


میکرودرم چیست؟ روش انجام کار و مزایا

www.drpakdelclinic.com 2

چکیده این مطلب: انواع روش های انجام میکرودرم. میکرودرم چگونه انجام میشــود؟ مزایای 

میکرودرم. میکرودرم برای چه پوســت هایی مناســب است؟ آیا از میکرودرم میتوان برای درمان جای 

زخم اســتفاده کرد؟ مراقبت های قبل و بعد از میکرودرم صورت. چند جلســه میکرودرم انجام دهیم تا به 

نتیجه ی ایده آل برســیم؟ آیا میکرودرم جای جوش ها را از بین میبرد؟ ســن مناســب انجام میکرودرم چه 

زمانی اســت؟ آیا میکرودرم میتواند منافذ باز پوســت را از بین ببرد؟ تاثیر میکرودرم چه زمانی مشــخص 

میشــود؟ مدت زمان الزم برای هر جلســه ی میکرودرم چقدر میباشد؟ عوارض میکرودرم صورت.

میکرودرم چیست؟ 

یکی از شــیوه های جوانســازی پوست میکرودرم ابریژن است که برای زیبایی وشادابی پوست به کار 

میرود،میکرودرم به زبان ســاده همان الیه برداری با اســتفاده از روشــها و تکنیک های مختلف است.

میکرودرم برای اولین بار در ایتالیا مورد اســتفاده قرار گرفت و ســپس این علم به نقاط دیگر نیز راه یافت 

این شــیوه یکی از راه های موثر برای حفظ شــادابی پوســت با الیه برداری و پاکسازی موقت میباشد که 

توسط دستگاه میکرودرم انجام میگیرد.

میکرودرم شــیوه ای غیرتهاجمی میباشــد که با اســتفاده از شیوه های مختلف الیه های سطحی پوست را 

برمیدارد در میکرودرم مشــکالتی از قبیل لکه ها، خطوط کم عمق، تیرگی های پوســتی، لکه های ناشــی 

از نورخورشــید قابل حل هســتند.امروزه میکرودرم به عنوان شــیوه ای ایمن و بی خطر برای جوانسازی 

پوســت معرفی میشــود! دراین مقاله سعی داریم میکرودرم را به طور جامع بررسی کنیم!
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انواع روش های انجام میکرودرم:

میکرودرم کریســتالی: این شــیوه تکنیکی معمول در میکرودرم اســت که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش از دســتگاهی مخصوص اســتفاده میشــود و نوعی کریستال ظریف که از جنس اکسید 

آلومینیوم اســت با فشــاری که قابل تنظیم اســت روی پوست اسپری میشود والیه برداری دقیقی انجام 

میشــود ســپس توســط مکنده ی دستگاه،سلول های مرده و کریستال ها از روی پوست جمع میشوند که 

این عمل افزایش خون رســانی ، تحریک کالژن، الیه برداری دقیق را در پی دارد شــاید ســوال پیش آید 

که آیا کریســتال ها به پوســت آسیب نمیرســانند؟ باید گفت که خیر این کریستال هیچ گونه آسیبی به 

پوســت نمیرســانند بلکه با افزایش خونرســانی باعث فعال شدن سلول های فیبروپالست و ترمیم پوست 

میشوند.
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پس از پاکســازی از مرطوب کننده اســتفاده میشــود برای رطوبت رسانی به پوست که البته پس از 

میکرودرم آبرســان ها بهتر جذب پوســت میشوند.از این تکنیک میتوان برای جوانسازی پوست ،رفع جای 

جــوش ، درمــان جوش های چرکی، آکنه ها و جای لک آبله مرغان بهره برد.

