين فرآورده در ايران 

با نام تجارى Dysport ساخت انگلستان مى باشد.  
اخيرا نوع كره اى با نام تجارى   Neuronox موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت گرديده است .

دقت فرمائيد كه وجود باركد 16 رقمى طرح شبنم بر روى اين داروها الزامى و نشانه اصالت دارو مى باشد .  

از چه چيزهايى بايد پرهيز نمود و به چه مدت؟ 
داروهاى ضد التهاب ممكن است خون شما را رقيق كرده و خونريزى و خونمردگى را افزايش دهند، 
 اين داروها بايد از 4 روز قبل تا 4 روز پس از تزريق قطع گردند. درصورت مصرف داروهاى آسپيرين، 
بروفن ، ديكلوفناك ، ايندومتاسين، ناپروكسن ، وارفارين ، هپارين و     پزشك خود را مطلع نماييد. بروفن ، ديكلوفناك ، ايندومتاسين، ناپروكسن ، وارفارين ، هپارين و     پزشك خود را مطلع نماييد. 
مصرف بيش از حد الكل و مكملهاى ويتامين    ممكن است ميزان خونمردگى را افزايش دهند. 

پس از تزريق چه كارى بايد انجام داد؟ 
بهتر است تا يكساعت پس از تزريق مرتبا عضله تزريقى را حركت دهيد 

مثال با لبخند زدن و اخم نمودن ، تا بوتاكس بهتر اثر نمايد. 



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

از چه كارهايى بايد پرهيز نمود و به چه مدت؟ 
محل تزريق را نبايد مالش داد. 

همچنين بايد از ورزش هاى سنگين تا 4 ساعت پس از 
تزريق پرهيز نمود. 

پس از تزريق بايد تا4 ساعت از خم شدن ، 
 دراز كشيدن و خوابيدن خوددارى كرد.

شما پس از تزريق به هيچ مسكنى نياز نداريد. شما پس از تزريق به هيچ مسكنى نياز نداريد. 
 در صورت نياز مصرف استامينوفن يااستامينوفن كدئين 

 كفايت مى كند. 
از مصرف داروهاى ضد التهاب پرهيز كنيد. 

پس از تزريق چه مى توان خورد يا آشاميد؟ 
براى خوردن يا آشاميدن محدوديتى وجود ندارد. 

پس از تزريق چه زمانى مى توان از داروهاى موضعى استفاده كرد؟ 
استفاده از رتينوئيدها، كرم هاى استفاده از رتينوئيدها، كرم هاى 

و ضد آفتاب ها يك روزپس از تزريق بالمانع است. 

چه موقع مى توان دوش گرفت، حمام كرد، مسواك زد، شانه نمود، مورا رنگ كرد يا فرزد ؟ 
در روز تزريق از استحمام و مراجعه به آرايشگاه خوددارى نمائيد اما براى انجام ساير اعمال محدوديتى 

 وجود ندارد. 

AHA



بوتاكس 

پرسش هاى متداول : بوتاكس 

در چه صورتى بايد با پزشك خود تماس گرفت ؟ 
در صورت ايجاد خونمردگى يا تورم شديد يا شروع افتادگى پلك. 

پس از تزريق چه موقع مى توان آرايش نمود 
 يا از گوشواره استفاده كرد؟ 

بالفاصله به جز در ناحيه ائى كه تزريق انجام شده است . 

پس از تزريق منتظر چه مواردى باشيم؟ 
ندرتا خونمردگى و تورم ممكن است پيش آيد، ندرتا خونمردگى و تورم ممكن است پيش آيد، 

 به خصوص در ناحيه خطوط پاكالغى كنار چشم كه 
مى تواند باعث كبودى كوچكى درزير يا كنار چشم شود. 

پس از تزريق چه موقع مى توان در معرض آفتاب قرار گرفت؟ 
فورا، البته با مصرف ضدآفتاب. 

پس از تزريق اولين ويزيت توسط پزشك چه زمانى مى باشد؟ 
ضرورى است ظرف 14 روز پس از تزريق 

جهت بررسى تاثير درمان توسط پزشك ويزيت شويد. جهت بررسى تاثير درمان توسط پزشك ويزيت شويد. 





حجم دهنده ها 
( فيــــــــلر ) 

Fillers



حجم دهنده ها 

هيالورونيك اسيد جهت رفع خطوط صورت 

هيالورونيك اسيد جهت اصالح چروكهاى صورت ، چينها ، اسكارها (مانند اسكار آكنه و اسكار آبله مرغان ) و 
نيز گونه گذارى و برجسته نمودن لبها بكار مى رود. 

توصيف : 
Perlan, Restylane,Teosyal,Revaness, Hylaform, Juvederm ژلهاى استريل ، شفاف ، بى رنگ و شبه االستيكى 

هستند كه از هيالورونيك اسيد تشكيل شده اند . 
هيالورونيك اسيد بطور طبيعى در بعضى بافتهاى بدن انسان مثل پوست ، چشم، غضروف و... توليد مى شود. هيالورونيك اسيد بطور طبيعى در بعضى بافتهاى بدن انسان مثل پوست ، چشم، غضروف و... توليد مى شود. 
هيالورونيك اسيد از لحاظ فيزيكى ، شيميايى و بيولوژيكى در كليه بافتهاى گونه هاى جانداران مختلف 
مشابه مى باشد . هيالورونيك اسيد در توليد كالژن نقش داشته و باعث استحكام پوست مى شود . 

Juvederm & Teosyal  هيالورونيك اسيدهاى صناعى هستندكه در سرنگهاى استريل كه از قبل پر شده اند 
نگهدارى مى شوند. 

كاربرد هيالورونيك اسيد : 
هيالورونيك اسيد جهت رفع چروكها ، چين 
خنده و غم ، اسكارهاى پوست ، گونه گذارى، 
برجسته نمودن لبها و چانه، رفع گودى پايين 
چشم، خطوط دور لب و ... بكار مى رود . 

 Teosyal قطر كمترى نسبت به Teosyal deep
ultra deepداشته ومعموال جهت رفع خطوط 

كم عمق تر بكار مى رود. 
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هيالورونيك اسيد جهت رفع خطوط صورت 
روش استفاده :

قبل از تزريق هيالورونيك اسيد ، ناحيه تحت درمان ابتدا با كرم هاى موضعى بى حس كننده و سپس با 
كمپرس يخ  بى حسى مى گردد. پس از تزريق پوست به آرامى توسط پزشك ماساژ داده مى شود تا 
محل مورد تزريق و بافتهاى اطراف هم سطح گردند . پس از اولين تزريق ، جهت رسيدن به پرشدگى و 
ميزان اصالح مورد نظر ممكن است به يك يا چند تزريق ديگر حداقل با فواصل يك هفته اى نياز باشد. 
به منظور حفظ حالت ايجاد شده ممكن است به تزريقهاى مكرر در طول زمان ( به عنوان مثال بعد از به منظور حفظ حالت ايجاد شده ممكن است به تزريقهاى مكرر در طول زمان ( به عنوان مثال بعد از 

12-5 ماه ) نياز باشد . 
نياز به تزريق مجدد ممكن است در محلهاى مختلف پوست متفاوت باشد و به فاكتورهايى چون محل 

