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 ی صورتها لکضایعات پیگمانته کک و مک و 

 

باشد. به  کننده ناراحتو  زا استرس تواند یمدر نواحی در معرض دید مانند صورت برای هر فردی  ژهیو بهتغییر در رنگ پوست 

رفع کامل و سریع این عارضه هستند. باید دانست  درصددی مختلف ها روشهمین دلیل مبتالیان به این عارضه همواره با 

ی مختلف ممکن است مشابه باشد، اما با توجه به علت ایجاد لک، درمان ها یماریبتغییر رنگ پوست ناشی از  ،ظاهر بهگرچه 

 مناسب در هر مورد با موارد دیگر متفاوت خواهد بود. در خصوص لک صورت توجه به موارد زیر ضروری است:

نیستند. در حقیقت موارد بسیاری وجود دارند که در  درمان قابلیی مانند لیزر ها روشهمه موارد لک صورت با  -1

هر لک صورت مورد مناسبی برای درمان بنابراین ؛ شوند یم و بدتر تر رهیتصورت بروز التهاب در اثر لیزر حتی 

 با لیزر نیست.

شتباه در بسیاری از متقاضیان درمان وجود دارد که لیزر یک روش با توجه به تبلیغات در سطح جامعه، این تصور ا -2

از  کننده خستهو  مدت یطوالنی استفاده به جاری صورت است و ها لکقطعی، سریع و بدون بازگشت برای درمان 

 درمان کنند. در حقیقت لیزر مانند سایر سرعت بهاز لیزر این عارضه را  استفادهبا  توانند یمبر  داروهای لک

جایگزین  عنوان بهنه است  مورداستفادهدر کنار درمان اصلی دارویی  کمکی درمان عنوان بهی فیزیکی، ها درمان

 دارو.

متفاوت است.  کامالًی مختلف مانند دارو و درمان کمکی با لیزر ها روشی صورت با ها لکمیزان پاسخ به درمان  -3

نسبی به درمان  صورت بهپاسخ کامل به درمان ندارند و تنها  اوالًی صورت ها لکدر کل باید دانست انواع مختلف 

. این امر ممکن است به ماهیت رود یمیک امر حتمی به شمار  ها لکدر بسیاری موارد عود  اًیثان ،دهند یمپاسخ 

 ی صورت مربوط باشد.ها لکبه  ابتالاستعداد ژنتیکی برای 

تعداد جلسات درمان و میزان  شود یمی صورت استفاده ها لکدرمان کمکی برای  عنوان بهدر مواردی که از لیزر  -4

 و بستگی کامل به پاسخ فرد دارد. باشد ینماز قبل مشخص  معموالًبهبودی حاصله 
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و در  روند ینممورد مناسبی برای درمان با لیزر به شمار  این لک ها ی بدن، باید توجه داشت اغلبها لکدر مورد  -5

 مورد این ضایعات در بسیاری موارد بهتر است هیچ درمانی انجام نشود.

از داروی لک بر امری ضروری به  زمان همبرای حصول نتیجه بهتر در هنگام درمان لک صورت با لیزر، استفاده  -6

 .رود یمشمار 

 برای تست ضروری است.گاهی اوقات برای بررسی پاسخ پوست به لیزر انجام یک جلسه درمان با میزان محدود  -7

ی ضد لک و سایر موارد ها درمانی بعد از لیزر مانند استفاده از ضد آفتاب و ها مراقبتدر صورت عدم رعایت  -8

 معموالًکافی  بازمانشدن محل درمان که  پررنگتوسط پزشک امکان بروز برخی عوارض مانند  شده هیتوص

 وجود دارد.  شوند یمبرطرف 

 پزشک خود را آگاه کنید. حتماًچنانچه سابقه ابتال به تبخال دارید *

 

 


