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چکیده این مطلب: درمان جوش با سابســیژن. انواع سابســیژن. مراحل انجام سابسیژن. مزایای درمان 

با سابســیژن. مراقبت های پس از انجام سابســیژن. کاندیدهای درمان با سابسیژن. چه کسانی نمی 

توانند سابســیژن انجام دهند؟ آیا نتایج حاصل از درمان با سابســیژن دائمی اســت ؟ آیا درمان با این 

شــیوه دردناک اســت ؟ آیا برای درمان به جلســات مکرری نیاز است ؟ دوران بهبودی پس از درمان با 

سابســیژن چقدر زمان می برد ؟ آیا کســانی که تزریق ژل گونه انجام داده اند می توانند سابســیژن را نیز 

انجام دهند ؟
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درمان جوش های عمیق با سابسیژن:

قطعــا همــه ی افــراد در برهه ای از زندگی خود با جوش ها درگیر بوده اند برخی کمتر و برخی نیز 

متاســفانه به اندازه ای درگیر جوش های صورت می شــوند که پس از رفع آن ها جای جوش ها باقی 

خواهد ماند این ظاهر بر روی پوســت به هیچ وجه خوشــایند نبوده و حتی می تواند تاثیر منفی خود را 

بر روی اعتماد به نفس فرد نشــان دهد . به همین علت افرادیکه بر روی پوســت خود جوش های عمیق 

را تجربه می کنند به شــدت نگران اســکار باقی مانده از جوش ها بوده و در پی درمان بر می آیند . یکی 

از بهترین و برترین تکنیک ها برای رفع اســکارهای باقی مانده از جوش ها تکنیک سابســیژن اســت . 

این شــیوه در زمره ی درمان های بی خطر و ســرپایی قرار می گیرد در این شــیوه از وسایل و روش های 

خاصی بهره گرفته می شــود که در ادامه با آن ها آشــنا می شویم .

انواع اسکار آکنه :

حفره های باز با حاشــیه ی تیز روی پوست

حفره های گرد روی پوست

حفره های مربعی سطح پوست

اگر چه اســکارهای گرد معموال ســطحی هســتند اما با این وجود اصالح زیر پوستی برای موفقیت درمان 

ضروری اســت ، به دلیل عود مجدد اســکارهای آکنه در بیماران در ۲ تا ۳ هفته ی اول پس از سابســیژن 

ســوزنی یک روش جایگزین مثل سابســیژن با کانوال می تواند با تحریک تشــکیل بافت همبند جدید و 

کالژن در ناحیه ی اســکار در الیه های پوســتی و تاثیر بیشــتر از عود مجدد جلوگیری کند .
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ارزیابی اسکارهای آکنه :

اســکار ماکوال : اســکارهای ماکوال می توانند اریتماتوز ، هایپرپیگمانته یعنی قهوه ای و یا هیپوپیگمانته 

یعنی رنگ پریده باشــند . آن ها مانند ســایر درجات اســکار فرورفتگی را نشان نمی دهند بلکه مشکل 

رنگ پوســت را نشان می دهند .

اســکارهای آتروفیک یا نازک  ، هیپرتروفیک یا ضخیم خفیف : اینگونه اســکارها با آرایش قابل پوشــاندن 

هستند .

اســکارهای آتروفیک یا هیپرتروفیک متوســط : اینگونه اســکارها با آرایش قابل پوشاندن نیستند اما با 

کشــش پوســت توسط دست می توان متوجه شد که صاف می شوند .