آناتوميكى تزريق، چگونگى مراقبت شما و يا علت ايجاد مشكل بستگى دارد . 
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 كلسيم هيدروكسيل آپاتايت 
                        متشكل از ميكروسفرهاى           ظريف 

ميكرومترى شناور در يك ژل آبكى شامل سديم كربوكسى متيل سلولز، ميكرومترى شناور در يك ژل آبكى شامل سديم كربوكسى متيل سلولز، 
گليسرين و آب استريل مى باشد .چون CaHA مشابه تركيب مينرال 
استخوان و دندان انسان وفاقد اثرات آنتى ژنى است دارو جزو تركيبات 

سازگار با بدن محسوب مى شود . بعد ازچندين ماه قسمت ژل مانند دارو از 
بين مى رود و CaHA باقيمانده باعث تحريك سلول سازى و ساخت كالژن 
 FDA جديد در پوست مى شود . اين پركننده در ابتدا در سال 2006 مجوز
براى درمان كاهش چربى صورت در مبتاليان به ليپوآتروفى ناشى از HIV را 
بدست آورد وسپس مجوز  براى استفاده در چين هاى متوسط تاعميق 

وگونه گذارى درتمامى افراد را دريافت نمود . 

نكته مهم در استفاده كنندگان از اين روش آگاهى از راديواوپك بودن اين 
دارو در كليشه هاى راديوگرافى است كه الزم است بوسيله بيمار به پزشك 

تفسير كننده گرافى اطالع داده شود . 

CaHA Radiesse/Radiance

از آنجا كه اين پركننده مشابه مواد تشكيل دهنده بدن است منجر به واكنش جسم خارجى در بدن 
نمى شود ؛ همچنين اين ماده از بيش از 20 سال قبل توسط متخصصين گوش،حلق وبينى و اورتوپدى 

مورداستفاده قرار گرفته و داراى ضريب ايمنى باالئى است . 
ماندگارى اين پركننده موقت بين 9 تا بيش از 18 ماه ودر برخى مراجع همانند Bolognia اين مدت 2 تا 5 
سال ذكر شده است . اين دارو جهت گونه گذارى ، حجيم نمودن صورت ، كاهش عمق چين هاى خنده و 

غم استفاده مى شود ؛ از اين دارو جهت حجم دهى به لب نبايد استفاده نمود . 
از ديگر مزاياى اين پركننده امكان استفاده از آن در كنار پركننده هاى هيالورونيك اسيد           است . 
طرفداران                  حجم دهندگى باال و ماندگارى طوالنى را داليل اصلى انتخاب خود ذكر مى كنند . 
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پرطرفدارترين پركننده ها در آمريكا 

استفاده از فيلرها ( پركننده ها ) به سرعت در سراسر جهان رايج گرديد وتبديل به يكى از5 روش اول 
پرطرفدار در آمريكا شد. 

همچون هر روش ديگر زيبائى پزشكان از روش ها و پركننده هاى متنوعى در زيباتر كردن مراجعين خود 
استفاده مى كنند و هر كدام بر مزيت روش مورد استفاده خود مصر هستند. 

شايد بتوان ميزان مصرف و درخواست هر كدام از اين روش ها را به نوعى بازتاب ميزان اثربخشى و رضايت شايد بتوان ميزان مصرف و درخواست هر كدام از اين روش ها را به نوعى بازتاب ميزان اثربخشى و رضايت 
مراجعه كنندگان از اين روش هاى زيبائى دانست ؛ به همين منظور تعداد موارد استفاده كنندگان از روش 
هاى مختلف پركننده در مراجعين به جراحان پالستيك زيبائى آمريكا در سال 2007 را به قضاوت شما 

مى گذاريم : 

44,547 نفر تزريق چربى 
119,397 نفر تزريق كلسيم هيدروكسيل آپاتيت 

63,769 نفر تزريق كالژن 
1,448,716 نفر تزريق هيالورونيك اسيد 

Sculptra 34,972 نفر تزريق
 (Artecoll) 12,075 نفر تزريق پلى متيل متاكريالت
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نكات قابل توجه قبل از تزريق فيلر 

موارد احتياط : 
همراه مى سازد، بنابراين هيالورونيك اسيد نبايد در مناطقى از پوست كه داراى التهاب يا عفونت مى باشند مثل آكنه فعال 

يا اگزما تزريق گردد . 
گرچه شواهد بالينى در مورد نتيجه تزريق هيالورونيك اسيد در افراد مبتال يا داراى سابقه بيمارى خود ايمنى موجود 

نمى باشد بهتر است افراد مبتال به بيماريهاى خود ايمنى از مصرف اين داروها اجتناب كنند . 
همچنين بيماران مبتال به گلودرد چركى(استرپتوكوكى) حاد يا مبتاليان به تب روماتيسمى حاد بهتر است از تزريق داروى همچنين بيماران مبتال به گلودرد چركى(استرپتوكوكى) حاد يا مبتاليان به تب روماتيسمى حاد بهتر است از تزريق داروى 

مورد بحث خوددارى كنند . 
همچنين افراد با سابقه تزريق فيلرهاى مادام العمر مانند ژل پاژ ، سيليكون و غيره بايد پزشك خود را مطلع نمايند. 

مشكالت استفاده از هيالورونيك اسيد :
دربعضى افراد در محل تزريق ممكن است خونمردگى يا درد موقت ديده شود . در حين تزريق در محلهاى تزريق دربعضى افراد در محل تزريق ممكن است خونمردگى يا درد موقت ديده شود . در حين تزريق در محلهاى تزريق 

خونريزيهاى نقطه اى ديده مى شود كه معموال بالفاصله پس از تزريق متوقف مى گردند .بيمارانيكه سابقه خونريزى يا 
مشكالت انعقادى دارند و تحت درمانهاى ضد انعقادى هستند و نيز افراديكه داروهاى ضد التهاب مصرف مى كنند جز افراد 

پرخطر جهت ايجاد عوارض فوق الذكر هستند . 
داروهاى ضدالتهاب ممكن است خون شما را رقيق كرده و احتمال خونريزى وخونمردگى را افزايش دهند ؛ اين داروها بايد داروهاى ضدالتهاب ممكن است خون شما را رقيق كرده و احتمال خونريزى وخونمردگى را افزايش دهند ؛ اين داروها بايد 
از 4 روز قبل از تزريق تا 4 روز پس از تزريق قطع گردند . ممكن است در محل تزريق قرمزى ، تورم يا خارش ايجاد شود. 
در گروه كمى از بيماران ممكن است ضايعات آكنه مانندى در محل تزريق ديده شود ؛ در برخى بيماران واكنشهاى آلرژيك 

قرمز رنگ يا بى رنگ ممكن است ديده شود . 
طول اثر هيالورونيك اسيد بين سه ماه تا بيش از يكسال بوده كه بستگى به محل تزريق دارد . نمى توان بطور دقيق پيش طول اثر هيالورونيك اسيد بين سه ماه تا بيش از يكسال بوده كه بستگى به محل تزريق دارد . نمى توان بطور دقيق پيش 
بينى كرد كه چه تعداد سرنگ هيالورونيك اسيد براى رسيدن به بهبودى مورد نظر بيمار الزم است . تعداد سرنگ مورد 
نياز بصورت احتمالى پيشگويى مى شود . بعضى بيماران ممكن است تمايل به تزريقهاى مجدد پس از تزريق اوليه داشته 

باشند و براى هر سرنگ اضافى هزينه جداگانه اى را بايد پرداخت نمايند . 

