
. از گذشته تا كنون مشكالت پوستي داشتن پوستي شاداب و با طراوت خواسته ي هر فرد با هر سني مي باشد
اعم از جاي جوش، لك، زخم و... با استفاده از تكنيك هاي مختلفي قابل درمان بوده است. ميكرونيدلينگ يكي 

ادامه به بررسي اين روش مي پردازيم. از روش هايي است كه در جوانسازي پوست مي تواند تاثيرگذار باشد. در  

 ميكرونيدلينگ چيست؟

روشي جهت كالژن سازي به منظور )  Percutaneous Collagen Induction Therapy ميكرونيدلينگ (
ترميم آسيب هاي پوست مي باشد. ميكرونيدلينگ يكي از روش هاي درمان جاي جوش، درمان لك هاي 

  جمي مي باشد.ا. به صورت غير تهپوستي، بستن منافذ باز پوست و..

ي است استفاده مي شود، اين دستگاه تكدر ميكرونيدلينگ از دستگاهي به نام درمارولر كه به شكل يك رولر غل
حاوي سوزن هاي ريزي مي باشد كه بر روي پوست سوراخ هاي كوچكي را ايجاد مي كند تا مواد و سرم هاي 

  وذ كنند و به كالژن سازي پوست كمك كنند.خاص بتوانند به راحتي به داخل پوست نف

  نيدلينگ درمان مي شوندميكرومشكالت پوستي كه با 

 درمان جاي جوش و آكنه ) 1

 جوانسازي و رفع چين و چروك ) 2

 درمان ترك هاي ناشي از بارداري يا استرچ مارك ) 3

 درمان تيرگي و لكه هاي پوستي ) 4

 درمان جاي سوختگي و بخيه ) 5

 خط لبخند ) 6

  ميكرونيدلينگ چيست؟مزاياي استفاده از 

ميكرونيدلينگ همانند ديگر روش هاي درماني داراي مزايايي مي باشد كه در ادامه به بررسي چند نمونه از آنها 
  مي پردازيم.

 پوست را به توليد كالژن تحريك مي كند. ) 1

 در هر قسمتي از بدن قابل استفاده است و در مقايسه با ديگر روش ها مقرون بصرفه است. ) 2

 واع پوست حتي پوست هاي حساس مناسب است.براي ان ) 3

 درد قابل تحملي دارد. ) 4

 روشي مطمئن و قابل تكرار است زيرا به اپيدرم آسيب نمي رساند. ) 5



  عوارض ميكرونيدلينگ چيست؟

 پوسته پوسته شدن و خشكي پوست ) 1

 امكان ايجاد تبخال در افرادي كه سابقه تبخال دارند ) 2

 بين مي رودقرمزي و تورم پوست كه خيلي سريع از  ) 3

 امكان ايجاد حساسيت در افرادي كه به مواد فلزي آلرژي دارند ) 4

 واكنش و يا حساسيت به داروهايي كه در طول درمان استفاده مي شود ) 5

 تغيير رنگدانه هاي پوست ) 6

  مراقبت هاي قبل از انجام ميكرونيدلينگ

جانبي ميكرونيدلينگ را به حداقل برسانيد قبل از انجام ميكرونيدلينگ اصولي را رعايت كنيد تا بتوانيد عوارض 
  اين اصول عبارتند از:

 با مشورت پزشك، از يك هفته قبل از شروع درمان از آنتي بيوتيك استفاده كنيد. ) 1

 قبل از انجام ميكرونيدلينگ از انجام اپالسيون خودداري كنيد. ) 2

سه روز قبل از انجام  اگر از آن دسته افرادي هستيد كه سابقه تبخال داريد مي توانيد به مدت ) 3
 ميكرونيدلينگ، داروي آنتي ويروس با مشورت پزشك استفاده كنيد.