اســکارهای آتروفیک یا هیپرتروفیک شــدید : این اســکارها همانگونه که از نام آن ها مشخص است 

شــدید بوده و توســط آرایش و کشش پوست قابل رفع شدن نیستند .
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سابسیژن چیست ؟

تکنیکی بســیار فوق العاده در درمان اســکارهای باقی مانده از جوش های عمیق اســت . در واقع 

سابســیژن روشــی است که اســکارهایی را که به بافت های عمیق تر چسبیده وبسته شده اند ، آزاد و 

درمان می کند . هنگامی که یک اســکار در پوســت ایجاد می شــود کالژن جدید باید تولید شود ، کالژن 

ســازی در قســمتی که اســکار ایجاد می شود به اندازه ی کالژن سازی در حالت عادی نیست و کالژن 

جدید می تواند از محل ایجاد زخم تا بافت های عمیق تر پوســت کشــیده شــود و جای زخم را به سمت 

پایین بکشــد که این رخداد باعث می شــود جای زخم بیشــتر فرورفته به نظر برسد که خود باعث ایجاد 

ســایه ، شــکاف و چاله در پوســت می شود و شکستن این اتصاالت به از بین رفتن جای زخم کمک می 

کند .  در این روش از ســوزن های مخصوصی اســتفاده می شــود و در واقع تکنیکی نیمه جراحی می 

باشــد . سابســیژن روشــی کامال ایمن و ساده است و برای افراد در تاثیر گذاری جای شکی نمی گذارد . از 

این روش برای اســکارهای به جا مانده از بیماری آبله مرغان بر روی پوســت ، جای جوش های عمیق و 

ســلولیت ها استفاده می شود .
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نواع سابسیژن :

سابســیژن با کانوال : این تکنیک در سابســیژن بســیار مناسب بوده و مزایای چشمگیری نیز دارد از جمله 

عدم داشــتن درد . می توان گفت سابســیژن کانوال برای برای نواحی کوچک که به درمان نیاز دارند 

بهترین گزینه اســت در این روش با ســوزن ســوراخ کوچکی توسط پزشک روی پوست ایجاد می شود و 

ســپس کانوال از طریق آن حفره به زیر پوســت فرســتاده می شود . کانوال برای باز کردن بافت اسکار که 

باعث کشــیده شــدن پوســت شده است استفاده می شود . کانوالها در اندازه ها و طول های مختلف 

وجود دارد و پزشــک مناســب ترین آن ها را انتخاب می کند . یکی از کانوالهای مناســب برای انجام 

درمان کانوالی جی تی آی اســت که مخفف تزریق به شیارهاســت  و این نامگذاری به علت شــکل نوک 

آن اســت . کانوال نســبتا صاف اســت بنابراین آسیب بسیار کمتری به اعصاب و عروق خونی می رساند . 

ســایر کانوالهای مخصوص درمان ، نوک گنبدی داشــته و سفت هستند . 

 

سابســیژن با ســوزن نوکور : ســوزن نوکور یکی از اولین وسایلی بوده است که در گذشته برای درمان با 

سابســیژن اســتفاده می شــد از این روش بیشتر در مواردی که جای زخم بسیار سفت و فیبروتیک است 

و برای شکســتن آن به یک دســتگاه تیز نیاز اســت استفاده می شود . سوزن نوکور یک تیغه ی کوچک 

و تیز بر روی یک ســوزن کوتاه اســت و برای اســتفاده از آن به تعداد ضربه ی بیشتری نیاز است و به 

علت کوتاهی ســوزن و تیزی تیغه ی آن ســطح کبودی و عوارض جانبی حاصل از آن از جمله خونریزی و 

درد بیشــتر اســت   بی حســی بیشتری نیاز است وبه علت اسکارهای زیاد بعد از انجام آن شما کبودی را 

تجربه خواهید کرد . این تکنیک در برخی موارد مناســب اســت اما به علت معایبش کمتر مورد توجه قرار 

می گیرد . 
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 بی حسی تامیسنت :

زمانی اســت که از محلول رقیق بی حســی موضعی اســتفاده می شود بطوری که این مقدار طی یکی دو 

روز حل می شــود بدین ترتیب میزان بی حس شــدن پوســت افزایش می یابد و این به سطح پوست 

اجازه می دهد تا از بافت های عمیق تر جدا شــود . این بی حســی متورم کننده مثل تزریق لیدوکائین یا 

همان بی حســی دندانپزشــکی اســت و با این روش در طول عمل خونریزی وجود نخواهد داشت و خطر 

کبودی و هماتوم نیز بســیار کمتر اســت حتی اگر ناحیه ی درمان بزرگ باشــد . این نوع بی حسی متورم 

کننده ، پوســت را ســفت کرده و با ســفت کردن بافت ها می توان این روش را به طور موثرتری انجام 

داد .
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مراحل انجام سابسیژن :

 مرحله ی یک : مرحله ی اول تمیز کردن پوســت اســت که طی این مرحله هر گونه آلوگی اعم از آرایش و 

دیگر آلودگی های موجود بر روی پوســت به طور کامل پاکســازی می شود .

