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چکیده این مطلب: پروتز چانه چیســت؟  چه کســانی می توانند پروتز چانه انجام دهند؟ پروتز چانه 

چگونه انجام می شــود؟  نکاتی که قبل و بعد از جراحی پروتز چانه باید رعایت شــود. مراحل انجام پروتز 

چانه.  مزایای انجام پروتز چانه. اگر فک نامتقارنی داشــته باشــیم پروتز چانه می تواند شــیوه ی خوبی 

باشــد ؟ برای خوابیدن پس از انجام جراحی پروتز چانه چه نکاتی باید رعایت شــود ؟ تفاوت تزریق ژل 

در چانه و پروتز چیســت ؟ آیا بدن به پروتزهای قرار گرفته در چانه حساســیت نشــان می دهد ؟ و...

برای زیبایی یک چهره تناســب بین تمام اجزا الزامی اســت و هر کدام از اعضا باید در جای خود شــکل 

متعارف را دارا باشــند چانه نیز یکی از اجزای چهره اســت که شــاید در گذشته کمتر کسی به زیبایی آن 

توجه داشــت اما اکنون تاثیرگذاری آن در چهره بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت و کسانی که دارای 

چانه ای با شــکل نامتعارف هســتند بر آن می آیند تا با اســتفاده از روش های علمی این نقص را رفع 

کنند که پروتز چانه یکی از بهترین راه هاســت .
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 پروتز چانه چیست ؟

پروتز در ناحیه ی چانه تکنیک زیبایی بســیار مثمرثمری برای افرادیســت که حس میکنند فرم چانه ی 

آن ها با دیگر اعضای چهره شــان همخوانی مناســبی ندارد این جراحی نه تنها در خانم ها بلکه در بین 

آقایان نیز طرفداران بســیاری دارد . پروتز چانه نوعی جراحی زیباییســت  که طی آن  اعمالی بر روی 

چانه ی فرد انجام می شــود مانند : بزرگ کردن چانه ، که اینکار با قرار دادن ایمپلنت های مخصوص 

توسط جراح انجام می شود . 

شرایط جسمانی برای افرادی که تصمیم به زیبا سازی چانه ی خود با روش پروتز دارند :

این افراد باید شــرایط جســمی مناسبی داشته و درگیر بیماری نباشند .

در حال اســتفاده از داروهایی مانند داروی انعقاد خون نباشند .

 فشار خون نداشته باشند .

بیمار قبلی نباشند .
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پروتز چانه چگونه انجام می شود ؟

پروتز نوعی جراحی پالســتیک اســت پس همانند دیگر جراحی ها اعمال قبل از جراحی باید انجام شــود 

. در ابتدا چهره ی فرد مورد بررســی قرار می گیرد که طی این بررســی ها فرم چانه و طول و تناســب آن 

نســبت به بینی ، میزان چربی در چانه ، میزان برآمدگی آن و ... مواردی از این قبیل ســنجیده می شــود و 

مشــخص می  گردد که آیا تکنیک پروتز چانه برای وی مناســب است و یا خیر!

پس از بررســی های الزم و تایید اینکه فرد گزینه ی مناســبی برای پروتز چانه اســت نوبت به عمل زیبایی 

می رسد .

قبل از انجام جراحی پروتز چانه باید به برخی موارد توجه شود از جمله :

قبل از انجام پروتز در مدت تعیین شــده توســط پزشک از کشیدن سیگار خودداری کنید .

حداقل یک هفته قبل از انجام پروتز مصرف داروهایی مانند آســپرین ، داروهای ضد التهاب ، ویتامین 

هــا و مکمل ها خودداری کنید .

بهتر اســت در روز عمل تنها نبوده و کســی را در کنار خود داشته باشید .

لباس مناســبی به تن کنید که برای خارج کردن و یا پوشــیدن آن نیازی به فشــار به چهره ی شما نباشد 

بهتر اســت از لباس های دکمه دار استفاده کنید .

توجه کنید که اگر داروی خاصی مصرف می  کنید و یا دچار بیماری هســتید حتما در جلســه ی مشــاوره و 

قبل از تعیین انجام پروتز پزشــک خود را در جریان بگذارید اگر با جراح خود صادق نباشــید قطعا به خود 

شما آسیب وارد خواهد شد . 
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مراحل انجام پروتز چانه :

 اولین گام از پروتز انجام عکس برداری اســت در ابتدا فرد تحت عکســبرداری های الزم قرار می گیرد .

 مرحله ی اول : بنا به تشــخیص جراح ، بیهوشــی یا بی حســی اعمال می شود .

