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چکیده این مطلب: لیفت شــقیقه چگونه انجام می شــود؟ معرفی انواع روش های لیفت شــقیقه. عمل 

لیفت شــقیقه را در چه ســنی میتوان انجام داد؟ چه افرادی کاندید جراحی لیفت شــقیقه هستند؟ عوارض 

لیفت شــقیقه چیســت؟ مراقبت های بعد از عمل لیفت شــقیقه. نکاتی که قبل از عمل لیفت شقیقه باید 

بدانید.

لیفت شقیقه

در دنیای امروز با وجود تمام پیچیدگی ها وگرفتاری ها زیبایی جایگاه خاصی دارد و انســانی نیســت 

که تمایلی به زیبایی نداشــته باشــد حســی که با نگاه کردن در آینه برای شما بوجود می آید حسی بس 

تاثیرگذار اســت شــاید گاهی پیش آمده باشــد که جلوی آینه بایستید و با دیدن خطوط پنجه کالغی 

گوشــه چشــم هایتان حس ناخوشــایندی به شما دست داده باشد شاید هم پیش آمده که با کشیدن 

ناحیه شــقیقه با انگشــتانتان صافی زیبایی ایجادشــود که شما را به فکر فروبرده با خود بگویید ظاهرا 

دیگر وقت آن رســیده که فکری به حال این خطوط عمیق شــود!
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افتادگی ناحیه شــقیقه باعث افتادگی گوشــه چشــم ها و ابروها نیز میشود و اثری نامطلوب بر ظاهر افراد 

به جا میگذارد در این مقاله اشــاره میکنیم به عمل زیبایی ســاده ای که باعث رفع این معضل میشــود 

؛با باالتر رفتن ســن و یا گاهی به علل ارثی میزان چربی های زیرپوســت به تدریج کمتر شــده و پوست 

حالت ارتجاعی خود را از دســت می دهد وحالتی مثل شــل شدگی پیدا میکند

 لیفت شــقیقه یا کشــیدن پوست شــقیقه که به آن تمپورال لیفت نیز گفته میشود این حالت چهره را از 

بین برده و زیبایی را به چهره هدیه میدهد زیرا افتادگی پوســت در ناحیه شــقیقه ها باعث خســته و بی 

رمق نشــان دادن چهره میشــود میتوان گفت عمل لیفت شــقیقه یک جراحی پالستیک سرپایی است که 

گاهی برحســب نیاز افراد و به دلیل نتیجه ی بهتر با جراحی های زیبایی دیگری مثل لیفتینگ صورت یا 

بلفاروپالســتی به صورت ترکیبی انجام میشود .
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سوال پیش می آید که آیا لیفت شقیقه میتواند برای هرفرد در هر سنی مناسب باشد؟

البته که خیر در اینجا توضیحاتی راجع به اینکه لیفت شــقیقه برای چه کســانی مناســب است میدهیم : 

لیفت شــقیقه در هر ســنی نمیتواند انجام شــود زیرا پزشکان عقیده دارند تا قبل از 23 سالگی هنوز چهره 

فرد شــکل نگرفته و این عمل در ســن پایین صحیح نیســت برخی پزشکان معتقدند این عمل برای سنین  

23 سال به باال مناسب است. 

چه افرادی کاندیدای جراحی لیفت شقیقه هستند:

1- کســانی که ابروهای به نســبت پایین تر از حد معمول دارند و فاصله چشــم و ابروی آنها کم است یا 

خطوط عمودی میان ابرو دارند میتوانند عمل لیفت شــقیقه را انجام دهند.

2- لیفت شــقیقه برای افرادی که نیاز به لیفت ابرو ندارند ولی تمایل دارند دم ابرو را باالتر ببرند مناســب 

اســت و یا افرادی که انتهای ابروی آنها دچار افتادگی شــده و باعث فشــار ابرو بر روی  پلک فوقانی می 

شود.

3- لیفت شــقیقه مناســب کسانی است که در گوشه چشمان خود حالت پنجه عقابی دارند.

4- افرادی که بطور ارثی دچار افتادگی پوســت شــقیقه هســتند نیز میتواند عمل لیفت شقیقه را انجام 

دهند.

5- لیفت شــقیقه مناســب کسانی است که ابروهایشان قوس زیبایی ندارد و یا تقارن ندارند.

