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 یمعجزه جوانساز

(: چانه4فیلرها )  

 چانه

 دکتر مهدی ایزدی متخصص پوست و مو

 با کمک فیلر می توان چانه را چگونه تغییر داد؟

تر  به آن شکل بدهید و آن را برجسته توانید با تزریق فیلر مناسب رفته است و خیلی برجسته نیست، میاگر چانه شما عقب 

شود از کار گذاشتن ایمپالنت با کمک جراحی هم استفاده کرد، اما جراحی  البته برای برجسته کردن چانه می کنید.

تر از جراحی می توان به چانه شکل داد، آن را برجسته  از فیلر مناسب راحتدردسرهای خودش را دارد. بنابراین با استفاده 

 .کرد و مسطح بودن آن را از بین برد

 ناختی چانه باید چه شکلی داشته باشد؟ از نظر زیباش

های مثلثی دارند. البته هر دو  های مربعی و زنان چانه مردان چانه معموالها دو شکل دارند، یا مربعی هستند و یا مثلثی.  چانه

از  تر ترین قسمت چانه مختصری عقب ز نیمرخ باید برجسته. از نظر زیباشناختی اشوند شکل در هر دو جنس دیده می

 .برجستگی لب پائین باشد. همچنین چانه باید شکلی گرد داشته باشد و مسطح نباشد

 در مورد تزریق فیلر در چانه چه نکاتی را باید بدانیم؟

 :خواهید با تزریق فیلر چانه و چهره خود را زیباتر کنید، به نکات زیر توجه داشته باشید اگر می

  شکل دادن به چانه با تزریق فیلر برای کسانی مناسب است که به سبب تغییرات بافت نرم صورت دچار عقب رفتگی

در افرادی که به سبب مشکالت دندانی یا استخوانی چانه عقب رفته یا مسطح شدن چانه هستند. به عبارت دیگر 

 .شود یدارند، تزریق فیلر در چانه توصیه نم

  در چانه این است که برجسته چانه بیشتر و چانه گردتر دیده شودهدف از تزریق فیلر. 

 آیا تزریق فیلر برای چانه دردناک است؟

کننده موضعی  حس شود از کرم های بی میشود. برای این منظور  حسی موضعی انجام می تزریق فیلر برای چانه تحت بی

کنیم و بعد تزریق را  محل تزریق حدود نیم ساعت صبر می استفاده کرد. در این حالت بعد از قرار دادن کرم بر روی پوست

حس کننده موضعی را با سوزن ظریف در محل مورد نظر تزریق کنیم. نگران  م. راه دیگر این است که داروی بیدهی میانجام 

 .حسی موضعی به هیچ وجه دردناک نیست انه تحت بیید، تزریق فیلر برای چنباش
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 چه مقدار فیلر برای شکل دادن به چانه الزم است؟

مقدار فیلر مورد نیاز برای شکل دادن به چانه به شکل محل بستگی دارد و بهتر است اجازه بدهید پزشک متخصص مقدار فیلر 

های  همیلی لیتر و برای چان 0که مختصری عقب رفته و مسطح هستند  هایی ز را مشخص کند. معموال برای چانهمورد نیا

 .شود میلی لیتر فیلر الزم  6بشدت مسطح 

 شود؟ فیلر برای چانه چه موقع ظاهر می نتیجه تزریق

کنید هفته بعد از تزریق به پزشک مراجعه  8بهتر است بالفاصله بعد از تزریق فیلر در چانه برجسته شدن آن مشهود می شود 

 .تا او بتواند وضعیت فیلر تزریق شده را بررسی کند و در صورت لزوم ترمیم انجام بدهد

 دوام اثر فیلر تزریق شده برای چانه چقدر است؟

مدت اثر فیلر بستگی به نوع فیلر تزریقی دارد. معموال برای برجسته کردن چانه از فیلرهایی استفاده می شود که قوام بیشتری 

مین دلیل این فیلرها بیشتر دوام می آورند. به عنوان مثال در صورتی که تزریق اسید هیالورونیک انجام شود، دارند و به ه

 .سال خیالتان از بابت دوام فیلر در چانه راحت است 5/0معموال حداقل تا 

 هایی را انجام داد؟ ق فیلر برای چانه باید چه مراقبتبعد از تزری 

 6تا  0توانید برای کاهش تورم از بسته یخ استفاده کنید. بدون آن که فشار روی محل تزریق بیاورید هر  بعد از تزریق فیلر می

شود  هایی که سبب برافروختگی صورت می از مقدار تورم کم شود. از فعالیتروز یخ را روی محل بگذارید تا  8تا  0ساعت برای 

ورم محل از بین برود. اگر احساس ناراحتی دارید، استامینوفن مصرف کنید. و نیز از تماس با گرما خودداری کنید تا زمانی که ت

سعی کنید شب و در موقع خواب سرتان باالتر از معمول باشد، به شکم نخوابید، روی محل تزریق فشار نیاورید و آن را ماساژ 

فیلرهای حاوی اسید هیالورونیک معموال  ندهید. دو تا چهار هفته بعد برای ترمیم به پزشک خود مراجعه کنید. نگران نباشید،

 .خطر هستند بیعوارض دراز مدتی ندارند و 

 تزریق فیلر برای چانه چه عوارضی دارد؟

خطری برای تزریق فیلر است.  در کل چانه محل بیدر صورت انتخاب فیلر مناسب و قابل اعتماد معموال عارضه ای وجود ندارد. 

خونمردگی، تورم و قرمزی شوید که بعد از مدتی کوتاه برطرف می شوند. گاه محل تزریق  البته بعد از تزریق ممکن است دار

 .ماند برای مدتی کوتاه در برابر لمس و فشار حساس می

 