مرحله ی دوم : در این مرحله پزشــک ناحیه تحت درمان را به وســیله یک نشــانگر جراحی مشخص می  

کند  و نور باالی ســر بیمار برای تشــخیص دقیق فرورفتگی ها تنظیم می شود .

مرحله ی ســوم : در درمان با تکنیک سابســیژن از ســوزن مخصوص استفاده می شود پس برای آرامش 

فرد هنگام درمان و عدم بروز درد ، ابتدا پزشــک در ناحیه ی مشــخص شــده بی حسی موضعی اعمال می 

کند .

مرحله ی چهارم : مرحله ی بعد انتخاب ســوزن مخصوص بر اســاس میزان و نوع اسکارهاســت .

مرحله ی پنجم : در این مرحله انجام سابســیژن آغاز می شــود . ســوزن توسط پزشک با زاویه ی مناسب 

تا ناحیه ی درم پیش می رود و باعث گســیختگی بافت های فیبروزی می شــود و بدین تریب این 

مرحله تکرار می شــود تا پایان کار .

مرحله ی ششــم : پس از اتمام انجام سابســیژن پزشــک محل خارج شدن سوزن را فشار می دهد این کار 

باعث پیش گیری از لخته شــدن خون در محل تحت درمان می شــود .
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مزایای درمان با سابسیژن :

این روش بســیار ایده ال بوده و اثر بخشی باالیی دارد .

ایــن امــکان وجود دارد که در صورت نیاز درمان های مکمل همزمان انجام گیرد .

 دوران بهبودی کوتاه 

عدم نیاز به انجام این شــیوه در فصلی خاص

بهبود ظاهر پوســت و افزایش اعتماد به نفس

اســتفاده از این شیوه باعث صرفه جویی در زمان می شود

تکنیکی ساده و آسان است

قابل اســتفاده در تمام فنوتیپ های پوست

عوارض درمان با سابسیژن:

احتمال بروز حساســیت در ناحیه ای که تحت درمان قرار گرفته اســت .

بروز درد پس از درمان

احتمال ایجاد عفونت که بصورت جوش ظاهر می شــود .

احتمال ظاهر شدن هماتوم 

ایجاد بی حســی در ناحیه ی درمان شــده که گاهی حدود یک تا دو ماه طول می کشــد اما بی حسی 

دائم بسیار نادر است .

احتمال آســیب به عصب یا رگ خونی که به احتمال زیاد در نواحی فک پایین ، گیجگاهی و کنار گوش 

رخ می دهد .



سابسیژن چیست؟ بهترین روش درمان جای جوش

www.drpakdelclinic.com 10

قبل از درمان با سابسیژن :

بهتر اســت در روزی که قرار اســت درمان انجام شــود بدون آرایش حاضر شده و پوستی تمیز و فاقد 

آرایش و آلودگی داشته باشید .

اگر شــما الکل و یا ماده ی مخدری مصرف می  کنید و تصمیم به انجام درمان با سابســیژن گرفته اید 

حتما قبل از درمان به پزشــک اطالع دهید .

 اگر درگیر ویروس اچ آی وی هســتید حتما پزشــک را در جریان بگذارید چرا که نیاز اســت اقدامات الزم 

برای پیشــگیری از انتقال ویروس انجام گیرد . پنهان کردن این موضوع می تواند برای پزشــک و پرســنل 

خطر آفرین باشــد پس در هر درمانی صداقت داشــته و تمامی موضوعات جســمی خود را به پزشک 

اطالع دهید .  

اگر جوش فعال دارید حتما قبل از اقدام برای درمان با سابســیژن ، به درمان جوش های فعال بپردازید 

و پــس از درمــان کامل جوش ها برای رفع جای آن ها اقدام نمایید .