مانند همه اعمال پوستى ، عدم رعايت استانداردهاى الزم ، تزريق هيالورنيك اسيد را با احتمال عفونت 
 .
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پرسش هاى متداول : فيلرهاى پوست 
مدت ماندگارى پركننده هاى مورد استفاده در مركز شما چه مدت است ؟ 

آيا مصرف پركننده هاى موقت مزيتى بر پركننده هاى دائمى دارد ؟ 

آيا مرجعى براى كنترل كيفيت فيلرهاى مورد استفاده وجود دارد ؟ 

آيا امكان جابجائى و حركت پركننده تزريقى وجود دارد ؟ 
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پرسش هاى متداول : فيلرهاى پوست 
از چه مواردى بايد پرهيز نمود و به چه مدت ؟ 

داروهاى ضد التهاب ممكن است خون شما را رقيق كرده و خونريزى و خونمردگى را افزايش دهند، اين داروها بايد 
از 4 روز قبل تا 4 روز پس از تزريق قطع گردند. درصورت مصرف داروهاى آسپيرين ، بروفن ، ديكلوفناك ، 

ايندومتاسين، ناپروكسن ، وارفارين ، هپارين و …. پزشك خود را مطلع نماييد . 
در صورت ابتال به بيمارى هاى منجربه اختالل در انعقاد خون ، بيماريهاى دريچه قلب ، وجود پروتز هائى همچون 
 مفصل ران و … كه نياز به مصرف پروفيالكسى آنتى بيوتيك دارند حتما پزشك معالج  را قبل از آغاز تزريق فيلر 
 مطلع نمائيد .  مصرف بيش از حد الكل، مكملهاى گياهى ، روغن ماهى ، سير ، ويتامين          ممكن است ميزان  مطلع نمائيد .  مصرف بيش از حد الكل، مكملهاى گياهى ، روغن ماهى ، سير ، ويتامين          ممكن است ميزان 

خونمردگى را افزايش دهند .
چه كارهايى را نبايد انجام داد و به چه مدت ؟

به بيماران توصيه مى شود تا 12 ساعت پس از تزريق از مصرف لوازم آرايش Make up در محل تزريق خوددارى 
نمايند . 

چگونه بخوابيم ؟ 
 جهت خواب نيازى به قرصهاى خواب آور نيست . اگر در ناحيه لبها و دهان تزريق انجام داده ايد بهتر است  

هنگام خواب با قرار دادن چند بالش سرخود را باالتر نگهداريد . هنگام خواب با قرار دادن چند بالش سرخود را باالتر نگهداريد . 
چه داروهايى مى توان مصرف نمود ؟ 

گاهى از استامينوفن جهت كاهش درد استفاده ميشود. كيسه يخ ياكمپرس سرد تورم را كاهش مى دهد . اگر شما 
سابقه ايجاد تب خال در ناحيه تزريق داريد به پزشك خود اطالع دهيد تا در صورت نياز براى شما داروى خوراكى 

ضدتب خال تجويز گردد. 
چه بخوريم ، چه بياشاميم ؟

محدوديتى وجود ندارد ، ولى از مصرف نوشيدنى هاى داغ تا رفع بى حسى در تزريق هاى ناحيه لب خوددارى 
نمائيد . توصيه مى شود تا مدتى بعد از تزريق چين خنده و لب از جويدن آدامس و خنده هاى شديد  نمائيد . توصيه مى شود تا مدتى بعد از تزريق چين خنده و لب از جويدن آدامس و خنده هاى شديد  

خوددارى شود. 
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پرسش هاى متداول : فيلرهاى پوست 

چه موقع مى توان دوش گرفت ، حمام كرد، برس 
زد ، سشوار نمود ، مو را رنگ كرد يا فرزد؟

محدوديتى وجود ندارد ، با اين وجود توصيه مى گردد 
تا 2 هفته پس از تزريق از رفتن به سونا خوددارى كنيد. 

چه زمانى نياز است با پزشك خود تماس بگيريم؟
در صورت ايجاد تورم دردناك ، خونمردگى يا تاول. 

چه مواردى ممكن است پس از تزريق ديده شود ؟ چه مواردى ممكن است پس از تزريق ديده شود ؟ 
خونمردگى يا تورم بخصوص در هنگام استفاده از فيلر 
در ناحيه لبها و گونه تا چند روز پس از تزريق ممكن 
است ديده شود . با گذشت 24 ساعت از تزريق با لوازم 

آرايش فيزيكى محل كبودى را مستتر نمائيد . 

چه موقع مى توان در معرض آفتاب قرار گرفت؟ 
بهتر است تا     ساعت پس از تزريق از قرار گرفتن در 
معرض آفتاب شديد به مدت طوالنى خوددارى نماييد. معرض آفتاب شديد به مدت طوالنى خوددارى نماييد. 

چه موقع بايد توسط پزشك اولين ويزيت انجام 
شود ؟

بهتر است ظرف 7 تا 10 روز پس از تزريق به پزشك 
خود مراجعه نماييد . 
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ميكرودرم ابرژن 
Microdermabrasion



ميكرودرم      ابرژن 

معرفى ميكرودرم ابرژن 
ميكرودرم ابرژن روشى است كه جهت اليه بردارى سطحى پوست و بر طرف نمودن ضايعات پوستى به كار 

مى رود. 
در اين روش پودر كريستال اكسيد آلومينيوم تحت درجات مختلفى از مكش باعث سايش پوست مى گردد 
كه نتيجه آن جوانتر شدن، نرمتر شدن و صاف تر شدن پوست و تحريك ساخت كالژن و االستين در اليه 
هاى عمقى پوست مى باشد و همچنين به علت تنظيم جريان خون در مويرگ هاى سطحى پوست، پوست 

خوش رنگ تر مى گردد. 
از زمان تأييد اين روش توسط اداره نظارت بر دارو، درمان و غذاى آمريكا                                هر روزه 
 بر تعداد طرفداران اين روش افزوده مى شود، به طورى كه اين روش جزء يكى از    پروسه پرطرفدار طب  بر تعداد طرفداران اين روش افزوده مى شود، به طورى كه اين روش جزء يكى از    پروسه پرطرفدار طب 

زيبائى محسوب ميشود. 

پرطرفدارترين پروسه هاى طب زيبايى 
در آمريكا به ترتيب عبارتند از :

تزريق بوتاكس 
پيلينگ شيميايى 

تزريق فيلر( پركننده ها) 
ميكرودرم ابرژن 

ليزر 



ميكرودرم      ابرژن 

معرفى ميكرودرم ابرژن 
اثر ميكرودرم ابرژن در درمان آكنه ولگاريس (جوش هاى پوستى)، اسكار( جوشگاه) هاى آكنه، تغييير رنگ 
ناشى از آفتاب در پوست صورت، گردن و دست، مالسما و چروك هاى ريز و سطحى پوست ثابت شده است. 