مرحله ی دوم : در این مرحله نیاز به ایجاد برش اســت . برش در نواحی داخل دهان و یا در پایین چانه 

زده می شــود به طوری که روبروی استخوان چانه باشد .

مرحله ی ســوم : مرحله ی ســوم مرحله ی جایگذاری ایمپلنت اســت . ایمپلنت در ناحیه ی مشخص شده  

جایگذاری می شود .

 در مرحله ی جایگذاری ایمپلنت متخصص بنا به تشــخیص خود ایمپلنت را انتخاب می کند که ممکن 

اســت اســتخوان طبیعی ؛ بافت چربی و یا ســیلیکون یا محصوالت به روز موجود دیگر باشد .

مرحله ی چهارم : مرحله ی آخر برای بخیه زدن اســت که ایمپلنت در ناحیه ی هدف با اســتخوان پیوند 

داده می شود .
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مزایای انجام پروتز چانه :

متناســب شدن چهره ی افراد پس از انجام پروتز

ماندگاری دائمی نســبت به تکنیک های دیگری مانند تزریق ژل و چربی

 باعث حفظ تعادل در صورت و گردن می شــود 

ظاهر شــدن  چانه ای که ســایز مناسب داشــته و همچنین تقارن مناسبی نیز با دیگر اعضای صورت داشته 

باشد .

بهبــود وضعیت چهره و افزایش اعتماد به نفس فرد

این جراحی می تواند همزمان با جراحی های دیگر مانند : عمل بینی انجام شــود .

جراحی پروتز در قســمت چانه عمل ســاده ای اســت و در واقع جز جراحی های راحت محسوب می شود .

 در این جراحی تا حدودی بنا به میزانی که پزشــک تشــخیص دهد میتوان از نظر خود فرد نیز اســتفاده 

کرد .

در پروتز این ناحیه می توان از پروتزهایی در اشــکال و ســایزهای مختلف بنا به نظر فرد و جراح اســتفاده 

نمود .

معایب جراحی پروتز چانه :

این شــیوه نیاز به مراقبت های دقیق پس از عمل دارد .

فــرد در طــی دوران نقاهت کبودی ، ورم و درد را تجربه خواهد کرد .

احتمال نیاز به جراحی های مکمل برای دســتیابی به تناســب چهره ی دلخواه 
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احتمال ایجاد عفونت

نیاز به ســالمت بدنی برای انجام جراحی

احتمال دارد پروتز در طی گذشــت زمان حرکت کند .

 ایجاد بی حســی در ناحیه ی چانه برای تایمی موقت .

ســخت شدن تکلم به طور موقت .

احتمال بروز خونریزی
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مراقبت های پس از انجام پروتز چانه :

پس از انجام جراحی توصیه می شــود حداقل بین ۳ الی ۴ روز اســتراحت کامل داشــته باشید .

در چند روز اول دهان خود را به مقدار زیادی باز و بســته نکنید چرا که باعث آزار شــما خواهد شــد .

برای کاهش تورم می توان از کمپرس ســرد استفاده نمود .

تا بهبودی کامل از انجام فعالیت های شــدید بپرهیزید .

از ایجاد فشــار در ناحیه ی جراحی شــده ، خودداری کنید .

از خوردن آدامس و چیزهایی که نیاز اســت فک به طور مرتب حرکت کند خودداری کنید .

 حداقل به مدت دو ماه از انجام فعالیت های ورزشــی دوری کنید .

نباید ضربه ای به ناحیه ی چانه زده شــود .

به هنگام خواب باید مراقب ناحیه ی جراحی شــده باشــید چرا که برخی بنا به عادت به هنگام خواب 

چهره ی خود را بر روی بالشــت قرار می دهند که پس از انجام جراحی چانه به هیچ وجه نباید اینگونه 

بخوابید .

پــس از انجــام پروتــز چانه پیاده روی آرام می تواند به بهبود گردش خون در بدن فرد کمک کند .

 پس از جراحی ممکن اســت در شــب اول ترشــحاتی از محل جراحی شده ، خارج شود که نگران کننده 

نیســت اما فرد باید از آن آگاهی داشــته و از حوله ی تمیز در محل خواب خود اســتفاده کند .

 اگر تحت بیهوشــی قرار گرفته اید احتمال ســرگیجه برای شــما وجود خواهد داشت پس حتما فردی را در 

کنار خود داشــته باشــید و سعی کنید پس از انجام عمل تنها نمانید .

پس از انجام پروتز چانه به وزن خود توجه کنید و همچنین از تغذیه های ســالم اســتفاده نمایید .

