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وبهبودکیفیتوقوامپوستوچروکنیچوکاهش یسازجوان



ی ها بافتسن و دخالت عواملی مانند تابش آفتاب، مواد آلود کننده محیطی و بسیاری موارد دیگر تغییراتی در  باال رفتنبا 

 .شوند یمشناخته ( Aging)فرآیند پیری  عنوان به درمجموعکه با تغییر ظاهر و قوام پوست  دهند یمپوست رخ  ازجملهبدن 

ی ها پروسه عنوان بهاست که  شده ابداعی مختلفی ها روشبرای معکوس کردن روند این تغییرات و یا کند کردن سیر آن 

آسیبی  واردکردناستفاده از انواع لیزرهاست. نظریه پشت این کاربرد،  ها روشی معروف هستند. یکی از این ساز جوان

ی پوستی برای سنتز کالژن و ماتریکس بین سلولی و ها سلولآن تحریک  به دنبالت پوست و و موضعی به باف شده حساب

 بهبود تغییرات ناشی از پیری پوست است. باید دانست که:

 نیست. ریپذ امکانمعکوس سازی سیر تغییرات پیری پوست در همه افراد  -1

آن تغییرات مثبت در جهت بهبود قوام،  دنبالبه میزان واکنش پوست در افراد مختلف به تحریک ناشی از لیزر و  -2

قابلعنوانچیهبهیمختلفهاروشیباسازجواننتیجهانجامکه متفاوت است. این بدان معنی است  کامالً

 درایجادبهبودینسبیخفیفتامتوسطصرفاً،تمام موارد باًیتقرنتیجه لیزر در  گرید عبارت بهینیست.نیبشیپ

.باشد یمنامطلوب  تغییراتهمهتوجهقابلنهرفعوپوست 

و میزان بهبودی حاصله است.  ازیموردنتعداد جلسات درمان  ها درماناین  انیمتقاضرایج در میان  سؤاالتیکی از  -3

نوع  ازجملهبستگی به عوامل متعددی  ازیموردنبا توجه به آنچه گفته شد میزان بهبودی حاصله و تعداد جلسات 

بنابراین گرچه ؛ ، پارامترهای لیزر و البته توانایی پوست برای بهسازی و موارد بسیار دیگر داردمورداستفادهسیستم 

به ایجاد تغییرات مفید  تواند یمو تنظیم مناسب پارامترهای آن  مورداستفادهپزشک با انتخاب مناسب نوع سیستم 

تکمک کند اما  تواناییپوستدر به نتیجهحاصل، سنتزکالژنوبخشعمده حریکشدنبرایترمیمو

برای هر فرد متفاوت و  ازیموردنبر همین اساس باید دانست تعداد جلسات  .ماتریکسبینسلولیبستگیدارد

اگر خواهر یا دوست شما به یک روش درمانی پاسخ مناسب داشته است  گرید عبارت بهی است. نیب شیپ رقابلیغ

 ن درمان پاسخ مناسب داشته باشید.دلیل آن نیست که شما هم به هما
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هیچتضمینیدرخصوصایجاد، شود یمی نتیجه نسبی حاصل توجه قابلبا توجه به موارد قبلی، گرچه در موارد  -4

 .میزانبهبودیحاصلهوجودنداردگریدعبارتبهنتیجهدلخواهویا

متخصص نظرپزشکیا خیر بستگی به  رود یمی در مورد شما به شمار ساز جواناینکه آیا لیزر روش مناسبی برای  -5

دارد. در حقیقت اگر تغییرات پیری پوست از حدی فراتر رفته باشند درمان با لیزر نتیجه مناسبی  پوستمعالجشما

جراحی ترمیمی  ازجملهی دیگر و ها روشی با لیزر باید با ساز جواننخواهد داشت و در عمل بسیاری از متقاضیان 

 نیب واقع مورداستفادهبنابراین در خصوص نتایج حاصل و روش ؛ یا تزریق توکسین بوتولینوم مورد درمان قرار گیرند

 تا حدی کمک گرفت. ها روشباشید. اگر لیزر روش مناسبی برای رفع مشکل شما نباشد ممکن است بتوان از سایر 

مناسب  ضد آفتابعد از لیزر مانند پرهیز از نور آفتاب و استفاده از ی بها مراقبتبرای حصول نتیجه مناسب رعایت  -6

امکان بروز عوارض بعدی مانند ایجاد  صورت نیا. در غیر استتوسط پزشک ضروری  زشدهیتجوو سایر موارد 

با توجه پزشک خود را آگاه کنید. همچنین حتماً تیرگی در محل لیزر وجود دارد. چنانچه سابقه ابتال به تبخال دارید 

تا مدتی بعد از درمان قرمزی خفیف در محل  باشد یم بردار هیال ریغیا  بردار هیالکه از نوع  مورداستفادهبه نوع لیزر 

ترشح، درد غیرعادی، سوزش غیرعادی یا هر مورد مشکوک  هرگونهلیزر وجود خواهد داشت. در صورت مشاهده 

 مورد را با پزشکان متخصص مرکز لیزر مطرح کنید. ،با مراجعه به مرکز لیزر عاًیسردیگر 

 