میکرودرم با تکنیک نوک الماســی: در این شــیوه از وســیله ی دستی نوک الماسی استفاده میشود که با 

مالیمت ســلول های مرده پوســت را جدا میکند در این روش ســلول های مرده مکیده میشوند و سطح 

پوســت پاکســازی میشود استفاده از این وسیله برای نواحی حساس پوست مناسب تر است.
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میکرودرم چگونه انجام میشــود؟ ابتدا پوســت بی حس شــده و بسته به میزان درمان از آرامبخش 

اســتفاده میشــود،برای انجام میکرودرم پس از بیحســی باید پوست کامال تمیز شود و اگر آرایش یا چربی 

بر روی پوســت وجود داشــته باشــد پاک شود بعد از این مرحله بر حسب تشخیص پزشک تایم الیه 

برداری و قســمتهایی که باید پاکســازی شــود تعیین شده و اینکار انجام میشود پس از اتمام پوست را با 

آب ولرم شســته و یک کرم مثل کاالمین یا اکســیددوزنگ به روی پوســت مالیده میشود.میکرودرم بطور 

کل در سه دسته انجام میشود:

دســته ی خفیف: در این شــیوه الیه ی کمی از پوســت خراش داده میشود که این خراش بسیار جزئی 

اســت و معموال زخم نمیشــود و یک الیه ســطحی از پوست پاکسازی میشود این تکنیک برای افرادیست 

که لک های پوستشــان کمرنگ اســت ویا منافذ پوستشــان به مقدار کمی باز است،این روش اصوال در 6 

یا 7 جلســه انجام میشــود که طی این مدت باید از پوســت مراقبت شده واز مرطوب کننده های پوستی 

وضدآفتاب استفاده شود .
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میکرودرم متوســط: این تکنیک برای رفع جوشــهای سرســیاه و سرسفید مفید است البته در رفع کک ومک 

و زخم پوســت نیز موثر اســت این شــیوه در حدود 6 یا 8 جلسه انجام میشود که هر سه هفته یکبار 

است.

میکرودرم عمیق: این روش شــدت باالتری دارد ،در میکرودرم عمیق الیه ی باالیی و میانی پوســت 

برداشــته خواهد شــد این روش حتما باید تحت نظر پزشــک متبحر انجام شود استفاده از میکرودرم عمیق 

برای رفع چروک های پوســتی بسیار موثر است.

مزایای استفاده از میکرودرم:

1- تکنیک میکرودرم حساســیت پوست را کمتر میکند

2- تاثیر داروهای موضعی را روی پوســت افزایش میدهد 

3- شــیوه ای موثر در درمان لک های پوستی است. 

4- درمان جوش های زیرپوستی

5- برطرف کننده ی چروک های ریز پوســتی

6- از بین بردن ضایعات قهوه ای رنگی که بر اثر باال رفتن ســن روی پوســت ظاهر شــده اند

7- کمک به ازبین بردن اسکار

8- روشن تر کردن پوست

9- کنترل چربی در پوســت های چرب

10- تحریک غدد در پوســتهای خشک و نرمترشدن پوست

11- رفع جوش های سرسیاه

12- شادابی پوست 

13- کمک به رفع شلی پوست

14- بهبود فرآیند تولید ســلول های پوستی

15- بهتر کردن حالت کشســانی پوست

16- بستن منافذ باز پوست!
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مراقب های قبل و بعد از میکرودرم:

1- قبل از انجام  میکرودرم باید تمام داروهای مصرفی و وضعیت پزشــکی تان را به متخصص اطالع 

دهید.

2- حتما قبل از انجام اینکار با پزشــک مشــورت کرده و توقعات خود را بطور واقع بینانه شــرح دهید.

3- قبــل از میکرودرم نباید برنزه کنید.

4- اگر به تازگی اپیالســیون انجام داده اید نباید بالفاصله پس ازآن میکرودرم انجام شــود.

5- پس از میکرودرم برای مدتی از قرار گرفتن در معرض نورخورشــید بپرهیزید.

6- بطور مرتب باید از ضد آفتاب دارای اس پی اف 30 یا باالتر اســتفاده شــود.
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7- کاله محافظ آفتاب فراموش نشــود.

8- از مرطوب کننده اســتفاده شود.

9- حداقل تا 24 ســاعت از لوازم آرایش استفاده نکنید.

10- پس از میکرودرم حتما حداقل 2 جلســه با پزشــکتان مالقات داشته باشید.

11- از اســتفاده موادی مثل الکل بپرهیزید.

12- حداقل تا یک هفته پس از انجام میکرودرم از مصرف آســپرین و داروهای حاوی ایبوپروفن 

خودداری کنید.