داروها را طبق نســخه ی پزشــک خود مصرف کنید و به هیچ وجه دارویی خارج از نســخه بدون مشورت 

با پزشک مصرف ننمایید .
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سواالت متداول : 

چرا پروتز چانه انجام دهیم ؟

زیبایی احساســی اســت که همه ی افراد اعم از زن و مرد خواهان آنند . چانه یکی از اعضای صورت 

اســت که توجه به آن در زیبایی خود را نشــان خواهد داد برخی افراد پس از عمل بینی متوجه می شــوند 

که چانه آن ها پس از عمل بزرگتر به چشــم می آید در این شــرایط پروتز چانه بهترین روش برای ایجاد 

تناســب در چهره اســت . گاهی فرد تمایل دارد که فرم چانه ی خود را بنا به ســلیقه ی شخصی تغییر 

دهد در اینصورت جراح در چارچوب علم با انجام پروتز چانه چهره ی وی را به تناســب دلخواه می رســاند 

به طور کل باید گفت پروتز چانه یکی عمل های زیبایی بســیار پرطرفدار اســت که می تواند شــما را به 

راحتی به چهره ی دلخواهتان برســاند .
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آیا قبل از انجام پروتز چانه نیاز به جلسه ی مشاوره است ؟

به طور حتم پاســخ این ســوال مثبت اســت چرا که در این جلسه جراح سوابق پزشکی ؛ ساختار فک 

و چهره ؛ وضعیت بدنی ؛ وضعیت دندان ها که فرد باید از لحاظ دندانی فک مرتبی داشــته باشــد و 

اینگونه موارد را مورد بررســی قرار می دهد همچنین طی این جلســه پزشــک از توقع شما نسبت به پروتز 

چانه آگاه شــده و نظر شــما را بررســی می کند شما باید از این جراحی توقع  واقع بینانه ای داشته باشید 

و همانقدر که قوانین پزشــکی اجازه می دهد شــما می توانید تغییر کنید پس نباید خواســته ی غیر 

متعارفی داشته باشید .

اگر فک نامتقارنی داشته باشیم پروتز چانه می تواند شیوه ی خوبی باشد ؟

در صورتیکه شــما مشــکالت فکی و دندانی دارید جراحی فک می تواند راه بهتری باشــد چرا که دندان 

های شــما باید در محل مناسب خود قرار گیرد . 
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 آیا سیگار کشیدن قبل و یا پس از انجام پروتز چانه ایرادی دارد ؟

بله پزشــک از شــما می خواهد برای مدتی از کشــیدن سیگار خودداری کنید تا از تشدید عوارض حاصل از 

جراحی در امان باشید .

آیا جراحی پروتز چانه در اتاق عمل انجام می شود ؟

بله انجام پروتز در اتاق عمل صورت می پذیرد اما این عمل را در رده ی جراحی های ســرپایی طبقه 

بندی می کنند .

 
آیا انجام پروتز چانه درد دارد ؟

اگر شــما تحت بیهوشــی قرار بگیرید که در طی عمل خواب بوده و دردی را حس نمی  کنید اما اگر 

جراحی شــما تحت بی حســی انجام شــود شما حرکات دست جراح را حس خواهید کرد اما متوجه دردی 

نخواهید بود .

عمل پروتز چانه چه مدت زمان به طول خواهد انجامید ؟

این عمل حدود یک تا دو ســاعت به زمان نیاز دارد .

 آیا پس از عمل پروتز باید بستری شد ؟

اگر تنها پروتز چانه را انجام داده باشــید نیاز به بســتری شــدن ندارید اما اگر دیگر جراحی هایی نیز در 

کنار جراحی پروتز چانه انجام داده باشــید و تایم طوالنی در اتاق عمل باشــید شــب را در بیمارستان 

خواهید گذراند چرا که وضعیت شــما باید تحت کنترل باشــد . 
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آیا پس از انجام پروتز چانه درد خواهیم داشت ؟

عمل پروتز چانه از آن دســته از جراحی هاییســت که آن را ســبک می شمارند چرا که پس از انجام آن فرد 

درد غیرقابل تحملی نخواهد داشــت . پزشــک برای میزان دردی که وجود دارد نیز مســکن های مناسبی را 

برای شــما تجویز خواهد کرد تا بتوانید دوره ی بهبودی را راحتتر طی کنید .

 
وضعیت بخیه ها پس از عمل چگونه خواهد بود ؟

برای برش های داخل دهانی از بخیه های جذبی اســتفاده می شــود که حدود دو هفته پس از عمل 

بهبود می یابند بخیه های زیر چانه را نیز معموال یک هفته پس از انجام جراحی پروتز ، توســط پزشــک 

کشیده می شوند .
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میزان رضایت متقاضیان پروتز چانه پس از انجام چگونه است ؟

معموال درصد باالیی از افراد از این عمل رضایت دارند چرا که پزشــک می تواند نتیجه ی کار را برای شــما 

پیش بینی کند .