اگر شــما وضعیت جســمی خاصی دارید بطور مثال در دوران بارداری و یا شــیردهی هستید حتما در 

جلســه ی مشاره به پزشک خود اطالع دهید .

توصیه می شــود شــب قبل از درمان حتما به حمام رفته و با پوســتی پاکیزه حاضر شوید .

اگر درگیر بیماری خاصی هســتید و یا دارویی مصرف میکنید حتما پزشــک خود را در جریان بگذارید .
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مراقبت های پس از انجام سابسیژن :

پس از انجام درمان باید کامال مراقب باشــید که نواحی تحت درمان آلوده نشــوند ، به هیچ وجه با 

دســت محل را لمس نکنید چرا که احتمال انتقال آلودگی و بروز عفونت وجود دارد .

برای بهبود ســریع تر تورم می توانید هنگام خواب کمی ســر خود را باالتر از بدن قرار دهید و بدین منظور 

از دو بالشــت اســتفاده کنید . توصیه می شــود به بهداشت وسایل شخصی مورد استفاده ای که با پوست 

شــما در ارتباط هستند نیز توجه کنید .

اســتفاده از داروهایی مانند رقیق کننده های خون ممنوع اســت .

اگر برای شــما دارویی تجویز شــد باید طبق دستور مصرف کنید .

حدود یک هفته شــما شاهد کبودی و تورم خواهید بود .

حداقل به مدت دو روز از ورزش های ســنگین بپرهیزید .

برای کاهش خطر خونریزی از یخ در محل درمان شــده اســتفاده کنید .

می توان برای پوشــاندن نواحی کبود شــده از کرم های آرایشی مناسب استفاده نمود .
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موارد منع درمان با سابسیژن :

بیمارانی با ســابقه ی اسکار هیپرتروفیک یا کلوئید .

افــرادی کــه رتینوئیــد خوراکی مصرف می کنند یا در دوره ی نزدیک به درمان مصرف کرده اند .

افــرادی که اختالالت انعقاد خون دارند .

افرادی که عفونت باکتریایی یا ویروســی فعال دارند و درگیر بیماری هســتند .

 هزینه های درمان با سابسیژن :

شــما قبل از درمان با پزشــک خود جلســه ی مشاوره ای خواهید داشت که بسیاری از موارد برای شما 

شــرح داده خواهد شــد از جمله هزینه . اما به طور کلی هزینه ی انجام سابســیژن به موارد مختلفی 

بســتگی دارد از جمله میزان و عمق اســکارهای پوســتی شما ، تعداد جلسات مورد نیاز ، کلینیک انتخاب 

شده توسط شما و ...



سابسیژن چیست؟ بهترین روش درمان جای جوش

www.drpakdelclinic.com 13

مشاهده ی نتایج :

گاهی اوقات نتایج سابســیژن بالفاصله قابل مشــاهده اســت اما به علت وجود تورم نتیجه ی نهایی 

معموال پس از رفع تورم و اتمام درمان مشــخص خواهد شــد بدین ترتیب مشــاهده ی  نتایج نهایی 

حاصل از سابســیژن حدود ۳تا ۶ ماه به طول می انجامد تا شــما بتوانید زیبایی ظاهر پوســت خود را 

شاهد باشید .

موارد استفاده از سابسیژن :

از بــردن جای جوش های عمیق ، جراحی ، آبله مرغان 

رفع حالت فرورفتگی پوست

 از بین بردن چروک 

از بین بردن سلولیت ها

از بین بردن جای بخیه

پیوند های پوســتی فشرده ی قدیمی

 سواالت متداول :

آیا نتایج حاصل از درمان با سابســیژن دائمی است ؟

معموال این تکنیک زمانی که برای درمان جای جوش های عمیق و اســکار ناشــی از آن ها اســتفاده می 

شــود می توان گفت ماندگار و دائمی است .