برخی تمایل به انجام لیفت شــقیقه برای دســت یافتن به زیبایی دوچندان چهره و بازگردانی حس 

جوانی دارند اما بنا به اطالعات ناکافی نگران درد و یا خونریزی و اتفاقاتی از این قبیل هســتند ولی ما 

در این مقاله ســعی داریم دید واضحی از لیفت شــقیقه را به زبانی ساده بیان کنیم.
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لیفت شقیقه چگونه انجام می شود؟

روش اول : لیفت شــقیقه با جراحی : 

در اینجای مقاله میپردازیم به چگونگی انجام لیفت شــقیقه و اینکه فرد طی چه فرایندی با این عمل 

زیبایی خود را دوباره بدســت می آورد؛ این عمل طی یک بی حســی موضعی حدود 1تا2 ســاعت به طول 

می انجامد ، افرادی که با بیهوشــی عمل لیفت شــقیقه را انجام میدهند باید 8 ســاعت قبل از عمل ناشتا 

باشــد. درعمل لیفت شــقیقه ابتدا یک برش کوچک 2 الی 2.5 ســانتی )نیازی به کوتاهی مو نیست( در 

خط رویش موی باالی گوش ایجاد می شــود که از طریق این شــکاف کوچک بافت زیرین متحرک شــده و 

ســپس به حالت معلق در می آید این اتفاق باعث کشــیده تر شــدن قسمت خارجی ابرو و اطراف چشم 

می شــود بعد از اینکار پوســت های برداشته شده و محل برش بخیه زده میشود.

 به زبان ســاده تر از طریق این برش کوچک پوســت و الیه های زیرین پوســت انقدر کشیده می شود تا 

چین و چروک گوشــه چشــم از بین رود این عمل بدون درد و خونریزی انجام می شــود ، لیفت شقیقه 

برای افراد مســن که چین و چروک های عمیق دارند بســیار مناسب است .
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روش دوم : لیفت شــقیقه با نخ 

 لیفت شــقیقه انواع مختلفی دارد که قبال راجع به نمونه ای از آن توضیحاتی ارائه شــد در اینجای مقاله 

نوع دیگری از لیفت نیز بررســی می شــود .لیفت شــقیقه با نخ نیز ازجمله روش هایی است که میتواند 

ظاهری جذاب به افراد ببخشــد .حال میپردازیم به روش لیفت شــقیقه با نخ : در این روش پزشــکان نقطه 

هایی در نواحی مختلف شــقیقه مشــخص کرده و ســپس نخ های مخصوص را با سوزن های مخصوصی 

که برای این کار طراحی شــده اند وارد پوســت میکنند و کشــیدگی الزم را با این روش در پوست ایجاد 

میکنند در روش لیفت شــقیقه با نخ ماندگاری حدود 2 تا 3 ســال را میتوان پیش بینی کرد 

روش ســوم : لیفت شقیقه و ابرو با پالسماجت

یکی دیگر از روش های مدرِن لیفت شــقیقه وابرو ، لیفت شــقیقه با پالســماجت است در روش 

پالســماجت توسط دســتگاه مخصوص حرارت بصورت نقطه ای به بافت مشخصی از پوست وارد میشود 

وطی فرایند تبخیر پوســت صورت به ســمت باال لیفت میشود پالسماجت روشی جدید با تکنولوژی 

پیشــرفته برای از بین بردن چین وچروک اســت همانطور که گفته شــد در این روش نقطه های ریز کنار 

هم به وســیله پالســماجت ســوزانده میشوند که فقط الیه ی سطحی پوست آسیب میبیند و اسکاری 

بجا نخواهد ماند درعین حال به علت تبخیر قســمت هایی از الیه های عمقی جمع تر میشــود و پس از 

1هفته پوســت بازســازی شــده وعمق خطوط کمتر میشود بر اساس احتیاج پوست پزشک تعیین میکند که 

جلســات بین 3 تا 4 بار و با فواصل 1 تا 2 ماه تکرار شــود.

 همانطور که گفته شــد لیفت شــقیقه انواع مختلفی دارد که بنا به احتیاج پوســت هر فرد تعیین میشود. 

برای مثال : لیفت پوســت شــقیقه، برای افرادی که افتادگی پوســت کمی دارند. لیفت پوست و بافت 

زیرین آن ،که هم ســطح پوســت وهم ناحیه ی زیرین آن را هدف قرار می دهد و یا لیفت ســاب ، که 

بافــت های زیرین و عمیق تر را ترمیم میکند.
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جالب اســت بدانید حداقل دوهفته قبل از عمل لیفت شــقیقه، فرد باید ســیگار را کنار بگذارد زیرا این 

عمل مانع جریان آزادانه اکســیژن در بدن می شــود و مدت نقاهت لیفت را طوالنی تر میکند . مدت 

زمان ماندگاری لیفت شــقیقه به نوع پوســت و ســن فرد بستگی زیادی دارد چرا که افراد با سن پایین تر 

پوســت قوی تری دارند پس ماندگاری بیشــتری را تجربه خواهند کرد.

