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چکیده این مطلب : تزریق ژل چیســت؟  ماندگاری تزریق ژل لب چقدر هســت؟ معرفی انواع ژل 

لب.نکاتی که بعد از تزریق ژل لب باید رعایت شــود. مزایایی ژل های ســاخته شــده با اسید هیالورونیک 

چیســت؟ قیمت ژل لب چقدر اســت؟ تزریق ژل را در کدام قســمت از صورت و بدن می توان استفاده 

کرد؟ معرفی ژل هایی که در آن از اســید هیالورونیک اســتفاده شــده. آیا ژل لب را برای نواحی دیگر 

صورت نیز میتوان استفاده کرد؟

ســام خدمت کاربرهای عزیز  ســایت دکتر پاکدل ، قرار هســت که تو این مقاله اول از تجربه شخصی 

خودم از تزریق ژل لب که توســط دکتر پاکدل انجام شــد صحبت کنم .چون زمانی که برای بار دوم به 

کلینیــک دکتــر پاکدل برای تزریــق ژل لب مراجعه کردم خیلی از مراجعه کننده ها دکتر در مطب از فرم 

لب من خوششــون اومده بود و خیلی میپرســیدن که آیا من دوباره اومدم تزریق ژل لب رو انجام بدم 

یا میپرســیدن که دفعه اول تزریق ژل لبم رو کجا انجام دادم و خیلی ســواالی دیگه . الزم دونســتم که با 

نوشــتن این مقاله به خیلی از ســواالی شــما عزیزان پاسخ بدم . اگر هم سوال دیگه ای داشتید میتونید در 

بخش دیدگاه که انتهای مقاله هســت ســوالتون رو مطرح کنید که جواب بدم .
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خب برای اولین بار که من خدمت دکتر پاکدل جهت تزریق ژل لب رفتم ابتدا از من پرســیده شــد که 

به چه طریقی می خوام لبم بی حس بشــه که درد رو احســاس نکنم . هم پماد بی حســی داشتن و 

هم آمپول بی حســی که من ترجیح دادم از پماد اســتفاده کنم )نکته : بهتره که پماد رو فقط روی لب 

اســتفاده نکنید و اونو به باالی لب و پایین لب هم بزنید چون بعضی موقع ها دکتر ســوزن رو یکم باال تر 

از خود لب میزنن( 

خیلی طول نکشــید ، بعد از چند دقیقه لبم کاما بی حس شــد و نوبتم هم رســید.) نوبت دهی کلینیک 

دکتر پاکدل خیلی منظم هســت و وقت بیمار تلف نمیشــه که این برای من واقعا با ارزش بود و الزم 

دونســتم که بگم.(  اولین بار که من از پماد بی حســی اســتفاده کردم لبم یکم ورم کرد، پیشنهاد می کنم 

اگر اولین بار هســت که می خوایید تزریق ژل لب انجام بدید قبل از زدن پماد بی حســی از لبتون عکس 

بگیرید که وقتی وارد اتاق دکتر شــدید فرم واقعی لبتون رو به دکتر نشــون بدید که دکتر فرم واقعی 

لبتون رو بدونن که چی بوده. 
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من از ژل ژوییدرم اســتفاده کردم چون که خیلی پوســتم حساســه و نسبت به خیلی چیزا واکنش نشون 

میده حتی هر کرمی رو نمیتونم اســتفاده کنم ، ولی با مطالب خیلی زیادی که راجع به ژل ژوییدرم 

خوندم )که تو این مقاله هم راجع بهش بهتون میگم( و معروفیت و محبوبیت این ژل باعث شــد که 

مطمئن بشــم کاما با پوســتم سازگاره وهیچ اتفاق بدی نمیوفته .