آیا درمان با این شــیوه دردناک است ؟

درمان با سابســیژن با بی حســی موضعی انجام می شــود پس بدین معناست که برای شما درد آزار 

دهنده ای وجود نخواهد داشــت البته کمی احســاس ســوزش خواهید داشت که قابل تحمل بوده و باعث 

ناراحتی نمی  گردد .



سابسیژن چیست؟ بهترین روش درمان جای جوش

www.drpakdelclinic.com 14

آیا برای درمان به جلســات مکرری نیاز است ؟

بله همینطور اســت . شــما برای درمان کامل و رســیدن به نتیجه ی ایده ال نیازمند چند جلسه درمان می 

باشــید که تعداد جلســات بر اســاس میزان و عمق اسکارهای پوستی شما تعیین می شود و معموال در 

جلســات مشــاوره ، پزشک آن را برای شــما مشخص می کند اما به طور معمول جلسات بین ۲ تا ۴ جلسه 

هســتند که البته پی در پی نبوده و تایمی در بین آن ها وجود دارد که معموال ۴ هفته ای می باشــد 

چــرا باید جای جوش های خود را درمان کنیم ؟

قطعه هیچکس از پوســتی با اســکار و چاله های فراوان راضی نیســت . این ظاهر می تواند اعتماد به 

نفس و زیبایی افراد را تحت الشــعاع قرار دهد . گاهی برخی با ارایش فراوان ســعی در پوشــاندن این 

نواحی از صورت دارند اما متاســفانه این راهکاری موقت بوده و نتیجه ی خوبی نیز ندارد ســوراخ ها 
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و ظاهر پوســت حتی با زدن کرم های فراوان نیز قابل مشــاهده هســتند پس بهترین راه ، راهی است 

که شــما را به پوســتی صاف برســاند راهی که درمانگر باشد . خوشبختانه با پیشرفت علم پزشکی ، دیگر 

زیبایی یک آرزو یا رویا نیســت و به راحتی قابل دســترس اســت . تکنیک درمانی سابسیژن یکی از 

بهترین شــیوه هایی اســت که پرشــکان برای درمان جای جوش های عمیق و اسکارهای به جای مانده از 

آن ها پیشــنهاد می کنند .

سابســیژن در مقایســه با میکرونیدلینگ  بهتر است و یا خیر ؟

این دو تکنیک هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند اما به طور کلی برای درمان اســکارهای عمیق 

سابســیژن شــیوه ی مناســب تری می باشد . باید گفت که هر دوی این تکنیک ها محرک مجدد کالژن 

در پوســت هســتند که اینکار با ایجاد زخم در پوســت انجام می شود اما بازدهی سابسیژن نسبت به 

میکرونیدلینگ نیازمند زمان کوتاهتری می باشــد به طور کلی می  توان گفت سابســیژن تکنیک ایده ال 

تر و مقرون به صرفه تری می باشــد .
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 پایه ی تکنیک سابســیژن چگونه می باشد ؟

تکنیک سابســیژن بر پایه ی جدا کردن بافت همبند اســت .

دوران بهبودی پس از درمان با سابســیژن چقدر زمان می برد ؟

 سابســیژن درمانی ســرپایی بوده و طول دوره بهبودی خاصی را برای آن در نظر نمی گیرند اما به طور 

قطع شــما پس از درمان شــاهد کبودی و ورم خواهید بود اما اینگونه نیســت که نتوانید به فعالیت های 

روزمره ی خود بپردازید .

سابســیژن را با چه روش هایی می توان بصورت ترکیبی انجام داد ؟

کربوکســی تراپی ؛ تزریق چربی ؛ آر اف فرکشــنال ؛ لیزر و میکرونیدلینگ از جمله روش هایی هســتند که 

در شــرایط مناســب و در صورت  نیاز با سابســیژن بصورت ترکیبی انجام می شوند و ترکیب همزمان با 

سابســیژن اثرگذاری و نتیجه بخشی باالیی دارد .
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آیا در درمان با سابســیژن نیاز به بخیه می باشد  ؟

خیــر این تکنیک نیازی به انجام بخیه ندارد .