پس از کســب  این اطالعات در مورد عمل لیفت شــقیقه قطعا ســواالتی در مورد اینکه آیا این راه ساده 

برای رســیدن به زیبایی عوارضی هم خواهد داشــت یا خیر ؟ برای جواب این ســوال باید گفت که عمل 

های جراحی به هرگونه و شــدتی که باشــند چه بزرگ چه کوچک عوارضی را خواهند داشــت ولی بسته به 

نوع و شــدت عمل کم یا زیاد می باشــد در اینجا اشــاره میکنیم به برخی از عوارض عمل لیفت شــقیقه ، به 

طور کلی این عمل ســبک بوده و عوارض خطرناکی را بر جای نخواهد گذاشــت .
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عوارض لیفت شقیقه : 

1- پس از لیفت شــقیقه ممکن اســت برای مدت کوتاهی بی حســی در ناحیه پیشانی بوجود آید که جای 

نگرانی نیست .

2- بعد از عمل لیفت شــقیقه برای چند روز وجود التهاب طبیعی میباشــد.

3- دردهایی در محل شــقیقه و اطراف حس میشــود که با مســکن ها کنترل میشوند پس بطور کل 

میتوان گفت که این جراحی ســرپایی برای افراد خطرناک نخواهد بود.

4- محل برش، الی موی شــقیقه اســت و به راحتی دیده نمی شــود بنابراین فرد می تواند بدون مشکل در 

اجتماع و یا محل کار حاضر شــود.

 تا اینجای این مقاله میتوان گفت تا حد زیادی با لیفت شــقیقه آشــنا شــده اید ولی برای کاملتر شدن 

اطالعات باید بدانید که لیفت شــقیقه نیز مانند هر عمل دیگری به مراقبت های پس از عمل نیازمند 

اســت زیرا گاها عدم رعایت نکات پس از عمل نارضایتی هایی را در پی خواهد داشــت.پس مراقبت های 

پس از عمل لیفت شــقیقه در کاهش زمان بهبودی و کم شــدن عوارض ناشــی از لیفت شقیقه بسیار موثر 

خواهد بود .
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پوســت ،بزرگترین اندام بدن انســان اســت که فرد را در برابر نفوذ عوامل بیماری زا محافظت میکند 

کســانی که لیفت شــقیقه انجام می دهند باید بدانند که پوســت در ناحیه لیفت ضعیف خواهد شد و 

نیــاز بــه مراقبتی بیش ازحــد معمول دارد. برای مثال محل بخیه ها میتواند راه ورود میکروب ها به درون 

بدن و ایجاد عفونت باشــد در اینجا به یک ســری از توصیه های متخصصین میپردازیم :

مراقبت های بعد از عمل لیفت شــقیقه : 

1- بعد از عمل لیفت شــقیقه بهتر اســت فرد به مدت 3 روز از کمپرس ســرد استفاده کرده 

2- بعد از عمل لیفت شــقیقه در هنگام خواب هیچگونه فشــاری به صورت وارد نشــود در این تایم 

اســتفاده از بالشت مناسب نیز توصیه میشود.

3- فرد 2 الی 3 ماه بعد از عمل لیفت شــقیقه نباید در معرض تابش نور خورشــید باشــد و ترجیحا از 

عینک آفتابی استفاده شود.

4- معموال فرد 1هفته بعد از عمل لیفت شــقیقه میتواند فعالیت های روزمره خود را ادامه دهد ولی 

فعالیت های شــدید را تا 1ماه باید به تعویق بیندازد.

5- پس از بســته شــدن زخم تا 48 ســاعت نباید استحمام شود و پس از این تایم نیز باید محتاط بود که 

محل بخیه ها خیس نشــود زیرا امکان عفونت وجود خواهد داشــت در این مدت شســت وشو با صابون 

آنتــی باکتریال نیز به جلوگیری از عفونت کمک خواهد کرد. 

6- اگر در محل لیفت شــقیقه از بخیه های جذبی اســتفاده شــود نیازی به کشیدن نیست ولی برای 

کاهش تورم و کبودی معموال روش های مختلفی وجود دارد از جمله کمپرس که در قســمت قبل اشــاره 

شــد که البته توصیه بر این اســت که ســه روز اول بعد از لیفت شقیقه ،از کمپرس سرد و سه روز دوم 

کمپرس گرم باشــد البته رفع کامل کبودی به یک یا دوهفته زمان نیاز دارد!
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در این مقاله ســعی شــد بطور کلی لیفت شــقیقه توضیح داده شود تا افرادی که با این روش میخواهند 

زیباییشــان را بازگردانند بتوانند دوره نقاهت کوتاه تر و عمل بس پرثمرتری داشــته باشــند... در صورت هر 

گونه ابهام و یا ســوالی میتوانید از بخش دیدگاه پایان این مقاله ســوال خود را مطرح کرده تا در اولین 

فرصت به آن پاســخ داده شــود و یا با شــماره های زیر جهت مشاوره رایگان و اطالع قیمت تماس حاصل 

نمائید. 09124271335, 02122018323, 02122024362 02122026495