از همه مهم تر این بود که حالت برجســتگی خیلی طبیعی به لب میده . گرچه کا هر ژلی که از اســید 

هیالورونیک ســاخته شــده باشــه هیچ عوارضی نداره و با هر نوع پوستی سازگار هست . دکتر پاکدل 

در حال حاضر از 3 نوع تزریق ژل اســتفاده میکنه که هر 3 ژل از اســید هیالورونیک ســاخته شدن که از 

بهترین ژل ها هســت که شامل :

 1-رووفیل پاس 

2- رووفیل اولترا 

3-ژوییدرم
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فرق این ســه تا ژل در حجم دهی و ماندگاریشــه. ولی باز هم همچی به بدن شــما برمیگرده بعضی 

پوســت ها 4 تا 6 ماه بیشــتر ژل رو نگه نمیدارن و همش جذب میشــه و بعضی دیگه حتی تا 2 ســال هم 

ماندگاری داشــته.در مورد قیمت تزریق ژل لب ها هم باید حتما با کلینیک تماس بگیرید که قیمت رو 

خدمتتون اعام کنن ولی در کل قیمت ژل ژوییدرم بیشــتر از رووفیل پاس و قیمت رووفیل پاس بیشــتر  

از  رووفیل اولترا هست.

دکتر با توجه به فرم صورت ،پیشــنهاد خودشــو به مراجعه کننده ارائه میده و همچنین میزان تزریق ژل 

لب مورد نیاز برای رســیدن لب به فرم دلخواه مراجعه کننده را نیز اعام می کنند. 

 الزم میدونم راجع به ماندگاری تزریق ژل لب بیشــتر صحبت کنم چون خیلی ســوال میشــه این موضوع 

که ماندگاری تزریق ژل لب چقدر هســت؟

در کل ماندگاری ژل لب به 3 عامل بستگی داره که شامل :

1- نوع ژل و برند آن : ژل های اســید هیالورونیک بین ۶ تا ۹ ماه ماندگاری دارن. ژل های نیمه دائمی 
حدود یک تا دو ســال ماندگار هســتند. الزم به ذکر اســت که فرموالسیون ژل در شرکت های مختلف 

متفاوت هســت ، برخی ژل ها برای لب مناســبه و برخی دیگه برای نواحی دیگر صورت که این رو خود 

دکتر براتون توضیح خواهند داد.

2- میزان حجم دهی:  هر چقدر حجم دهی به لب بیشــتر باشــد ، ترمیم هم دیرتر اتفاق میوفته. و هر 
چقدر میزان تزریق ژل لب بیشــتر باشــه ماندگاری هم بیشتر هست.

3- متابولیســم بدن شــما : فیزیولوژیک پوســت نیز در ماندگاری ژل تعیین کننده است. برخی افراد 
متابولیســم ســریع تری دارند و اسید هیالورونیک تزریق شده خیلی زود جذب بدن می شود.

پس ماندگاری ژل به عوامل زیادی بســتگی دارد. برخی از مراجعین ما هر ۶ ماه برای ترمیم و تزریق 

دوبــاره مراجعــه می کننــد و برخی هم تا ۹ یا ۱۰ ماه نیاز به تزریق دوباره ندارند. ماندگاری در هر فرد 

متفاوت اســت و باید ببینیم که در مورد شــما به چه صورته.
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مزایایی که ژل های ساخته شده با اسید هیالورونیک دارند شامل :  

1- مقدار ژل را میشــه کنترل کرد و دکتر کنترل بهتری برای تزریق یکنواخت و درســت ژل بر روی لب رو 
داره.

2- میشــه تعداد جلســات تزریق ژل رو زیاد کرد یعنی دوره درمان تدریجی باشــه تا نتیجه دلخواهتون رو 
برای فرم لب بدست بیارید.

3- هر نوع برجســتگی یا توده که در اثر حرکت لب ها به وجود اومده باشــه به راحتی حله. 
4- میزان کبودی و تورم بعد از تزریق این نوع ژل ها در مقایســه با ژل های دیگه بســیار کمتر هســت.

5- ماندگاری این نوع ژل ها بیشــتر از ژل های دیگه هســت اما این ماندگاری دائمی نیســت.
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6- از اونجا که اســید هیالورونیک از موادی شــبیه به آنچه که در بدن یافت میشــه ساخته شده بنابراین 
بعید اســت که باعث واکنش آلرژیک بشــه. اما اگر به لیدوکائین  حساســیت دارید حتما قبل از درمان با 

دکتر مشورت کنید.