13- از مصرف دخانیات بپرهیزید!
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ممنوعیت های میکرودرم:

این روش شــیوه ی مناســب وغیرتهاجمی برای از بین بردن مشــکالت پوستی است اما این شیوه برای 

همه موثر نیســت افرادی که دچار بیماری های پوســتی از قبیل اگزما، ورم پوســت، تب خال، لوپوس، 

زخم ها، جراحت های باز، پسوریاســیس و مویرگ های ترد و شــکننده هســتند نمیتوانند از این روش 

اســتفاده کنند. افرادی که دارای اختالالت سیســتم ایمنی هســتند. کسانی که دچار بیماری دیابت هستند. 

خانم هایی که در دوران بارداری به ســر میبرند! 

کســانی که در شــرایط گفته شده میباشند نمیتوانند از این روش استفاده کنند.
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عوارض میکرودرم:

قرمزی و تورم که موقت اســت و حدود یک هفته طول میکشــد البته پس از میکرودرم پوســت حساس 

شــده و این حساســیت ممکن اســت هفته ها ادامه یابد. در افرادی که پوست تیره دارند احتمال تیره تر 

شــدن پوســت وجود دارد. زخم، عفونت یا بروز تبخال در موارد نادر میتواند از عوارض میکرودرم باشــد 

که دراین شــرایط معموال داروهای اســتروئیدی تجویز میشود. بعد از انجام میکرودرم تا مدتی پوست 

حســاس میباشــد در صورتی که این حساســیت باعث ناراحتی فرد شد باید به پزشک مراجعه شود و 

امکان دارد نیاز به مصرف دارو نیز باشــد.

 حدود 6 تا 8 هفته پوســت صورتی رنگ خواهد بود البته در بیشــتر افراد پس از گذشــت 7الی14روز این 

حالت از بین میرود . در صورتی که این شــیوه برای پوســت شــما مناسب نباشد این احتمال نیز وجود 

دارد که پس از میکرودرم رنگ پوســت دچار تغییراتی شــود موقت یا دائمی گردد ،بنابراین تنها پزشــک 

متخصص اســت که میتواند تشــخیص دهد این روش مناسب پوست شما است یا خیر.
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هزینه ی میکرودرم چقدر میباشــد؟ هزینه بســتگی به مشــکالت پوست و تعداد جلسات مراجعه کننده 

دارد!

میکرودرم برای چه پوســت هایی مناســب اســت؟ این شیوه ی زیبایی برای تمامی افراد با رنگ پوست 

های مختلف تاثیرگزار و ایمن اســت.

آیا از میکرودرم میتوان برای درمان جای زخم اســتفاده کرد؟ بله،ترمیم جای زخم و انواع اســکار نیز از 

مزایای میکرودرم اســت ولی تعداد جلســات با توجه به شــدت و عمق مشکل پوست متفاوت خواهد بود.

آیا میکرودرم خانگی موثر اســت؟ دســتگاه های میکرودرم در بازار یافت میشــوند ولی بیشتر آنها حکم 

الیه بردار و اســکراب را داشــته و میتوانند برای پوســت مضر باشند پس باید برای اینکار بسیار احتیاط 

کرد و بدون آگاهی انجام نشود.

چند جلســه میکرودرم انجام دهیم تا به نتیجه ی ایده آل برســیم؟ اصوال توصیه میشــود بین 6 تا 10 

جلســه هر دو هفته یکبار انجام شــود ،اما جنس پوســت های مختلف و مشکالت پوستی متفاوت است 

پس بهتر اســت این تصمیم گیری به عهده ی پزشــک گذاشته شود!

 آیا انجام میکرودرم درد دارد؟ خیر، درد و ناراحتی حس نمیشــود فقط ممکن اســت احســاس سوزش 

وجود داشته باشد.