 
چه مدت پس از انجام پروتز چانه می توانیم شاهد نتیجه ی نهایی باشیم ؟

پس از رفع تورم و گذشــتن از دوره ی بهبودی می توانید تغییرات خود را ببینید و متوجه تغییر چهره ی 

خود شوید .

آیا ممکن است بعد از انجام پروتز چانه به جراحی مجدد نیاز شود ؟

بله در صورت عفونی شــدن ؛ حرکت و جا به جایی پروتز باید عفونت کشــیده شــده و پروتز برداشته می 

شــود و تایمی حدود ۳ ماه باید ســپری شــود تا بتوان مجددا پروتز را جایگذاری کرد .
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 هزینه ی جراحی پروتز چانه چگونه است ؟

برای پروتز نمی توان هزینه دقیقی ارائه داد چرا که این موضوع در افراد مختلف متفاوت اســت و 

همچنیــن جراحــان مختلف در هزینه هــا متفاوتند اما به طور کلی عالوه بر هزینه ی انجام پروتز هزینه 

های حاشــیه ای نیز وجود خواهد داشــت مانند : هزینه های عکســبرداری ؛ آزمایشات موردنیاز ؛ داروها و 

هزینه های ویزیت .

آیا پروتز چانه در آقایان باعث می شود که نتوانند صورت خود را اصالح کنند ؟

خیر اینگونه نیســت و فقط در تایمی که جراح توصیه میکند نباید تیغ بکشــند پس از آن موردی ندارد .

آیا همزمان با پروتز چانه میتوان لیپوساکشن گردن نیز انجام داد ؟

 لیپوساکشــن گردن می تواند اصالح فرم گردن و زیباتر نشــان دادن چانه را باعث شــود و میتوان این 

عمــل را همزمان با پروتز چانه انجام داد . 

آیا ممکن است در حین انجام پروتز فرد به هوش بیاید یا بی حسی از بین برود ؟

خیر به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد چرا که متخصص بیهوشــی این موضوع را تحت کنترل 

خود دارد .

 کبودی و تورم پس از انجام پروتز چه مدت طول خواهد کشید ؟

معموال رفع این کبودی بین دو تا شــش هفته به طول می انجامد  .
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چه مدت پس از انجام پروتز چانه می توان مسافرت کرد ؟

به این نکته توجه کنید که مهمترین موضوع مراقبت های پس از جراحیســت اگر مطمئن باشــید که در 

حین ســفر می توانید از خود مراقبت کنید یک هفته پس از انجام جراحی می توانید به ســفر بروید .

  آیا در چهره جای برش ها باقی خواهد ماند ؟

جای برش بهبود خوبی خواهند یافت و اینکه برش ها بســیار کوچک هســتند اما نمیتوان گفت که هیچ 

آثــاری از آن ها باقی نمی ماند .
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آیا قبل از انجام پروتز باید داروی خاصی مصرف کرد ؟

خیر در بیشــتر موارد نیازی به مصرف دارو نمی باشــد نیازی نیســت از این بابت نگرانی داشته باشید . 

تیم پزشــکی شــما را از مراقبت های قبل و بعد از عمل آگاه می کند .

چرا قبل از عمل نباید چیزی خورده یا نوشیده شود ؟

این موضوع بدین علت اســت که جراحی تحت بی حســی و یا بیهوشــی انجام می شود و قبل از انجام 

اینکار نیز خوردن و آشــامیدن ممنوع اســت چرا که باعث ناراحتی های معده می شود .

 چه مدت قبل از انجام پروتز چانه باید در محل مورد نظر حضور داشته باشیم ؟

بهتر اســت حدود یکســاعت قبل از انجام عمل حضور داشــته باشید و همانطور که گفته شد شما به یک 

نفر همراه نیز نیاز خواهید داشــت .



پروتــز چانه | جراحی زیبایی چانه

www.drpakdelclinic.com 17

پس از به هوش آمدن شاهد چه چیزی خواهیم بود ؟

پس از به هوش آمدن شــما با فردی رو برو خواهید شــد که در ناحیه ی چانه پانســمان دارد و قطعا 

احســاس فشــار کمی در ناحیه ی چانه خواهید داشــت که از شما خواسته می شود در تایم مقرر پانسمان 

را خشــک نگه دارید و در موقع مقرر که حدود ســه یا چهار روز بعد اســت به مطب مراجعه کنید .