7- تزریق ژل لب به صورت ســرپایی: ژل ها آماده هســتند و نیازی نیســت مانند تزریق چربی که به اتاق 
عمل بروید.

قبا از کاژل ها برای تزریق اســتفاده می کردن که امروزه کمتر اســتفاده میشــه زیرا گزینه های بهتر و 

ایمن تری هســتند و ماندگاری طوالنی تری نیز دارند.

اســتفاده از چربی جهت تزریق نیز از دیگر روش ها برای پر کردن لب می باشــد که امروزه از آن اســتفاده 

نمی شــود زیرا نتیجه مطلوبی نداشــته و عوارض جانبی پر خطری دارد .

در هنگام تزریق ژل لب یه کوچولو درد احســاس میشــه ولی اون درد کمتر از بند انداختن موی پشــت 

لب هســت :( پس نگران نباشــید . بعد از تزریق ژل لب، لبم خیلی زیاد ورم کرد و این ورم و کبودی تا 

یک هفته ادامه داشــت ولی بعد از 10 روز فرم طبیعی خودش رو گرفت و دقیقا همون چیزی شــد که 

میخواستم .

من یک ســی ســی برای تزریق ژل لبم اســتفاده کردم و این برای کسی که اولین بار تزریق ژل لب انجام 

میده کم هســت البته دکتر به من گفتن که از 2 ســی ســی  ژل  اســتفاده کنم ولی برای جلسه اول یک سی 

ســی اســتفاده بشه و اگر بازم دوست داشــتم که حجمش بیشتر بشه جلسه بعد هم یک سی سی تزریق 

ژل لب داشــته باشــم . منم برای جلســه اول یک ســی سی تزریق ژل لب انجام دادم و بعد از یک هفته که 

نتیجه رو دیدم خیلی خوب بود ولی بازم دوســت داشــتم که حجم بیشــتری داشته باشه به خاطره همین 

بعد از یک ماه مجدد برای تزریق یک ســی ســی ژل دیگر مراجعه کردم.
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در مراجعه بعدی  تجربه خیلی جالب تری داشــتم و اون هم این بود که بعد از زدن پماد بی حســی لبم 

مثل دفعه اول اصا ورم نکرد در صورتی که وقتی اولین بار از بی حســی اســتفاده کردم لبم ورم کرد.و 

اینکه موقع تزریق ژل لب دردی که دفعه ی اول احســاس کردم دفعه ی دوم اصا احســاس نکردم و نکته 

ی خیلی جالب تر اینکه اصا لبم کبود نشــد و فقط یه کوچولو ورم داشــت اونم فقط دو روز اول بود .که 

بعد از دو روز اون ورم هم خوب شــد و لبم بســیار زیبا شــد دقیقا همون چیزی که میخواستم و االن 6 

ماهه که میگذره ولی حجم لبم همچنان مثل روز اولش هســت و هیچ تغییری نکرده . 
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بعد از تزریق ژل لب یه ســری نکات هســت که رعایت کردن اونا خیلی به زیباتر شــدن لب و همچنین 

بهبود ســریع تر لب شما کمک میکنه که شامل  :

نکاتــی که بعد از تزریق ژل لب باید رعایت کرد :

1- تا یک هفته بعد از تزریق ژل لب از نوشــیدن مایعات داغ خودداری کنید.

2- تا 2 هفته بعد از تزریق ژل لب از ماســاژ لب خودداری کنید مگر توســط خود دکتر. 

3- بعد از تزریق ژل لب به هیچ عنوان از کمپرس گرم اســتفاده نکنید.

4- تا 24 ســاعت بعد از تزریق از رژلب استفاده نکنید.

5- تا 24 ســاعت بعد از تزریق از بوسیدن بپرهیزید.

6- مصرف قرص سفالکســین طبق دستور دکتر.

7- تا 24 ســاعت بعد از تزریق ژل لب از ســیگار و قلیون استفاده نکنید.