قبل از انجام میکرودرم ابریژن به چه نکاتی باید توجه شــود؟ در قدم اول با یک پزشــک متخصص و 

متبحر مشــورت کنید و راجب یک ســری موارد آگاهی کســب کرده و مشورت کنید. مواردی مثل: پیش 

بینی نتیجه ی میکرودرم پوســتتان، هزینه ها، نکات و عوامل خطرســاز، عوارض احتمالی که ممکن اســت 

پوســتتان را تهدید کند ، تعداد جلســات درمانی که باید مراجعه کنید. عالوه براین نکات در جلســه ی 

مشــاوره پزشــک پوست شما را معاینه و دقیقا بررســی میکند تا بتواند تصمیم بگیرد که آیا این تکنیک 

برای شما موثر است یا خیر!
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ماندگاری میکرودرم به چه میزان اســت؟ به این ســوال باید پاســخ واقع بینانه ای داد متاسفانه هیچ 

یک از شــیوه های جوانســازی پوست دائمی نیســتند به این دلیل که هیچکدام نمیتوانند فرآیند پیری 

را متوقف کنند این تکنیک ها تنها میتوانند ظاهر پوســت را بهبود بخشــیده و شــاداب کنند البته گفته 

میشــود برخی روش ها مثل تزریق چربی تحت شــرایطی تا چند ســال دوام می آورند.میکرودرم نتیجه ای 

اثربخش ولی موقتی دارد که بین 3 تا 6 ماه دوام دارد قطعا این زمان به شــما برمیگردد که تا چه حد 

مراقب پوســت خود باشــید. میکرودرم به جلســات ترمیمی نیز نیاز دارد که تقریبا هر3 یا 6 ماه یکبار باید 

انجام شــود پس از میکرودرم حتما باید رطوبت پوســت حفظ شــود، پاکیزه نگه داشتن پوست و استفاده 

از ضدآفتاب میتواند عمر ماندگاری این روش زیبایی را بیشــتر کند.
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انجام میکرودرم در آرایشــگاه یا مراکز درمانی؟

این روزها در بازار زیبایی میکرودرم هم توســط متخصصین پوســت و هم توســط آرایشگران و کارشناسان 

زیبایی و هم برخی افراد در منزل انجام میشــود که البته بین انجام میکرودرم در مراکز درمانی توســط 

متخصصین پوســت نســبت به انجام اینکار توســط بقیه ی افراد فاصله ی بسیاریست.امکان دارد این 

روش، شــیوه ی مناســبی برای پوست شــما نباشد واین را فقط پزشک میتواند تشخیص دهد پس با 

مراجعه به افراد غیر متخصص باعث بروز عوارض پوســتی و صرف هزینه ی بی فایده خواهید شــد که 

میتواند برای شــما ضرر را در پی داشــته باشــد؛همانطور که گفته شد انجام اینکار در آرایشگاه و یا منزل 

امکانپذیر اســت ولی عواقب آن به عهده ی خود فرد میباشــد پس بهتر اســت بدون نظر پزشک از اینکار 

اجتناب کنید!

آیا میکرودرم جای جوش ها را از بین میبرد؟ این تکنیک میتواند جای جوش هایی که عمیق نیســتند را 

از بین ببرد ولی جای جوش های عمیق را نمیتوان با این شــیوه از بین برد و برای رفع جوش های عمیق 

و یا کلوئیدهای ناشــی از آکنه های شــدید باید به دنبال راه درمان دیگری مانند میکرونیدلینگ بود.

مدت زمان الزم برای هر جلســه ی میکرودرم چقدر میباشــد؟ هر جلســه حدودا بین سی تا شصت دقیقه 

به طول می انجامد پس از جلســه ی اول فرد شــاهد بهبودی شــگرفی در رنگ پوست و رفع چروک و 

جای آکنه ها خواهد بود البته باید توجه داشــت برای رســیدن به پوســت ایده آل و نتیجه ی نهایی باید 

جلسات درمان کامل شود.
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آیا پس از انجام میکرودرم باید اســتراحت کرد؟ خیر، نیازی به اســتراحت نیســت و میتوان با رعایت 

مراقبت های پوســتی به فعالیت روزمره ادامه داد معموال پس از انجام میکرودرم علمی و کامال صحیح 

شــاهد عوارض زیادی نخواهید بود عوارض گفته شــده برای همه نیســت و بیشتر افراد تنها با تغییر رنگ 

چهره مواجه خواهند بود که موقت اســت البته برخی بیماران بعد از انجام میکرودرم احســاس ســفتی 

در پوستشــان داشــته و حســی مثل این دارند که در معرض آفتاب یا باد قرارگرفته اند و بسته به جنس 

پوســت کمی خشــکی را تجربه خواهند کرد که به همین علت اســت که استفاده از مرطوب کننده توصیه 

شــده، تنها چیزی که بســیار مهم اســت مراقبتهای پوستی است و از آرایش خودداری کنید تا پوست 

فرصت تنفس یابد. با توجه به رعایت شــرایط، نیازی به اســتراحت نیســت و باخیال راحت میتوانید به 

فعالیت های خود ادامه دهید.