اين روش در تكميل اثر ليزر، IPL ، راديوفركانسى، بوتاكس، فيلر و داروهاى موضعى بسيار مؤثر است. 
همچنين اين روش باعث رفع خستگى، تيرگى و كاهش منافذ پوست مى گردد. مشاهده شده است كه به 
دنبال ميكرودرم ابرژن نفوذ ويتامين C به پوست تا 20 برابر افزايش مى يابد، در نتيجه يكى از كاربردهاى 
مهم اين روش افزايش نفوذ داروهاى موضعى است كه در درمان بيمارى هاى پوستى مانند مالسما، تيرگى 

پوست، جوان سازى پوست و غيره به كار مى رود. 

امروزه تعدادى از پزشكان از اين روش جهت 
درمان كلوئيد، اسكار هيپرتروفيك، ترك هاى 
ناشى از باردارى و چاقى، اسكارهاى آتروفيك، 

هيپرپيگمانتاسيون، كراتوزهاى آفتابى، 
كراتوزپايالريس، بيمارى دارير و كراتو درماى كف 
دست و پا استفاده مى نمايند كه نتايج اين 

مطالعات هنوز ثابت نگرديده است. 
اثر ميكرودرم ابرژن بر روى پوست به صورت اثر ميكرودرم ابرژن بر روى پوست به صورت 
افزايش ضخامت اپيدرم، افزايش سرعت پوسته 

ريزى، كاهش ساخت مالنين، تحريك 
فيبروبالستها در ساخت كالژن و االستين، اتساع 
مويرگ هاى سطحى پوست و … مى باشد. 



ميكرودرم      ابرژن 

آشنايى بيشتر با كار ميكرودرم 

در ابتداى كار صورت بيمار را تميز نموده و چربى هاى پوست با الكل زدوده مى شود، سپس كار با دستگاه 
شروع ميگردد، بدين صورت كه پوست با ماليمت به داخل سرى هندپيس مكيده مى شود و بالفاصله جريان 
كريستال هاى اكسيد آلومينيوم از داخل دستگاه شروع مى شود كه اين كريستال ها با سطح پوست برخورد 
مى نمايند. در اثر برخورد اين كريستال ها با سطح پوست آلودگى ها، چربى، ذرات سطحى و سلول هاى 

مرده پوست جدا شده و وارد قسمت سطل دستگاه مى گردند. 

ميكرودرم ابرژن يك پروسه با لوپ بسته مى باشد، دبرى ها و كريستال ها در قسمت رزرويور دستگاه 
تجمع مى يابند و سپس معدوم مى گردند. به علت اين خصوصيت احتمال انتقال هر گونه عوامل بيماريزا 
از بين مى رود. در طول درمان به بيماران توصيه مى گردد كه چشمان خود را بسته نگه دارند تا از احتمال 
ورود پودر اكسيد آلومينيوم به داخل چشم جلوگيرى شود. در حين كار فشار دستگاه بين 30-15 ميلى 
متر جيوه نگاه داشته مى شود كه در مناطق حساس تر مانند دور چشم اين فشار كاسته مى شود. 

به علت بدون درد بودن اين روش احتياجى به استفاده از بى حسّى تزريقى يا موضعى نمى باشد. هر جلسه به علت بدون درد بودن اين روش احتياجى به استفاده از بى حسّى تزريقى يا موضعى نمى باشد. هر جلسه 
بين 15-10 دقيقه به طول مى انجامد كه پس از اتمام درمان از ماسك هاى مخصوص جهت تكميل 

پروسه درمان استفاده مى شود. 



ميكرودرم      ابرژن 

آشنايى بيشتر با كار ميكرودرم 

در     ساعت اول پس از انجام ميكرودرم مصرف فراوان ضدآفتاب 
و پرهيز از آفتاب شديد توصيه مى گردد. تعداد و فواصل جلسات 

با توجه به نوع بيمارى پوستى كه درمان جهت رفع آن صورت مى گيرد، 
متفاوت مى باشد. با اين وجود به نظر مى رسد 10-5 جلسه درمانى 
با فواصل 2-1 هفته و سپس تكرار جلسات با فواصل 3-1 ماه 

در اكثر موارد پاسخگو باشد. 

اگر چه بايد به اين نكته توجه داشت كه اثر درمانى ميكرودرم اگر چه بايد به اين نكته توجه داشت كه اثر درمانى ميكرودرم 
بسته به پاسخ پوست فرد و قدرت سازندگى آن ممكن است خيلى زود 

يا كمى ديرتر مشاهده شود. 

همچنين شدت آسيب پوست قبل از شروع درمان در نتايج درمان تأثير گذار مى باشد، 
به عنوان مثال اسكارهاى شديد قديمى و بسيار عميق ناشى از آكنه بسيار ديرتر و 

كمتر از اسكارهاى جديد سطحى يا متوسط به درمان پاسخ خواهند داد. 



ميكرودرم      ابرژن 

محبوبيت ميكرودرم ابرژن 

استفاده از اين روش در بسيارى از كشورها محبوبيت فراوانى پيدا نموده است، به طورى كه در آمريكا در 
سال 2003 بيش از 16 ميليون جلسه از ميكرودرم استفاده شده است كه بيماران جهت انجام آن بالغ بر 3 

ميليارد دالر هزينه نموده اند. 
داليل محبوبيت اين روش جوان سازى عللى چون غير تهاجمى بودن ، فقدان درد ، فقدان خونريزى ، عدم داليل محبوبيت اين روش جوان سازى عللى چون غير تهاجمى بودن ، فقدان درد ، فقدان خونريزى ، عدم 
نياز به استراحت در منزل و امكان تكرار آن با فواصل كم در كنار نتايج رضايت بخش ناشى از اين درمان 
است . اگرچه رضايت بيماران تحت درمان با اين روش بسيار باال مى باشد ولى بايد به خاطر داشت كه در 
طب زيبايى، داشتن انتظار منطقى از نتايج درمان و عمل به دستورات پزشك در به دست آوردن نتايج 

دلخواه به شما كمك خواهد كرد. 



ميكرودرم      ابرژن 

توصيه هاى قبل و بعد از درمان ميكرودرم ابرژن 

بيماران بايد از دو روز قبل از درمان تا     ساعت پس از آن از مصرف داروهاى اليه بردار و ضد لك خوددارى 
نمايند و پس از ميكرودرم ابرژن از ضدآفتاب ها  با دقت بيشترى استفاده نمايند . در اكثر موارد تنها قرمزى 
مختصرى براى 4-2 ساعت ايجاد مى شود كه به طور خود به خود رفع مى شود. گر چه عوارض جانبى ناشى 
از اين روش بسيار نادر است، اما ندرتاٌ ممكن است اريتم (قرمزى) يا خطوط پيگمانته ناشى از آسيب به 
پوست  براى چند روز ديده شود ، اين عوارض بيشتر در بيمارانى رخ مى دهد كه به خوبى از پوست خود 

در برابر آفتاب مراقبت ننموده اند . 