8- در صورت مشــاهده عدم قرینگی لب تا 2 هفته کاما عادی اســت که به علت خون مردگی در ناحیه 

تزریق می باشــد ولی اگر بعد دو هفته همچنان قرینه نبودند می توانید به دکتر مربوطه بگویید که مورد 

رو اصاح نمایند.

9- بعد از تزریق ژل لب تا یک هفته روزی 2 مرتبه لب را با پماد تتراســاکین یا موپیرســن اگر دکتر تجویز 

کردند استفاده نمائید.

10- تا یک هفته بعد از تزریق ژل لب کبودی و درد طبیعی می باشــد.

11- در صورتی که بعد از تزریق ژل لب درد شــدیدی احســاس شــد و رنگ پریده شد بافاصله با پزشک 

خود تماس بگیرید.

12- بعد از تزریق ژل لب به علت وجود اثر ماده بی حســی شــاید احســاس کنید که لب یا چانه شما کج 

شــده که جای هیچ نگرانی نیست.
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13- در صورتی که ســابقه تب خال داشــته اید حتما با پزشــک خود صحبت کنید تا قرص مورد نظر رو 

تجویز نمایند.

14- به علت اســتفاده از بی حســی لب بیشــتر ورم می کند که پس از یک هفته این ورم کاذب از بین 

رفتــه و لب فرم عادی خود را میگیرد.

خب این از تجربه شــخصی من بود و خیلی راضی بودم .شــما هم اگر تجربه یا نظری دارید در بخش 

دیدگاه بنویســید که بقیه دوســتان هم بخونند و اســتفاده کنند .در ادامه من توضیح کامل تر )یه کوچولو 

پزشــکی تر ( راجع به تزریق ژل بهتون میگم .
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در صورت انتخاب دکتر اشــتباه و بی تجربه در زمینه تزریق ژل ممکنه عوارضی به وجود بیاد که غیر قابل 

جبران باشــه مثا در صورتی که ژل به رگ خونی تزریق بشــه می تونه منجر به ناهنجاری بینایی ،کوری یا 

ســکته مغزی بشــه.به خاطره همین حتما باید دکتر خودتون رو عاقانه انتخاب کنید .

تزریق ژل را در کدام قسمت از بدن می توان استفاده کرد؟

تزریق ژل برای افرادی پیشــنهاد می شــود که میخواهند چروک صورت خود را از بین ببرند و یا به لب و 

گونه و ســینه خود حجم بدهند و یا فرورفتگی هایی که در پوســت در اثر ضربه یا هر چیز دیگری به وجو 

آمده را پر کنند . این ژل ها ســفتی و چســبندگی خوبی به بافت های زیر پوســت می دهد و همینطور 

باعث بافت سازی می شود. 
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1- فــرم دهی چانه با تزریق ژل

یکی از مهم ترین المان ها در چهره که بســیار در جذابیت فرد تاثیر گذار هســت ،چانه می باشــد.که باعث 

تقارن و تعادل چهره می شــود . برای اینکار از ژل های اســید هیالورونیک اســتفاده می شود.

2- برجســته سازی و فرم دهی لب با تزریق ژل

همانطور که گفتیم بهترین ژل برای لب ژل های ســاخته شــده با اســید هیالورونیک می باشد. از این ژل 

برای فرم دهی چانه، زاویه ســازی فک، برجســته ســازی لب و گونه، رفع خط اخم و برجستگی سینه و ... 

نیز استفاده می شود.
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3- زاویه ســازی و فرم دهی فک با تزریق ژل:

تقارن خط فک : اگر خط فک صورت شــما تقارن نداره میتونید با اســتفاده از تزریق ژل این تقارن رو در 

صورت به وجود بیارید. بعضی افراد بعد از جراحی پاســتیک خطوط فکشــان بد فرم میشــه و از ژل برای 

بازســازی این ناحیه اســتفاده می کنند .و همینطور زمانی که ما پا به ســن میذاریم ساختار و نظم خط 

آرواره ما از بین میره  که این مشــکل رو میشــه با تزریق ژل برطرف کرد.