آیا همه ی افراد می توانند از این شــیوه بهره ببرند ؟

خیر این شــیوه برای همه ی افراد مناســب نیســت و برخی افراد که شرایط خاصی دارند نمی توانند از آن 

اســتفاده کنند مانند : کســانی که درگیر عفونت های مکرر پوســتی هستند ؛ کسانی که پوستشان مستعد 

زخم طبیعی پوســت اســت و افرادی که منع اســتفاده ی آن ها از این تکنیک در قبل توضیح داده شد .

آیا درمان با سابســیژن خونریزی دارد ؟

در حین درمان میزان کمی خونریزی خواهید داشــت به علت فرو رفتن ســوزن در پوســت که این میزان 

کم بوده و پس از اتمام درمان قطع خواهد شــد پس نگرانی بابت خونریزی پس از درمان نداشــته باشــید 

سابســیژن چگونه فرورفتگی های صورت را از بین می برد ؟

از سابســیژن به عنوان نوعی جراحی نام می برند اما در آن هیچگونه برشــی بر روی پوســت ایجاد نمی 

شــود بدین ترتیب که ســوزنی که دارای نوک تیزی اســت توسط پزشک به زیر پوست فرو می رود که 

توســط این ســوزن بافت های هدف از هم گســیخته شده در پی آن کالژن سازی تحریک می شود .

آیا برای درمان تایم خاصی توصیه می شــود ؟

همانگونه که اشــاره شــد پس از درمان شــما شاهد کبودی و تورم خواهید بود پس اگر شاغل هستید 

بهتر اســت اخرهفته و در تعطیالت خود به اینکار اقدام کنید و یا اگر قصد رفتن به جای خاصی از قبیل 

میهمانی و غیره را دارید ســعی کنید تایم بهبودی را در نظر بگیرید .
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برای درمان جای جوش های عمیق لیزر نتیجه بخش اســت و یا سابســیژن ؟ کدام تکنیک پیشــنهاد می 

شود ؟

میزان نفوذ لیزر ســطحی می باشــد اما با سابســیژن میتوان به نقاط عمیق تر دسترسی پیدا کرد پس برای 

درمان اســکارهای عمیق سابسیژن توصیه می شود .

مراقبت های قبل از انجام سابســیژن چند روز از قبل از درمان باید انجام شــود ؟

مراقبت ها و پرهیزهای دارویی معموال حدود ۱۰ روز قبل از درمان باید کنترل شــوند .
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آیا تکنیک سابســیژن قدیم با جدید متفاوت است ؟

بله انجام سابســیژن جدید مزایای بســیار بیشــتری نسبت به گذشته دارد بدین ترتیب که تعداد دفعات 

درمان با ابزار و شــیوه ی جدید نســبت به قدیم کوتاهتر شــده است ؛ تغییرات و نتایج درمانی چشمگیرتر 

شده است .

آیا پس از انجام سابســیژن نیاز به مراقبت های زیادی وجود دارد ؟

خیر تنها مراقبت حســاس پس از انجام سابســیژن احتیاط برای پیشــگیری از بروز عفونت است معموال 

توصیه می شــود دو روز از زدن آب به محل درمان شــده خودداری کنید و در مصرف آنتی بیوتیک های 

تجویز شــده توسط پزشک کوتاهی نکنید .

    آیا می توان اســکار به جای مانده از گزیدگی حیوانات را با سابســیژن از بین برد ؟

 بله این موضوع امکان پذیر اســت گاهی برخی از محیط بانان و یا کســانی که با حیوانات ســر و کار 

دارند درگیر این مشــکل می شــوند و میتوان با روش درمانی سابســیژن اینگونه اسکارها را برطرف نمود .

آیا این درســت اســت که در گذشته استفاده از تکنیک سابسیژن دردناک بوده است ؟

بله این موضوع بخاطر اســتفاده از ســوزن های ضخیمی بود که در گذشــته استفاده می شد اما امروزه 

این مشکل برطرف شده است .