موارد منع استفاده از ميكرودرم ابرژن 
در حين درمان با ايزوترتينوئين خوراكى 

بيماران مستعد اسكار هيپرتروفيك يا كلوئيد 
در حين راديوتراپى گردن 

جراحى صورت در 2 ماه اخير 
عفونت هاى باكتريايى يا ويروسى فعال به خصوص هرپس عفونت هاى باكتريايى يا ويروسى فعال به خصوص هرپس 

سيمپلكس (تب خال) و زگيل صورت 





Laserليــــــــزر 



ليزر 

آشنايى با دات تراپى 
با افزايش روش هاى در دسترس جهت جوان سازى پوست، افراد بيشترى براى درمان چروك ها و خطوط 

پوستى، تغيير رنگ و شل شدگى پوست، اسكارهاى ناشى از آكنه( جوش)، آبله مرغان، تصادف، جراحى و …
به متخصصين زيبايى مراجعه مى كنند. در صد زيادى از اين افراد به علت شاغل بودن يا انجام فعاليت هاى 
جارى يا بيمارى هاى داخلى قادر به تحمل دوره هاى طوالنى مدت نقاهت و خانه نشينى نمى باشند كه اين 

مشكل به دنبال روش هاى جوان سازى قديمى ديده مى شد. 
ابداع دستگاه ها Fractional Co2 Laser نتيجه تحقيقات انجام شده جهت جايگزينى روشى با نتايج 

درمانى چشمگير و با حداقل زمان الزم براى مراقبت پس از آن مى باشد. درمانى چشمگير و با حداقل زمان الزم براى مراقبت پس از آن مى باشد. 

باال رفتن سن باعث افزايش خطوط پوستى و ايجاد چروك در پوست، تغيير رنگ پوست، ايجاد لكه هاى 
ناشى از آفتاب و افتادگى پوست مى شود. اگر چه با اعمال جراحى مى توان بافت ها را به حالت طبيعى خود 

برگرداند ولى نمى توان درخشندگى و شادابى را نيز در پوست ايجاد كرد. 
از طرف ديگر بسيارى از جوانان از اسكارهاى آكنه( حفرات و لكه هاى ناشى از جوش)، اسكارهاى آبله 

مرغان، اسكارهاى ناشى از تصادفات و بخيه رنج مى برند. 
در سال هاى اوليه ابداع ليزر و به كارگيرى آن در درمان مشكالت پوستى، روش استاندارد استفاده از ليزر 
دى اكسيدكربن بوده است ؛ اگر چه نتايج عالى از اين روش به دست آمده ولى مشكالت ناشى از آن مانند: دى اكسيدكربن بوده است ؛ اگر چه نتايج عالى از اين روش به دست آمده ولى مشكالت ناشى از آن مانند: 
ايجاد زخمى شبيه به سوختگى كه حدود 14 روز باقى مى ماند، نياز به بى حسى تزريقى يا بيهوشى، 
محدوديت استفاده از آن در افراد با پوست هاى تيره و عوارض احتمالى ناشى از عدم مراقبت كافى مانند 
قرمزى ماندگار، اسكار، تغيير رنگ پوست، منجر به جستجوى روش هاى پيشرفته تر و كم عارضه تر گرديد. 

تجهيز دستگاه هاى CO2 به كامپيوتر با نرم افزارهاى پيشرفته و اضافه نمودن تجهيزات جديد به آن منجر 
به ساخت دستگاه هاى Fractional Co2 Laser گرديد كه باعث افزايش توانايى پزشك جهت كنترل 

دقيق درمان از لحاظ شدت درمان، عمق درمان و منطقه تحت درمان و … مى گردد. 



ليزر 

آشنايى با دات تراپى 
از اين دستگاه جهت                   استفاده مى گردد كه به سرعت روش استاندارد طاليى جديدى براى 

درمان چروك هاى خفيف و متوسط، اسكار آكنه، تغيير رنگ پوست و ... گرديد. 
در طى درمان با Fractional Co2 Laser به جاى تخريب كامل پوست با ايجاد رديف هايى از زخم هاى 
ظريف و ميكروسكوپى در پوست كه در بين آنها نواحى سالم پوست قرار دارند، بازسازى اپيدرم سريعتر رخ 

داده و از عوارض احتمالى جلوگيرى مى شود. 
اين پروسه باعث مى شود كه در حالى كه فرد از خواص بى شمار روش هاى قديمى تر بهره مى برد، احتمال اين پروسه باعث مى شود كه در حالى كه فرد از خواص بى شمار روش هاى قديمى تر بهره مى برد، احتمال 
ايجاد عوارض به حداقل برسد. بر خالف ليزرهاى قديمى، در اين روش زمان استراحت فرد در منزل از چند 
هفته به چند روز كاهش يافته و بعد از حدود يك هفته پوست ترميم شده و شما از پوستى جديد، جوان تر، 

درخشان تر و محكم تر لذت مى بريد. 
يكى ديگر از مزاياى اين ليزر جديد قابليت استفاده از اين دستگاه براى هر نوع و هر رنگ پوست مى باشد، 
به خصوص جهت استفاده در كشور ايران كه افراد داراى پوستى تيره تر نسبت به مردم اروپا و آمريكا 

هستند، بسيار مناسب است. 
از محاسن ديگر اين دستگاه قابليت استفاده از آن در نواحى غير از صورت مانند گردن، دكولته، قفسه سينه، از محاسن ديگر اين دستگاه قابليت استفاده از آن در نواحى غير از صورت مانند گردن، دكولته، قفسه سينه، 

شكم و اندام ها مى باشد كه با دستگاه هاى قبلى امكان پذير نبود. 

DOT Therapy



ليزر 

مزاياى ليزرفركشنال 

مزاياى
Minimal down time (كاهش زمان استراحت در منزل) 

بهبود سريع 
كوتاه شدن مدت زمان الزم براى ليزر منطقه تحت درمان 

خطرات كمتر و نتايج دقيق تر 
حداقل تهاجم به پوست 

بازسازى پوست بازسازى پوست 
درمان چند مشكل با يك روش 

عدم نياز به بيهوشى يا بى حسّى تزريقى 

DOT Therapy موارد استفاده از
1- سفت كردن پوست Tightening و تحريك كالژن سازى 

2- كاهش لكه هاى پوستى 
3- درمان اسكارهاى ناشى از آكنه، روزاسه، 

    آبله مرغان، سالك هاى كم عمق     آبله مرغان، سالك هاى كم عمق 
4- كاهش بقاياى اسكارهاى جراحى 
5- بهبود چروك ها و خطوط پوستى 

6- كاهش منافذ پوست 
7- روشن تر كردن رنگ پوست و يكنواخت سازى آن 

8- رفع عوارض ناشى از آفتاب و لكه هاى ناشى از آفتاب و پيرى پوست 
Strech mark يا Striae .9- كاهش ترك هاى پوستى

DOT Therapy



ليزر 

مزاياى ليزرفركشنال 

روش درمان 
در ابتدا براى راحتى بيشتر فرد، كرم هاى بى حس كننده به مدت 60-15 دقيقه بر روى منطقه درمانى 
گذاشته مى شود؛ سپس پوست فرد كامالٌ ضد عفونى مى گردد. قبل از شروع ليزر چشم ها توسط چشم 

