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چکیده این مطلب: آیا عمل کاشــت ابرو طبیعی درد دارد ؟ کســانی که تتو ابرو دارند باید بعد از پاک 

کردن تتو اقدام به کاشــت ابرو طبیعی کنند ؟ انواع روش کاشــت ابرو .  کدام روش کاشــت ابرو بهتر است 

و مو روی ابرو قشــنگ تر دیده میشــود ؟ آیا میتوان بعد از کاشــت ابرو، ابرو یا موی خود را رنگ کنیم 

؟ آیا میتوان ابرو را کوتاه کرد  و یا از موچین اســتفاده نمود؟ نکاتی که بعد از کاشــت ابرو طبیعی باید 

انجام داد. 

چه افرادی کاندید کاشــت ابروی طبیعی هســتند ؟ آیا بعد از کاشــت ،ابرو ریزش می کند ؟ رویش مجدد 

آن به چه صورت اســت؟ بعد از چند ســال امکانش هســت که ابروها ریزش داشته باشن و دیگه هیچ 

وقت رشــد نکنن؟ آیا از بانک موی شــخص دیگری میتوان برای پیوند ابرو اســتفاده کرد؟ کاشت ابرو 

چقدر زمان می برد؟ قیمت کاشــت ابرو طبیعی به چه صورت اســت ؟
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ســام خدمت زیباجویان عزیز ســایت دکتر پاکدل در این مقاله قصد دارم از تجربه شــخصی خودم که 

در زمینه کاشــت ابرو طبیعی در کلینیک زیبایی دکتر پاکدل انجام دادم با شــما عزیزا ن صحبت کنم و 

پاســخ اکثر ســواالتی که برای شــما عزیزان درباره کاشت ابرو طبیعی به وجود میاد رو بدم . امیدوارم که از 

خوندن این مقاله نهایت اســتفاده رو ببرید. همچنین اگر ســوال یا ابهامی بود میتونید در بخش دیدگاه 

پایین همین مقاله مطرح کنید تا در کوتاه ترین زمان به ســوال شــما عزیزان پاســخ داده بشه.

امروزه افراد زیادی از جمله بازیگرها  ، مدل ها و افراد مشــهور برای زیبا تر شــدن چهرشــون از کاشت 

ابرو طبیعی اســتفاده میکنن. ابرو های نازک ســن را باال نشــان میدهند و دیگر جذابیتی ندارند. و امروزه 

داشــتن ابرو های پرپشــت طبیعی بیشــتر مورد استقبال قرار گرفته .تتو ،فیبروز یا هاشور ابرو روش های 

مصنوعی هســتن که چهره فرد را مصنوعی نشــان میدهند و با دیدن ابرو متوجه مصنوعی بودن آن 

خواهید شــد و کاما آشــکار اســت. و از همه مهم تر اینکه نمیتوان آن را پاک کرد و مدل ابرو را تغییر داد 

. در صورتــی کــه پــاک کردن آن هم عوارض دارد و در صورت پاک کردن هم جای آن میماند و هیچ وقت 

ابــرو به حالت اولیه خود برنمیگردد.
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تجربه ی من از کاشت ابرو طبیعی در کلینیک دکتر پاکدل:

من قبل از اینکه بخوام عمل کاشــت ابرو طبیعی رو انجام بدم خیلی ترس داشــتم از اینکه آیا اینکار درد 

داره و در ابتدا از دکتر این ســوال رو پرسیدم:

آیا عمل کاشت ابرو طبیعی درد دارد ؟ 

دکتر در پاســخ گفتند که به هیچ عنوان زیرا از بی حســی موضعی اســتفاده میکنن و در طول عمل کاشت 

ابرو طبیعی درد احساس نمیشود.
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من به دلیل داشــتن تتو نمیدونســتم که آیا باید برم پاکش کنم و بعد اقدام به کاشــت ابرو طبیعی کنم 

یا نه نباید اینکار رو انجام بدم ،به همین خاطر ترجیح دادم که با خود دکتر در ابتدا مشــورت کنم .به 

همین خاطر این ســوال رو با دکتر مطرح کردم:

کسانی که تتو ابرو دارند باید بعد از پاک کردن تتو اقدام به کاشت ابرو طبیعی کنند ؟

دکتر در پاســخ گفتند ، نباید اقدام به پاک کردن یا دســتکاری تتو خود کنید زیرا همان تتو به اندازه کافی 

به ابروی شــما آســیب رســانده و در صورت پاک کردن آن این آسیب را دو برابر میکنید . کسانی که بر 

روی ابروی خود تتو یا فیبروز یا هاشــور و یا حتی اقدام به پاک کردن تتو خود کرده می بایســت بعد از 

8 ماه جهت کاشــت ابرو طبیعی مراجعه کنند تا پوســت در این بازه زمانی بازســازی شود .
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نکاتی که قبل از عمل کاشت ابرو باید انجام داد : 

1- 10 روز قبل از انجام عمل کاشــت ابرو نباید از ســیگار،قلیون ،الکل و مشــروب استفاده کرد .زیرا خون 

رســانی و اکسیژن کم می شود .

