در عمل لیفت صورت و گردن  ،افتادگی پوست ،

-2کمپرس سرد متناوب به مدت دو روز پس از

♦ ریزش موی قابل درمان در محل برش ها

عمل

صورت و گردن با برداشته شدن پوست و چربی
اضافه و جمع کردن عضالت شل شده تصحیح می
شود.

♦ درد که ممکن است طوالنی مدت باشد
 -3از روز سوم کمپرس گرم موجب
♦ تغییر رنگ  ،حساسیت یا تورم پوست

بهبودی کبودی خواهد شد .
 -4تا چند هفته از فعالیت سنگین پرهیز کنید.

مدت عمل لیفت صورت و گردن

 عمل جراحی لیفت صورت در موارد زیر مناسب
است :

تسبریبع در

 -5کببودی خبفبیب

صبورت طبببیبعبی اسبت.

 -6ویزیت روز سوم برای بررسی محل عبمبل الزم

مدت عمل لیفت صورت و گردن حدودا 5-2

است.
ساعت طول می کشد.

◄ فرد از نظر فیزیکی سالم باشد

 -7ویزیت هفته اول برای بررسی محل عبمبل الزم
است.

آمادگیهای الزم قبل از عمل جراحی:

بخیه ها درروزهفتم ( بجبزمبواردخباکش کشبیبد

◄ فرد سیگاری نباشد

-1قطع مصرف آسپرین و داروهای ضد التهابی

◄ پوست در قسمت میانی صورت آویزان باشد

میشوند.
 -8داروهای خود را طبق تجویز پزشک ببه طبور

 -2بررسی شرایط و وضعیت عمومی سالمتی
جسمی و روحی –روانی

کبببببامبببببل

مصبببببرف

کبببببنبببببیبببببد.

 -9بیحسی صورت طبیعی وتا چند ما ادامه خواهد

◄ چربی صورت افتاده یا جابجا شده باشد

داشت.
مراقبتهای بعد از کشش پوست

 -11از تماس مستقیم با تابش آفتاب دوری کنید و

 بعضی از عوارض عمل لیفت صورت عبارتند از :

در بلندمدت جهت حفاظت پوسبت از کبرم هبای
-1درد تا سه روزبعد از عمل ادامه دارد و سپس
کاهش میابد .

◄ به جا ماندن جای برش عمل
1

2

ضدآفتاب استفاد کنید.

3

 -11تا حد امکان حرکات صورت مثبل جبویبدن
محدود شود.

Esther Hughes &Julie VanOnselen. Dermatology Nursing .APractical Guide.
Limited2004
Brunner &Suddarth. Medical&SurgicalNursin.Lippincott 2004





- 12طی دو هفته میتوان به فعالیتهای معمول
برگشت و پس از  6-4هفته ورزش را شروع کرد.

 -13پس از پایان عمل  ،بانداژبه دور تا دور
صورت بسته می شود تا تورم و کبودی کاهش

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان تخصصی پوست رازی

یابد  .ممکن است لوله ی نازکی گذاشته شود تا
مایع یا خون اضافی تجمع یافته در زیر پوست را
تخلیه نماید.
آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت اسالمی،
بیمارستان تخصصی پوست رازی
تلفن-55853155-55853555-55853655 :
55851585
تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:
55836651-5
55868535-6
55853886-6
55853885
پیامک5333553 :
نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir :

4

5