ســن مناســب انجام میکرودرم چه زمانی اســت؟ سن مجاز بین 12 تا 65 سال است که میتوانند از مزایای 

این تکنیک بهرمند شــوند ولی اگر ســنی کمتر از 12 ویا باالی 65 دارید این روش مناســبی برای شما 

نیست.
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میکــرودرم چه تفاوتی با پلینگ دارد؟

پیلینگ و میکرودرم هردو از شــیوه های جوانســازی پوســت هستند با این تفاوت که در روش الیه برداری 

با پیلینگ اینکار بصورت شــیمیایی انجام میشــود اما در روش میکرودرم الیه برداری بصورت مکانیکی 

میباشد!

ایمنی میکرودرم ابریژن به چه میزان اســت؟ این شــیوه یک تکنیک ایمن و معمول اســت و برخالف لیزر 

درمانی و الیه برداری های شــیمیایی این تکنیک آســیب زا نیست.

چرا به میکرودرم لیف ســریع صورت گفته میشــود؟ به این علت که میکرودرم نیازی به بیهوشــی ندارد 

و فقط برای چندســاعت پوســت لکه دارمیشــود و بهبودی سریع رخ میدهد این تکنیک راه حل بسیار 

مناســبی برای کسانی اســت که نمیتوانند برای لیزردرمانی و پاکسازی های شیمیایی زمان بگذارند.
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تاثیر میکرودرم چه زمانی مشــخص میشــود؟ برخی بیماران به چندین جلســه درمان نیاز دارند و پزشک 

برای از بین بردن اثرات پیری ممکن اســت بیمار را هر دو هفته یکبار درمان کند. بیشــتر بیماران حدود 5 

تا 16 جلســه نیاز دارند تا به نتیجه ی دلخواه برسند.

چه زمانی میتوان درمان مجدد را آغاز کرد؟ تاریخ جلســات را متخصص تعیین خواهد کرد اما از آنجایی 

که میکرودرم الیه ی رویی پوســت را درمان میکند تورم و ســرخی ناشــی از این روش سریعا ترمیم میشود 

و برخــی بیمــاران حتی پس از یک هفته نیــز میتوانند مجددا درمان را آغاز کنند ولی برخی باید چندین 

هفته مراقبت های پوســتی را داشــته باشند تا پوستشان بهبود یابد.

قبل از میکرودرم چه کارهایی الزم اســت؟ این روش به جراحی نیازی ندارد و غیرتهاجمی اســت به همین 

علت به آمادگی پیچیده ای نیاز ندارد اگر نگرانی پوســتی دارید بهتراســت با متخصص درمیان گذاشــته 

تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید احتماال پزشــک از شــما بخواهد یک هفته قبل از میکرودرم ازیک ســری 

موارد دوری کنید مثل:نورخورشــید، وکس کردن، برنزه کردن، اســتفاده از کرم ها و ماســک های الیه بردار!

چند نوع دســتگاه میکرودرم وجود دارد؟ بیش از حدود صد مدل دســتگاه میکرودرم در بازار موجود اســت 

که اســاس کار همه ی آنها یکســان میباشــد یعنی روش همه ساییدن سطح پوست و مکش سلول های 

مرده .

آیا میکرودرم میتواند منافذ باز پوســت را از بین ببرد؟ افرادی که دچار معضل بزرگ بودن منافذ 

پوستشــان هســتند میتوانند با این روش منافذ بزرگ پوست را کوچکتر کنند.
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آیا میکرودرم باعث میشــود آرایش زیباتری داشــته باشــیم؟ به این دلیل که میکرودرم بافت های مرده ی 

پوســت را از بین میبرد باعث میشــود محصوالت پوســتی، بهتر جذب شوند در نتیجه  آرایش نیز جلوه ی 

زیباتری پیدا خواهد کرد.