 آیا در هنگام غذا خوردن درد خواهیم داشت ؟

بله تا حدودی دردهایی وجود دارد که با داروهای مســکن کنترل می شــوند .

آیا پس از انجام پروتز محدودیت غذایی خواهیم داشت ؟

خیر نیاز به رژیم غذایی خاصی نیســت اما باید بدانید که چانه ی شــما تحت جراحی قرار گرفته اســت 

پس باید از غذاهای نرم که به فک شــما فشــاری وارد نکند اســتفاده کنید و همچنین به مقدار کافی 

مایعات بنوشید .
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کسانیکه بینی بزرگ و چانه ی کوچک دارند انجام پروتز در قسمت چانه می تواند برای آن ها 
مناسب باشد ؟

 گاهی عدم تناســب بین دو عضو با یک جراحی قابل ترمیم اســت بطور مثال در این شــرایط ممکن است 

با انجام پروتز چانه ، دیگر بزرگی بینی به چشــم نیاید و نیازی به عمل بینی پیدا نشــود برای پاســخ دقیق 

تر افراد باید دقیقا معاینه شــوند .

چه نوع فرمی از چانه باید تحت عمل جراحی قرار گیرد ؟

کســانیکه چانه ای عقب رفته ؛ باریک و کوچک دارند که با چهره ی آن ها تناســب خوبی ندارد می 

توانند از جراحی پروتز اســتفاده کنند .

آیا پس از انجام پروتز در ناحیه ی چانه می توان مسواک زد ؟

اینکار باید با دقت و احتیاط کامل انجام شــود به طوری که مســواک به بخیه ها برخورد نکند و همچنین 

به ناحیه ی جراحی شــده فشار نیاید .

آیا بدن به پروتزهای قرار گرفته در چانه حساسیت نشان می دهد ؟

خیر پروتز از هر جنســی که باشد حساسیت زا نیست.

تفاوت تزریق ژل در چانه و پروتز چیست ؟

در این دو تکنیک تفاوت های اساســی وجود دارد  و هر  کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند که برای 

انتخاب باید هر دو را ســنجید . در پروتز چانه نتیجه بســیار واضح و بلند مدت اســت در صورتیکه نتیجه 

ی تزریــق ژل کوتــاه مدت خواهــد بود و همچنین نتیجه ی حاصل از آن به اندازه ی پروتز نمی تواند 
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چشمگیر باشد . 

  پس از انجام پروتز ناحیه ی چانه بســیار طبیعی به نظر می رســد .

برای انجام پروتز نیاز به عمل جراحی و برش و اعمال بیهوشــی اســت اما برای تزریق ژل به این مراحل 

نیازی نیست .

 پس از پروتز به اســتراحت برای بهبودی و مراقبت های پس از عمل نیاز اســت اما مراقبت های تزریق 

ژل بسیار کمتر است .

در تزریق ژل نتیجه را زودتر مشــاهده خواهید کرد .

تزریــق ژل نیــاز به تمدید و تکرار دارد اما در پروتز این لزوم وجود ندارد .

پس از آگاهی و مقایســه ی دو تکنیک می توانید بهتر تصمیم بگیرید اما اگر شــما فردی هســتید که به 

شــدت از انجام جراحی هراس دارید و یا شــرایط انجام آن را ندارید می توانید ابتدا از تزریق ژل اســتفاده 

نماییــد و در صــورت ندیدن نتیجــه ی دلخواه آنگاه اقدام به انجام پروتز چانه نمایید اما اگر به دنبال 

تغییرات قابل مشــاهده و چشــمگیر می باشید ناگزیر باید تکنیک پروتز را انجام دهید .

در چه سنی می توان جراحی پروتز چانه انجام داد ؟

فردی که تصمیم به انجام پروتز می  گیرد باید فک وی به رشــد کامل رســیده باشــد و از لحاظ جسمی در 

شرایط مناسبی باشد .

برای خوابیدن پس از انجام پروتز چه نکاتی باید رعایت شود ؟

فرد نباید به گونه ای بخوابد که به ناحیه ی جراحی شــده فشــاری وارد شــود باید از بالشت هایی با سایز 

مناســب اســتفاده کرد و همچنین ســر را در ناحیه ای باالتر نسبت به بدن قرار دهید .
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آناتومی چانه چگونه است ؟

چانه بخشــی از فک اســت که واجد عصب و عروق خونی اســت و در واقع در بخش پایین چهره قرار دارد 

. چانــه در نقــش مهمــی در زیبایی دارد چرا که فرم نیمه ی پایین چهره را درگیر می کند .

 