 از دو هفته قبل از انجام ميكرونيدلينگ از قرار گرفتن در معرض نور شديد آفتاب بپرهيزيد. ) 4

  مراقبت هاي بعد از انجام ميكرونيدلينگ

روي پوست ايجاد مي شود بنابراين الزم است پس از انجام ميكرونيدلينگ زخم هاي سطحي و بسيار كوچكي بر 
  با رعايت دستورالعمل هايي كه در ادامه به آنها اشاره مي كنيم، از پوستتان مراقبت كنيد.

ساعت نبايد صورت خود را بشوييد. پس از آن مي توانيد با يك  6بعد از انجام ميكرونيدلينگ به مدت  ) 1
 شوينده ماليم و آب سرد صورت خود را بشوييد.

 با مشورت پزشك، بعد از انجام ميكرونيدلينگ از پماد زينك اكسايد و يا كرم هاي ترميمي استفاده كنيد. ) 2

پس از انجام ميكرونيدلينگ، پوست به شدت حساس مي باشد بنابراين الزم است از كرم هاي ضد آفتاب  ) 3
 استفاده كنيد.

 د.به مدت سه يا چهار روز از انجام ورزش هاي سنگين خودداري كني ) 4

 ساعت، از لوازم آرايشي استفاده نكنيد. 24نيدلينگ حداقل به مدت پس از انجام ميكرو ) 5



  چه افرادي نبايد از ميكرونيدلينگ استفاده كنند؟

همانطور كه در قسمت هاي قبل اشاره كرده ايم، ميكرونيدلينگ روشي جديد جهت كالژن سازي پوست مي 
روش براي همه ي افراد توصيه نمي شود. انجام ميكرونيدلينگ براي باشد اما به اين نكته توجه كنيد كه اين 

  افراد زير توصيه نمي شود.

 افرادي كه در محل مورد نظر به هر دليل عفونت و يا تبخال بر روي پوست خود دارند. ) 1

 زنان باردار ) 2

و افراد مبتال به افرادي كه داروهاي ضد انعقاد استفاده مي كنند مانند افرادي كه سابقه سكته قلبي دارند  ) 3
 هموفيلي.

 افرادي كه سابقه كلوئيد بر روي پوست خود دارند. ) 4

 افرادي كه سابقه انجام پرتو درماني يا راديوتراپي دارند. ) 5

 افراد مبتال به بيماري هاي پوستي مانند اگزما يا پسوريازيس ) 6

  تعداد جلسات انجام ميكرونيدلينگ

شرايط و روند بهبود پوست توسط پزشك تعيين مي گردد. به طور  تعداد جلسات انجام ميكرونيدلينگ با توجه به
 6تا  4جلسه توسط پزشك توصيه مي شود كه بين هر جلسه درمان بايد  6تا  3معمول انجام ميكرونيدلينگ از 

  شما بيشتر باشد نيازمند تعداد جلسات بيشتري هستيد. آسيب هاي پوستيهفته فاصله باشد. به هر ميزان كه 

  دلينگ جهت درمان سياهي دور چشمميكروني

حلقه هاي سياه دور چشم از مشكالت رايج در ميان افراد است. ميكرونيدلينگ عالوه بر درمان سياهي دورچشم  
چشم نيز موثر است. اين روش در مقايسه با روش هاي ديگر از جمله تزريق فيلر و  ردر درمان چين و چروك زي

تا  4تعداد جلسات انجام ميكرونيدلينگ با توجه به وضعيت بيمار بين  د.بوتاكس داراي عوارض كمتري مي باش
  جلسه مي باشد كه توسط پزشك مشخص مي شود. 6

تا  10پس از انجام ميكرونيدلينگ در زير چشم، پوست فرايند كالژن سازي خود را آغاز مي كند و اين فرايند از 
وده و در مقايسه با ديگر روش ها داراي ايمني بيشتري مي روز ادامه دارد. ميكرونيدلينگ نسبتا بدون درد ب 14

  باشد.

 