آیا میکرودرم فقط مخصوص بانوان اســت؟ خیر، هم آقایان و هم خانم ها میتوانند از این روش بهره 

ببرند.

میکرودرم چه حالتی را در پوســت ایجاد میکند؟ جریان خون را تحریک میکند و بدین شــیوه مواد غذایی 

توزیع شــده بین ســلول های پوســت را افزایش میدهد که باعث بهبود تولید سلول های پوستی میشود.

پس از میکرودرم از چه کرم یا پمادی اســتفاده کنیم؟ بعد از انجام این روش اگر پوســتتان درخشــان و 

صاف تر شــده پس حتما باید اطالعات مراقبتی را به خوبی بدانید زیرا قطعا به یک کرم ترمیم کننده نیاز 

خواهید داشــت پماد و یا کرم مخصوص توســط پزشــک تجویز میشود که باید بطور مرتب استفاده شود.
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چرا گفته میشــود پس از میکرودرم پوســت را خنک نگه دارید؟ 24 ســاعت اول پس از انجام میکرودرم 

زمان طالیی نامیده میشــود و در نتیجه درمان بســیار تاثیرگزار اســت در این زمان سعی کنید از اعمالی 

که دمای بدن را باال میبرد مثل : ســونا، ورزش واین گونه کارها بپرهیزید. باید مراقبت های پوســتی را 

بطور صحیح انجام داده تا بتواند عمل کالژن ســازی را ســریعتر انجام دهد معموال کرم ترمیم کننده هر4 

ســاعت یکبار باید اســتفاده شود که نوع کرم توسط متخصصین تعیین میگردد .

معموال پمادها و یا کرم هایی که تجویز میشود شامل:

زینک اکســاید: که آســیب هایی مثل سوختگی ، التهاب و قرمزی را بهبود میبخشد.

کرم الســیل سیکاســل: این کرم برای پوســت های تحریک شده و حساس مناسب است و باعث بازسازی 

ســریعتر پوست شــده و همچنین مانع از،ازدست رفتن آب پوست میشود این کرم خاصیت آنتی 

اکســیدان داشــته و پوســت را در برابر رادیکال های آزاد در هوای آلوده محافظت میکند کرم الیسل 

مزیتی که دارد این اســت که آنتی باکتریال و ضدقارچ اســت واز ایجاد عفونت جلوگیری میکند.

کرم اولترا مدیلن: این کرم اثربخشــی باالیی در بهبود زخم ها و کمک به کاهش اســکار زخم ها دارد 

و برای ترمیم اســتفاده میشــود این کرم در از بین رفتن خارش، خشــکی و ترک های پوستی و آفتاب 

سوختگی ها نیز موثر است.

کرم ســیکالیفت درمالیفت: این کرم در ترمیم و بازســازی پوســت آسیب دیده استفاده میشود پوستهایی 

که بر اثر لیزر،میکرودرم، پرتودرمانی و غیره دچار آســیب شــده اند این کرم نیز در ترمیم ســریع زخم ها 

اثربخش است.

نکته: اگر به هردلیلی پوســتتان نســبت به داروهای تجویزشــده حساسیت نشان داد سریعا مصرف را قطع 

کرده و به پزشک اطالع دهید!
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چه ماســک هایی بعد از میکرودرم اثر بخش میباشــند ؟ ماســک اسپیرولینا و ژل خنک کننده آلوئه ورا 

توصیه میشــود که در بازسازی پوست میتوانند مثمرثمر باشند.

تغذیه مناســب پس از میکردرم چگونه اســت؟ از تغذیه ی ســالم بر هیچکس پوشیده نیست و غذای 

مناســب میتواند دلیل زیبایی پوســت باشــد کسانی که دارای تغذیه مناسب و سالم هستند عالوه بر بدنی 

ســالم دارای پوســتی شفاف وسالم تر نیز میباشــند پس از انجام میکرودرم نیزبه تغذیه تاکید شده،  بیمار 

باید مقدار زیادی میوه و ســبزیجات مصرف کند و مصرف لبنیات و گوشــت قرمز را دراین دوره کاهش 

دهد همچنین به نوشــیدن آب فراوان بســیار توصیه شــده است زیرا مصرف زیاد آب به بهبود سریع 

وضعیت پوست کمک کند.


