
 ی اف مراقبت های بعد از لیفت ابرو پی دفایل 

 نداف کرمانی جید دکتر م

 

 ودیروند بهب

ه صورت تمام رخ و نیم رخ به شماره شخصی دکتر نداف  بد  هر روز از صورت خو  ز فردای روز عملا
ی شما به  احی لیفت ابروعد از جر ب  یودروند بهبیان  در جر عکس بفرستید تا توسط دکتر رویت شود و  

 . ندباش صورت کامل

 پرس یخ کمقرار دادن 

نی چشم قرار  ییی و پا روی قسمت های باالیکیسه یخ )آیس بگ( را    عمل لیفت ابروعد از  سه روز بتا  
روی پلک    شد( را بر کمپرس ولرم )چک شود که داغ نبا،  از گذشت سه روز از عمل لیفت ابرو  بعددهید.  

 بگذارید.  باال و پایین

 استحمام

جراحی  ن چسب های  اعث خیس شد؛ این کار ببه حمام بروید  ها عد از تاریخ عمل با چسب  سه روز ب
فت ابرو به حمام  یحی لیک هفته بعد از جرا  انی داشته باشید.ر می شود و الزم نیست در این باره نگ

 ها را بردارید. سب و به آرامی و آهستگی چ بروید

 خوابیدن 

درجه ای با زمین   30زاویه ای  عمل لیفت ابرو توجه داشته باشید که سر باید  در هنگام خوابیدن بعد از 
 بید. ز بعد از لیفت ابرو بهتر است که طاق باز بخوارو  20به مدت داشته باشد. طح تخت یا س

 توصیه های غذایی

بمیوه های تازه و  وجود ندارد و مصرف مایعات به خصوص آمحدودیت غذایی  بعد از عمل لیفت ابرو  
 بیعی توصیه می گردد.ط

 مصرف داروها 

بعد از ترخیص، داروها   ایید.نم  هیل استفادهقرص آنای توانید از  رم بعد از لیفت ابرو متوبرای کاهش  
ها و  استفاده شود. قرص    ک عدد ساعت ی  6بیوتیک )سفالکسین( هر  صرف شوند و آنتی  ق دستور مطب

مصرف    ، بعد از غذااحساس دردساعت در صورت وجود    6های تجویز شده بعد از عمل در هر  شیاف  
 شوند. 
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 استفاده از هدبند

هدبند ورزشی تهیه کنید    شدند، یککه چسب ها برداشته حی لیفت ابرو خ جراریاز یک هفته بعد از تا 
 کاهش ورم استفاده نمایید.روی پیشانی خود برای بر  روز(  45یعنی )ک ماه و نیم به مدت یآن را و 

 لره کردن موهارنگ کردن و دک

هتر است  آن بارد اما قبل از  ابرو مانعی ندعمل لیفت  ماه از تاریخ  گذشت یک  ن موها بعد از  رنگ کرد
ز گذشت سه ماه از تاریخ عمل لیفت ابرو  باید بعد اموها  دکلره کردن    ه موهای خود را رنگ نکنید.ک
 جام شود. ان

 روها اقدامات زیبایی اب

وز جراحی  دو ماه از ری قبلی باید بعد از گذشت ن تاتودکاشت ابرو و ریموو کر تاتو ابرو، برداشتن ابرو، 
 .ام شودانج لیفت

 سشوار کشیدن موها 

شود. توجه داشته  نجام  احرارت کم و مالیم  شیدن موها بعد از لیفت ابرو باید از راه دور و با  سشوار ک
 و سوزان باشد. ید داغ ید که حرارت سشوار نباباش

 های ورزشی فعالیت  

ن از  ویدآرام بدون دابرو باید بگوییم که پیاده روی  فعالیت های ورزشی بعد از عمل لیفت  در رابطه با  
خ  از دو ماه بعد از تاریابل انجام است. ورزش های سنگین تر بهتر است که  یک هفته بعد از جراحی ق

 انجام گیرند.ط عدم وارد آمدن ضربه به پیشانی به شر جراحی 

 افرت مس

می  ده اند،  کرمانی مراجعه کر انجام جراحی به دکتر نداف  ج از ایران جهت  یا خارشهرستان  افرادی که از  
 ز گردند.بابه صورت هوایی یا زمینی  ساعت بعد از عمل به شهر یا کشور خود    72ساعت یا    48توانند  

 وارد نشود، بال مانع است. ضربه ای به بینی آن که ط ماه بعد از عمل لیفت ابرو به شر مسافرت یک 

 و ماندگاری  جراحینتیجه 

ماه از    6الی    3عد از  ند بود و بابتدا کمی باالتر از حد نرمال خواه  ، انجام جراحی لیفتابروها بعد از  
وابسته به بعد از عمل کامال    ماندگاری لیفت ابرو  . ج می شوند و مقداری افت می کنندحالت اولیه خار

 پوست فرد است.
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