بندهاى مخصوصى پوشانده مى شود تا امكان عوارض احتمالى به صفر برسد. 
 با آغاز پروسه ليزر، هزاران نقطه ريز در سراسر منطقه درمان توسط دستگاه مورد تابش اشعه قرار مى گيرد  با آغاز پروسه ليزر، هزاران نقطه ريز در سراسر منطقه درمان توسط دستگاه مورد تابش اشعه قرار مى گيرد 
و فرد احساس سوزن سوزن شدن پوست را در حين ليزر مى نمايد. بالفاصله پس از اتمام درمان كرم هاى 

ترميم كننده سفيد رنگ بر روى كل پوست ماليده مى شود. 
 نقاط ريز ايجاد شده در پوست به تدريج دلمه مى بندد و منظره شبيه به موى اصالح شده بر روى صورت 
مردان را ايجاد مى كند. رنگ صورتى پوست و گاهى تورم خفيف در نواحى مانند دور چشم ممكن است 

5-3 روز باقى بماند. 
 دلمه هاى ايجاد شده به تدريج مى ريزند و يك حالت پوسته ريزى در پوست ايجاد مى شود كه به دنبال  دلمه هاى ايجاد شده به تدريج مى ريزند و يك حالت پوسته ريزى در پوست ايجاد مى شود كه به دنبال 

آن گاهى پوست براى چند روز حالت برنزه به خود مى گيرد. 

نتيجه درمان 
گاهى حتى پس از يك جلسه درمان، نتيجه درمان، فرد را ذوق زده مى كند ولى براى كسب نتايج درمانى 

ايده آل، انجام چندين جلسه درمان با فواصل12- 6 هفته ضرورى است. 
 نكته مهم اين است كه در افرادى كه ليزر درمانى را جهت درمان تغييرات پوستى ناشى از پيرى انجام 
مى دهند، بازسازى پوست و كالژن سازى تا 6 الى 9 ماه پس از آخرين جلسه درمان ادامه مى يابد. 

 تحقيقات نشان داده كه اثرات طوالنى مدت ليزر نه تنها بستگى به تعداد جلسات درمانى انجام شده دارد  تحقيقات نشان داده كه اثرات طوالنى مدت ليزر نه تنها بستگى به تعداد جلسات درمانى انجام شده دارد 
بلكه نحوه مراقبت از پوست طى دوره نقاهت و بعد از آن نيز بسيار مؤثر مى باشد. 



ليزر 

مراقبت هاى الزم پس از ليزر فركشنال 

مزاياى ليزرفركشنال 
ارتقاء نتيجه درمان : 

دربرخى مبتاليان به اسكار آكنه به منظور افزايش نتيجه درمان 
توصيه مى گردد كه در طى درمان با ليزرفركشنال 

از روش هاى مكمل ذيل بهره گيرند : 
1. قبل از شروع ليزر يا در فواصل جلسات 

ليزر تحت درمان با روش Subcision قرار گيرند ؛ 
2. پس از اتمام جلسات ليزر از تزريق فيلر 

( پركننده هاى ) حاوى هيالورونيك اسيد بهره بگيرند . 

عدم دستكارى و كندن دلمه هاى ايجاد شده و  
مصرف مداوم كرم هاى ترميم كننده. 

پس از ريختن دلمه ها استفاده مداوم و دقيق 
 از ضد آفتاب و پرهيز از تماس طوالنى مدت با آفتاب، 

حمام آفتاب يا آفتاب سوختگى. 
پرهيز از قرار گرفتن طوالنى مدت در جلوى مانيتور پس از پرهيز از قرار گرفتن طوالنى مدت در جلوى مانيتور پس از 

ريختن دلمه ها. 
نكته: 

در صورتى كه شماعالقمند هستيد دوره بهبودى شما سريعتر به پايان 
رسيده و زودتر به سركار خود برگرديد، حتماٌ پزشك خود را مطلع سازيد. 
اين مسئله به راحتى قابل انجام است ولى تعداد جلسات درمانى شما 

زياد تر خواهد شد. 



ليزر 

مراقبت هاى الزم : ليزر فركشنال 
نكات قابل توجه 

1- به شما توصيه مى كنيم دستورالعمل هاى ارائه شده توسط پزشك را به دقت به كار گيريد تا با 
كاهش عوارض نا خواسته احتمالى، نتايج درمانى شما چشمگيرتر شود. 

 2- مصرف منظم كرم هاى ترميم كننده تا زمان ريزش دلمه ها منجر به كاهش دوره استراحت و ايجاد 
نتايج چشمگيرترى مى گردد. 

      در صورتى كه سابقه ابتال به تب خال داريد، بايستى مصرف قرص آسيكلووير را      ساعت قبل از 
ليزر آغاز كنيد. در صورت عدم مصرف دارو و عود تب خال بر روى زخم ناشى از ليزر، احتمال عوارض ليزر آغاز كنيد. در صورت عدم مصرف دارو و عود تب خال بر روى زخم ناشى از ليزر، احتمال عوارض 

پوستى به شدت افزايش مى يابد. 
 4- قبل از ليزر از برنزه نمودن خود و تماس طوالنى مدت با آفتاب پرهيز نمائيد. 

 5- در صورتى كه بعد از ليزر دچار ترشح از ناحيه درمان، تورم يا درد گرديديد، بالفاصله جهت شروع 
آنتى بيوتيك مناسب به پزشك خود مراجعه نمائيد. 

 6- استحمام 24 ساعت پس از ليزر بالمانع است، اما از پاشيدن مستقيم آب دوش بر روى ناحيه ليزر 
شده خوددارى كنيد. همچنين از كشيدن ليف بر روى مناطق تحت درمان تا زمان باقى ماندن دلمه ها 

خوددارى كنيد. خوددارى كنيد. 
 7- به دنبال ريزش كامل دلمه ها استفاده از حجم هاى مناسب ضد آفتاب هاى استاندارد هر 2 ساعت 

يكبار حتى در منزل ضرورى است. 
 8- در صورت عدم انجام مراقبت هاى كافى از پوست ليزر شده، احتمال ايجاد عوارضى همچون 
اسكار، افزايش يا كاهش پيگمان( رنگ) پوست، عفونت محل درمان، قرمزى طوالنى مدت پوست 

افزايش خواهد يافت و نتيجه درمان شما به مخاطره مى افتد. 
 9-پزشك در برخى از افراد 2 هفته پس از ليزر، داروى هيدروكينون يا ترتينوئين موضعى را جهت 

ايجاد نتايج بهتر آغاز خواهد نمود. ايجاد نتايج بهتر آغاز خواهد نمود. 
 10- در صورتى كه تحت درمان با آكوتان( ايزوترتينوئين خوراكى) بوده ايد بايستى انجام ليزر را تاچند 

ماه به تعويق بيندازيد. 