2- هر کار زیبایی که روی صورت خود انجام دادید می بایســت یک ماه از آن گذشــته باشــد و بعد اقدام 

به عمل کاشــت ابرو طبیعی کنید و اگر عمل بینی انجام دادید می بایســت بعد از 5 ماه اقدام به عمل 

کاشــت ابرو کنید زیرا به دلیل داشــتن ورم صورت امکان هســت که ابرو ها قرینه نشوند .

من روش های زیادی رو توی اینترنت دیده بودم و نمیدونســتم که کدوم روش بهتر هســت و ابرو ها 

طبیعی تر و زیباتر دیده میشــه  به همین خاطر این ســوال رو از دکتر پرســیدم :
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انواع روش کاشت ابرو چیا هستن ؟  کدام روش کاشت ابرو بهتر هست و مو روی ابرو قشنگ تر 
دیده میشه ؟

دکتر در پاســخ گفتند که روش های کاشــت ابرو در دنیا متفاوت هســت ولی در ایران بیشتر از دو روش 

استفاده میشه :

1- روش fit : در این روش دونه دونه موهای پشــت ســر با پانج برداشــت میشه و در جایی دپو میشه و 

دونه دونه موها کاشت میشه

2- روش fut  : که آن را جراحی یا نواری هم نامگذاری کردند ، نواری از پشــت ســر یا موهای پشــت 

گوش برداشــت میشــه و این نوار رو به دونه  های تکی تکی فولیکول و مو تقســیم می کنیم و در واقع 

زیر میکروســکوپ به تار مو تبدیل می شــود و ما براتون با توجه به زاویه خواب ابرو طراحی میکنیم .

3- روش sut  : در این روش از پانج اتوماتیک برای برداشــت گرافت ها از پشــت ســر استفاده می گردد 

که این امر آســیب کمتری به فولیکول مو وارد می شــود و ســرعت کار بیشتر است و ادامه مراحل کاشت 

مو به صورت fit انجام می شــود. 

در مورد اینکه کدوم روش بهتر اســت ما همیشــه روش fut  رو پیشــنهاد میکنیم زیرا در این روش 

جداســازی داریم ،فولیکول های تکی رو کاما جدا می کنیم ،جوونه های تکی رو کاما جدا میکنیم و بعد 

کاشــت رو در منطقه ی ابرویی که طراحی شده انجام میدیم.

من  مدل ابرو یکی از ســلبریتی ها  رو خیلی دوســت داشــتم  و یه نمونه عکس از ایشــون به دکتر نشون 

دادم و گفتم که دوســت دارم شــبیه به این مدل در بیاد .خیلی خوبه که مدلی که مدنظرتون هســت رو به 

دکتر نشــون بدید که بدونن شــما دقیقا از چه مدلی خوشــتون میاد . ولی حتما این رو هم در نظر بگیرید 

که فرم صورت هر شــخص متفاوت هســت و بعضی مدل ابرو ها درســته که زیبا هستن ولی با هر فرم 

صورتی سازگار نیست . 
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مثا همین مدل ابرویی که من انتخاب کردم زیاد مناســب چهره من نبود چون من فرم صورتم گرد بود 

و اون مدل ابرو مناســب فرم چهره بیضی شــکل بود ولی به خاطره اصرار خودم دکتر همون مدل ابرو 

رو انجام دادن ولی بعدش تزریق ژل چونه رو هم انجام دادم که فرم صورتم به بیضی نزدیک بشــه به 

خاطره همین خیلی خوب شــد و واقعا راضی بودم ،دقیقا همونی شــد که میخواستم.

خب موی من مشــکی بود و به همین خاطر ابروی منم چون از موی ســر خودم بود مشــکی شد . ولی 

دوســت داشــتم که رنگش کنم ،ولی نمیدونســتم که میتونم اینکار رو انجام بدم یا نه ،به مین خاطر این 

سوال رو با دکتر مطرح کردم:
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آیا میتوان بعد از کاشت ابرو، ابرو یا موی خود را رنگ کنیم ؟

دکتر در پاســخ گفتن : بعد از 3 ماه یا 6 ماه )که ترجیحا 6 ماه بهتر اســت( می توانید اقدام به رنگ کردن 

ابرو کنید .مو های ســر رو هم بعد از 2 ماه میتونید رنگ کنید، زیرا به دلیل بخیه ای که در پشــت ســر 

انجام شــده ،برای کاشــت ابرو می بایســت حتما 2 ماه بگذره تا بشه مو رو رنگ کرد .

 زودتر از 2 ماه نباید اقدام به رنگ کردن مو کنید زیرا جراحی که پشــت ســر انجام شــده یکسال زمان 

میبره تا بشــه اندازه خط کف دســت و هیچ ردی هم ازش نمیمونه ولی اگر بخوایید تحریکش کنید جای 

زخم میمونه ،کشــش ایجاد میشه و ریزش میکنه.
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آیا میتوان ابرو را کوتاه کرد  و یا از موچین استفاده نمود؟

به هیچ عنوان نمی شــود از موچین اســتفاده نمود و فقط باید با قیچی کوتاه کرد.