زیباتر کردن خط فک : بعضی از افراد نیاز به حجم بیشــتری در جلوی فک خود در چانه دارن و برخی 

از بیماران نیاز به حجم بیشــتر در گوشــه فک خود دقیقًا زیر گوش دارند و بعضی نیز فقط نیاز به مرتب 

کردن خط فک با توجه به فک پایین شــان با تزریق در شــیار پیش فکی دارند.
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4-رفــع خط خنده  با تزریق ژل

ایــن نــوع ژل موجب رفع خطــوط خنده و چین هایی که در اثر پیری و لبخند ،در هر دو طرف بینی به 

وجود میاد. رفع چین های برجســته ای که در اثر از بین رفتن الیه های چربی صورت به وجود اومدند و 

باعث شــدن که پوست افتاده بشه .

5- فــرم دهی بینی با تزریق ژل

با اســتفاده از ژل میشــه فرم و حالت کلی بینی رو تغییر داد .حتی میشــه حفره های بینی و یا ارتفاع 

بینی )که همون قســمت اســتخوانی باالی بینی میشــه ( رو هم تغییر داد .با توجه به نوع ژل ماندگاریش 

بین 5 تا 8 ســال هســت،و بعد از این مدت بینی به فرم قبلی خودش برمیگرده و الزمه که مجدد تزریق 

ژل انجام بشه.

6- برجســتگی گونه با تزریق ژل
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7- تزریق فیلر یا همون ژل زیر چشــم

برای زیر چشــم از ژل هایی اســتفاده می شــود که با اسید هیالورونیک ساخته شده اند، این اسید به طور 

طبیعی در پوســت وجود دارد و با باال رفتن ســن به طور طبیعی پوســت مقداری از این مواد را از دست 

می دهد و موجب گودی و ســیاهی زیر چشــم می شــود . یکی از مهم ترین مزیت های اسید هیالورونیک 

این اســت که به جذب بیشــتر آب کمک میکنه که این مســئله باعث کاهش سیاهی زیر چشم می شود.

به طور کلی ژل ها را  میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

ژل های قابل جذب :

این ژل ها از جنس مولکول های خود بدن هســتن و می تونن جذب پوســت بشــن. ژل تزریقی به لب که از 

جنس اســید هیالورونیکه از ماده طبیعی خود بدن هســت، و جزو ژل ها ی قابل جذب محســوب میشه.

معرفی ژل هایی که در آن از اسید هیالورونیک استفاده شده :

          Revofil Ultra                                            Restylane

Revofil Plus                                          Restylane-L

                                                                      Juvederm Ultra

 Juvederm Ultra Plus

                             Juvederm Volbella XC

Belotero

HylaForm

Prevelle Silk

Restylane Silk

همه این ژل ها روش تزریقشــون مشــابه به هم هســت و نتایج مشابهی هم دارند فقط در میزان حجم 

دهــی و مانــدگاری ، کمــی با هم تفاوت دارند. برخی از این ژل ها حاوی لیدوکائین )بی حس کننده 

موضعی( نیز می باشند.
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ژل های دیر جذب :

ژل رادیس  )Radiesse( و کپتیکو )Captique(، از ژل های دیر جذب هســتند. تزریق این نوع ژل ها 

باعث تحریک بافت ســازی می شــوند و ماندگاریشون از یک تا پنج سال هست. اشکال ژل های دیر 

جذب این اســت که زیر پوســت گلوله می شوند و فرم طبیعی به لب نمی دهند.

ژل های غیر قابل جذب :

این ژل ها اصا جذب پوســت نمی شــوند . مثل ژل آرتکل یا ژل آکوآمید . برای اســتفاده از این گونه 

ژل ها باید آن ها را به پوســت تزریق کرد. البته یکی از معایب این ژل ها این اســت که نمی توان آن ها را 

به خود پوســت تزریق کرد .ماندگاری این ژل ها بیشــتر می باشــد و بین 3 تا 5 سال هست. این ژل ها 

نیز زیر پوســت گلوله می شــوند، یعنی می توان پس از مدتی، آن ها را زیر پوست لمس کرد.