ليزر 

ليزرموهاى زائد 

ليزرهاى كاهنده موى زائد چه مى كنند ؟ 
در اين روش از دستگاه ليزر يا         جهت ازبين بردن موهاى زائد و ناخواسته با هدف كاهش نياز به روش 
هاى مرسوم استفاده مى شود . اين روش پيشرفته جايگزين روش هاى قديمى براى كسب نتايج چشمگيرتر 
شده است . چون ليزر در يك زمان بيش از يك مو را ازبين مى برد از آن براى  درمان نواحى وسيع تر 

همچون كل صورت ، زير بغل ، ران ، ساق پا ، بيكينى و … استفاده مى شود. 
مزاياى استفاده از اين روش چيست ؟ 

موثرترين روش موجود براى رهائى از معضل موى زائد ، امكان ليزر نواحى وسيع در هر جلسه، موثرترين روش موجود براى رهائى از معضل موى زائد ، امكان ليزر نواحى وسيع در هر جلسه، 
توانائى استفاده در كليه نواحى بدن و … 

آيا محدوديت سنى براى انجام ليزر موى زائد وجود دارد ؟ 
در واقع هيچ محدوديت سنى براى ليزر ذكر نشده است ؛ ولى توصيه ما شروع ليزر بعد از تكميل پروسه رشد 

فرد است ، در غير اين صورت نياز به جلسات متعدد افزايش مى يابد. 
همچنين در افراد مسن كه موها خاكسترى يا سفيد است الكتروليز توصيه مى گردد. 

براى بسيارى از بانوان و برخى از آقايان 
موهاى ناخواسته و زائد ايجاد استرس، 
كاهش اعتماد به نفس، سرخوردگى و 
ندرتاٌ افسردگى مى نمايد . روش هاى 

رايج همچون بند انداختن ، موم ، واكس، 
اپيليدى، موچين ، كرم هاى موبر، 

الكتروليز و  الكتروليز و  
مدت مى باشند و برخى منجر به عوارضى 
همچون جوش هاى پوستى (فوليكوليت)، 

 لكه هاى پوستى وسوراخ هائى بر پوست مى شوند. نيت سازندگان دستگاه هاى متنوع ليزر و IPL  رفع اين معضالت مى باشد.  

IPL



ليزر 

ليزرموهاى زائد 

براى كسب نتيجه دلخواه به چند جلسه درمان نياز است ؟ 
 تعداد جلسات مورد نياز جهت كسب نتيجه دلخواه به ناحيه تحت درمان ، نوع و رنگ پوست ، سيكل 
رشد مو ، ضخامت ورنگ مو ، وجود يا فقدان مشكل هورمونى زمينه اى ، داروهاى مصرفى ، وزن ، نژاد ، 
رژيم غذائى ، رعايت فواصل جلسات توصيه شده توسط پزشك ، روش هاى مورد استفاده قبل از شروع 
ليزر ، رعايت دستورالعمل هاى حين درمان و … دارد .درمان تا زمان رهائى از موها ادامه مى يابد واين 
نياز به حداقل چند جلسه درمانى دارد. بعد از بهبودى در برخى از بيماران به جلسات يادآورى ليزر با 
فواصل هر   تا    ماه نياز است . درهر جلسه ليزر كليه موهاى موجود در ناحيه درمان تخريب خواهند فواصل هر   تا    ماه نياز است . درهر جلسه ليزر كليه موهاى موجود در ناحيه درمان تخريب خواهند 
شد ولى باتوجه به اينكه درصد زيادى از موها در هرزمان در حالت تلوژن(غيرفعال يا خواب)هستند و 

ليزر تنها مو هاى در حال رشد را از بين مى برد شما نياز به چند جلسه درمان داريد. 
تفاوت ليزر با الكتروليز چيست؟

الكتروليز روش بسيار آهسته ترى است كه با ورود سوزن مخصوصى به داخل هر فوليكول مو و سپس 
تخريب آن با جريان الكتريسيته همراه است . اما در ليزر و I . P. L  تخريب غير تهاجمى است ودر چند 
ثانيه كليه موهاى زير هندپيس تخريب مى شود . تمامى بيمارانى كه از هر دوروش استفاده كرده اند 

ليزر و  را روشهاى كم دردتر ، سريع تر ، راحت تر و موثرترى ميدانند . 
آيا همه افراد ميتوانند از اين روش استفاده كنند ؟

خير ؛ متاسفانه موهاى سفيد ، بور ، قرمز و كركى به اين روش درمان پاسخ نمى دهند .همچنين افرادى 
كه خود را برنزه نموده اند از اين روش به علت احتمال سوختگى پوست تا رفع حالت برنزه  بايد خوددارى 
نمايند .مصرف كنندگان برخى داروها به علت حساس شدن پوست به نور بايد در انجام اين روش محتاط 
بوده و پزشك خود را از داروهاى مصرفى مطلع نمايند ؛ برخى از اين داروها شامل داروهاى ضدسرطان ، 

داروهاى ضد افسردگى ، هورمون ها ، برخى داروهاى گياهى و     ميباشند . 



ليزر 

ليزرموهاى زائد 

آيا اين روش درمان بى خطر است ؟  
پيگيرى بيماران تحت درمان در اين مركز و نتيجه مطالعات ساير پيگيرى بيماران تحت درمان در اين مركز و نتيجه مطالعات ساير 
مراكز نشانگر بى خطر بودن اين روش درمانى است . عوارض 

احتمالى همچون قرمزى و پوسته ريزى ناحيه درمان به خصوص در 
اطراف فوليكول هاى مو زود گذر است . ندرتاٌ ممكن است سوختگى 
خفيف وبا شيوع كمتر تاول كوچكى در محل درمان ديده شود كه 
اين وضعيت ناشى از تيرگى زياد پوست فرد تحت درمان است و به 

راحتى با مصرف كرم هاى مخصوص رفع مى شود. 
درصورتى كه طى   ماه اخير خود را برنزه نموده ائيد قبل آغاز ليزر درصورتى كه طى   ماه اخير خود را برنزه نموده ائيد قبل آغاز ليزر 
پزشك را مطلع كنيد تا اقدامات ايمنى الزم درنظر گرفته شود. 
دستگاه هاى موجود در اين مركز با روش ايجاد سرماى هوشمند 
در هندپيس خود احتمال اين مشكالت را كمتر نيز نموده است. 

 چه احساسى در حين ليزر خواهيد داشت ؟ 
در حين ليزر احساسى شبيه به برخورد يك باند االستيك به پوست در حين ليزر احساسى شبيه به برخورد يك باند االستيك به پوست 
خواهيد داشت . در بيماران حساس تر از كرم هاى بى حسى جهت 

راحتى بيشتر قبل از ليزر استفاده مى شود. 

فواصل درمان وتعدادجلسات چگونه است ؟ 
فواصل درمان بسته به ناحيه تحت درمان بين 4 تا 8 هفته است و 
تعداد جلسات درمان دربيماران مختلف بسيار متفاوت وغير قابل 

پيشگوئى است. 



ليزر 

ليزرموهاى زائد 

در هر جلسه  ليزر چه مراحلى پشت سر گذاشته مى شود ؟ 
ابتدا ناحيه درمان از مو پاك شده ، سپس  ژل لوبريكانت در محل درمان 
منتشر گرديده و سرانجام اشعه درمانى به ناحيه درمان تابانده مى شود. با 
اتمام كار از كرم هاى ترميم كننده در محل درمان استفاده مى شود كه 

الزم است حدود 4 ساعت درمحل باقى بماند . 