نکاتی که بعد از کاشت ابرو طبیعی باید انجام داد:

1- 14 روز بعد از عمل کاشــت ابرو به هیچ عنوان از ســیگار،قلیون ،الکل و مشــروب نباید استفاده کرد چون 

خون ســازی و اکســیژن کم کیشه و دیرتر بهبود پیدا میکنه .

2- تا یک ماه نباید ورزش انجام داد مخصوصا شــنا .

3- دارویی که توســط دکتر تجویز می شــود می بایست به موقع مصرف شود .

4- بعد از 48 ســاعت می توانید اقدام به شستشــو ابرو خود کنید، هنگام شستشــو به ابروهای خود دست 

نزنید

5- بعد از کاشــت ابرو تا مدتی خیلی مواظب باشــید که ضربه ای به ابروی شــما وارد نشود.

6- بعد از کاشــت ابرو سر به سمت پایین خم نشود 

7- هنگام خواب به کمک بالشــت ســر خود را باالتر از بدنتان نگه دارید

8- بعد از کاشــت ابرو در معرض مســتقیم تابش خورشید قرار نگیرید

چه افرادی کاندید کاشت ابروی طبیعی هستند ؟

1- افرادی که ابروهاشــون رو زیاد گرفتند و دستکاری کردن 

2- افرادی که تتو انجام دادن

3- افرادی که به دلیل تصادف یا هر اتفاقی دیگری جای زخم یا گوشــت اضافه در ابروی آنها به وجود 

آمده ولی می بایســت مدت زمانی بگذره که اون حالت التهاب از بین رفته باشــد و بعد اقدام به کاشــت 

ابرو کنید.

4- افرادی که به دلیل جلســات شــیمی درمانی ابروی خود را از دســت داده اند . که البته این افراد باید 

دوره ی شــیمی درمانیشــون به پایان رســیده باشه و اگر پزشکشون اجازه دادند اقدام به انجام اینکار کنند 

،زیرا باید در ســر مویی وجود داشــته باشــد تا بتوان برداشت کرد و در ابرو کاشت انجام داد.
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آیا بعد از کاشت ،ابرو ریزش می کند ؟ رویش مجدد آن به چه صورت است؟

2 تا 3 هفته بعد از کاشــت ابرو امکان ریزش ابرو وجود دارد زیرا ابرو تو فاز اســترس می رود و جوانی 

ریخته می شــود ولی ریشــه یا فولیکول ابرو وجود دارد بعد از 3 یا 4 ماه این فولیکول ها تو فاز رشــد 

مجدد می روند .برای دیدن کامل نتیجه باید یکســال تا یکســال و نیم زمان بدیم .

بعد از 5 یا 6 سال امکانش هست که ابروها ریزش داشته باشن و دیگه هیچ وقت رشد نکنن؟

کاشــت ابرو طبیعی دائمی اســت . ولی به هر دلیلی ممکن اســت که فرد به دلیل بیماری عاوه بر ابرو 

موی ســر و مژه رو هم از دســت بدهد که در این صورت باید به فکر درمان آن بیماری بود.
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شایع ترین علل ریزش ابرو در بانوان : 

1- دســتکاری و اصاح بیش از حد ابرو

2- تیغ زدن های متعدد ابرو

3- کــم کاری تیروئید یا پر کاری تیروئید

4- اختال غدد جنسی

5- اختال در رشــد ابروها به صورت مادرزادی

6- عفونت

7- آلوپسی آره تا

8- بیماری های عمومی یا سیستمیک

آیا از بانک موی شخص دیگری میتوان برای پیوند ابرو استفاده کرد؟

از نظر پزشــکی می توان اســتفاده کرد ، اگر گروه های خونی یکی باشــد ولی بهتر است انجام نشود.
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کاشت ابرو چقدر زمان می برد؟

در یک جلســه کاشــت ابرو انجام می شــود و بدون درد و بدون خون ریزی می باشد و نیاز به همراه هم 

ندارید.تقریبا برای اکثر افراد بین 5 تا 6 ســاعت زمان میبرد .

قیمت کاشت ابرو طبیعی به چه صورت است ؟

قیمت کاشــت ابرو طبیعی برای هر فرد متفاوت اســت زیرا مدل هر ابرو متفاوت اســت .برآورد هزینه 

کاشــت ابرو طبیعی بر اســاس میزان خالی بودن ابرو و نوع طراحی و بلندی و پهنای ابروی مورد نظر 

شــما تعیین می گردد . میتوانید عکس ابروی خود را در دایرکت اینســتاگرام و یا شــماره واتساپ موجود 

در ســایت ارســال نمائید،به همراه مدل ابروی مدنظرتون که قیمت برای ابروی شما تعیین گردد.



کاشت ابرو طبیعی چیست و چگونه انجام می شود؟
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