در درمان اســکار به جای مانده از جوش از چه روش هایی اســتفاده می شود ؟

شــیوه های گوناگونی برای درمان وجود دارد از جمله جراحی ؛ لیزر ؛ الیه برداری و ... که در حال حاضر 

سابســیژن به عنوان یکی از بهترین و ثمربخش ترین تکنیک ها معرفی می شــود .
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 چگونه بدانیم تکنیک سابســیژن برای ما مناسب است ؟

در جلســه ی مشــاوره ، پزشــک پس از بررسی شرایط و اسکارهای پوستی شما می تواند تشخیص دهد 

که آیا این تکنیک برای شــما مناســب اســت و یا خیر ! بدانید که تبحر و تجربه ی پزشک منتخب شما 

بســیار مهم می باشــد و مطمئنا در نتیجه ی نهایی بســیار اثر گذار خواهد بود به این نکته توجه کنید  

تکنیک درمانی سابســیژن یک روش کامال علمی اســت که باید توســط پزشک انجام شود و انجام اینگونه 

اعمال در آرایشــگاه ها و یا مکان هایی به غیر ازمطب پزشــکان می تواند عوارض بســیار خطرناکی برای 

شما داشته باشد .
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آیا سابســیژن در حین مصرف قرص روآکوتان قابل انجام است ؟

معموال چند ماه پس از اتمام مصرف این قرص انجام می شــود .

اولین بار تکنیک سابســیژن توسط چه کسی معرفی شد ؟

روش درمانی سابســیژن توســط دو برادر که هر دو در حوزه ی تخصص پوســت فعالیت داشتند معرفی 

شد .

آکنه در چه ســنی به وجود می آید ؟

به گمان عموم آکنه ها تنها در دوران نوجوانی و جوانی ظاهر می شــوند اما به طور قطع اینگونه نبوده 

و در ســنین دیگر نیز بنا به علل مختلف می توانیم شــاهد ایجاد جوش باشــیم . جوش ها ممکن است 

مقطعی باشــند اما متاســفانه آثار جوش های عمیق دائمی خواهد بود و تا زمانیکه فرد آن را درمان نکند 

شــاهد آن بر روی پوست خود است . 

برای انجام سابســیژن و درمان جای آکنه باید به کجا مراجعه کنیم ؟

قطعا در این شــرایط باید به متخصص پوســت مراجعه شــود فردی که با آناتومی و زیبایی شناسی آشنا 

بوده و همچنین درمان را بصورت کامال علمی انجام می دهد . چنین فردی عالوه بر طی کردن ۷ ســال 

دوره ی پزشــکی عمومی ، دورانی را نیز به تخصص پوســت پرداخته و در این حوزه تبحر کافی را دارا می 

باشد . 
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 آیا ترکاندن جوش ها باعث زیادتر شــدن آن ها می شــود ؟

نمی توان  گفت این تنها دلیل ازدیاد جوش می باشــد اما اینکار باعث افزایش التهاب می شــود و زمینه 

ی افزایش باکتری ها را نیز ایجاد می کند پس بهتر اســت از دســتکاری جوش های خود بپرهیزید .

  هر جلســه از درمان با سابســیژن به چه مدت تایم نیاز دارد ؟

معموال هر جلســه مدت ۴۵ دقیقه تا ۱ ســاعت به زمان نیاز دارد .

آیا کســانی که تزریق ژل گونه انجام داده اند می توانند سابســیژن را نیز انجام دهند ؟

منعــی نــدارد اما اینــکار به میزانی بر ماندگاری ژل اثر گذار بوده و زمان ماندگاری آن را کاهش می دهد .

 چه مدت پس از درمان نباید آب به پوســت زده شــود ؟

اینکار به مدت ۴۸ ســاعت پس از درمان باید رعایت شــود .

آیا هزینه ی درمان با سابســیژن را بیمه تقبل می کند ؟

این شــیوه معموال در زمره ی اعمال زیباییســت و معموال بیمه ها اعمال زیبایی را تحت پوشــش خود قرار 

نمی دهند .

آیا سابســیژن فقط مختص بانوان است ؟

خیر ، زیبایی امری اســت که هر کســی اعم از زن و مرد خواســتار آن هستند و تکنیک سابسیژن نیز برای 

هر دو جنس هم بانوان و هم آقایان قابل اســتفاده اســت .

 