آيا قبل از مراجعه جهت ليزر احتياج به اصالح صورت داريد؟ 
خير اصالح صورت از   روز قبل از مراجعه جهت ليزر ممنوع است. خير اصالح صورت از   روز قبل از مراجعه جهت ليزر ممنوع است. 

در فواصل ليزربا چه روشى موهاى خود را اصالح كنيد ؟ 
استفاده از كليه روش هائى كه مو را از ريشه مى كند همچون موم ، بند، 
اپى ليدى و… در طى درمان ممنوع است و باعث افزايش تعداد جلسات 
درمان شما مى شود . شما تنها مجاز به استفاده از ژيلت يا كرم موبر يا 
ساير روش هاى كه  مو را از سطح پوست كوتاه مى كند هستيد. 

بعداز ليزر چه تغييرى در ظاهر شما رخ خواهد داد و آيا مى توانيد به سر بعداز ليزر چه تغييرى در ظاهر شما رخ خواهد داد و آيا مى توانيد به سر 
كار باز گرديد ؟ 

ممكن است ناحيه درمان كمى قرمز رنگ شود واحساس كمى گرما در 
ناحيه درمان داشته باشيد كه با كرم ترميمى رفع مى شود. هيچ نيازى 

به مرخصى يا عدم حضور در محل كار نخواهيد داشت. 





خدمات 
Services



خدمات ما 

ليزرها 

ليزر CO2   جهت برداشتن انواع خالها ، ضايعات پوستى وخالكوبى هاى كوچك با رنگهاى مقاوم  
به ساير ليزرها و ….. 

ليزر Fraction   جهت جوانسازى ، كاهش آثارجراحى و اسكار آكنه وسالك و… 

پرطرفدارترين خدمات ما مى باشد. (الزم به ذكر است كه ليزرموهاى زائد ناحيه صورت توسط پزشك و 
ساير نواحى توسط اپراتور مجرب خانم انجام مى شود) 

.I.P.Lاستفاده از يكى از پيشرفته ترين دستگاهها جهت كاهش موهاى زائد صورت و بدن يكى از 

وجذب باال توسط مالنين مو ، يكى از بهترين دستگاه ها در درمان موهاى زائد حتى در افراد با پوست 
تيره مى باشد . دستگاه موجود در اين مركز با بكارگيرى سيستم خنك كننده تماسى در هندپيس و نيز 
هندپيس خنك كننده مجزا ،  امكان خنك سازى پوست را تا دماى زير صفر درحين پروسه درمان 

فراهم مى سازد . 
اين خصوصيت دستگاه منجر به كاهش تعداد جلسات درمان و  

كاهش درد در حين پروسه ليزر مى شود. 

Diode

بلفاروپالستى 
( جراحى افتادگى پلكهاى فوقانى ) 

از علل ايجاد ظاهرى سالخورده و غمگين در افراد افتادگى 
پلكهاى فوقانى ميباشد كه طى يك جراحى سرپائى و بدون نياز 

به بيهوشى عمومى قابل درمان مى باشد. 



خدمات ما 

تزريق بوتاكس 

يكى از كم عارضه ترين روشهاى جوانسازى 
 در سراسر جهان با نتايج چشمگير. 

تزريق پركننده ها و حجم دهنده ها 
استفاده از مواد پركننده جهت رفع آثار افزايش سن و يا عوارض استفاده از مواد پركننده جهت رفع آثار افزايش سن و يا عوارض 
ناشى از رژيم هاى غذائى شديد از علل اوليه استفاده از اين مواد 
مى باشداما امروزه استفاده ازاين مواد جهت حجم دهى به لبها و 
گونه گذارى طرفدارانى پيدا كرده است. جهت نيل به اين هدف 
روشهاى متنوعى از قبيل تزريق چربى ، NASHA ، كلسيم 

هيدروكسى آپاتيت و…..وجود دارد. 
همچون كليه خدمات ارائه شده دراين مركز هدف ما انتخاب همچون كليه خدمات ارائه شده دراين مركز هدف ما انتخاب 
موادى با بهترين نتايج وعوارض نزديك به صفر و داراى 

مجوزهاى الزم ازوزارت بهداشت مى باشد. 

به اين منظور با انتخاب NASHA با نامهاى تجارى Teosyal و 
 Radiesse و كلسيم هيدروكسى آپاتيت با نام تجارى Revanesse

نتايج درمانى بى نظيرى بدست آورده ايم. 

ميكرودرم ابرژن 
يكى از روشهاى پرطرفدار جهت شاداب نگهداشتن پوست ، با يكى از روشهاى پرطرفدار جهت شاداب نگهداشتن پوست ، با 

مزيت عدم نيازبه استراحت در منزل و محدوديت ها و 
مراقبتهاى ناشى از روشهائى همچون ليزر ….. 



خدمات ما 

كاله ليزرى جهت تقويت رويش موى سر
امروزه استفاده از ليزرهاى كم توان به عنوان روش مكمل درمان هاى مرسوم جهت تحريك رويش مو در 
مبتاليان به ريزش موى سر به تأئيد FDA رسيده است ، روش رايج استفاده از شانه هاى ليزرى مى باشد . 
اخيراٌ جهت سهولت استفاده بيماران و افزايش اثربخشى برخى از البراتورها اقدام به توليد كاله هاى ليزرى با 

امكانات جديدترى نموده اند كه يكى از پيشرفته ترين آنها در اختيار مراجعه كنندگان ما قرار دارد. 

مزوتراپى 
استفاده از اين روش در بسيارى از زمينه ها همچون درمان كمكى در ريزش مو ، جوان سازى و … 

طرفداران خاص خود را دارد . 

جراحى هاى متنوع 
عالوه بر جراحى هاى پيچيده همچون بلفارپالستى و بدخيمى هاى پوست ، جراحى هاى متنوع ديگرى 
همچون جراحى خال، زوائد پوستى، كيست ها ، ليپوم ، ناخن ، اسكار سالك و … در اين مركز انجام 

مى گيرد . مى گيرد . 



خدمات ما 

كرايوتراپى 

دراين روش با استفاده از نيتروژن 
مايع اقدام به درمان برخى از 

ضايعات پوستى شامل انواع زگيل، 
سبورئيك كراتوزها ولكه هاى 
قهوه اى پشت دست و …  

مى نمائيم . مى نمائيم . 

الكتروليز 

با توجه به نتايج چشمگير ليزر در درمان موهاى زائد 
امروزه از اين روش در درمان موهاى زائدسفيد كه به 

ليزرمقاومند استفاده مى شود. 

الكتروكوتر 

يكى ديگر از روش هاى جراحى تخريبى جهت درمان يكى ديگر از روش هاى جراحى تخريبى جهت درمان 
ضايعاتى همچون : خال ها ، زگيل ها ، 

 زوائد پوستى و … . 



info@drkarimirad.com

اصفھان، خیابان شمس آبادی ، نبش کوچہ ۵ (فروھر) 
مجتمع ایران زمین ، طبقه دوم، واحد ٢٠۵

٣١٣١-٠٣١۵٧٣۵
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