
 مراقبت های بعد از میکرونیدلینگ

 

 دار و محرک پرهیز کنید.راز استعمال کرم های الیه ب-1

بالفاصله بعد از میکرونیدلینگ پوست بسیار حساس است و محصوالتی که موجب الیه برداری پوست 

و ب تحریک  جصابون های قلیایی مورمی شوند، مثل ترنینوئین ،الفاهیدروکسی استیک اسید و همین طو

 ی می شود وحداقل تا یک هفته نباید از این محصوالت استفاده شود.تشدید التهاب پوست

 از مصرف کرم های ضد آفتاب پرهیز نمایید-2

به دلیل باز شدن پوست بعد از میکرونیدلینگ استفاه از کرم های ضد افتاب توصیه نمی شود، چرا که 

است و نفوذ این ترکیبات به پوست موجب اسیب به  فرموالسیون این ترکیبات برای پوست سالم تهیه شده

ساعت  48ماورابنفش، خانه نشینی به مدت  آن می شود.منظور از مراقبت از پوست در برابر اشعه

توصیه می شود.پماد زینک اکسید عالوه بر اینکه ضد افتاب خوبی است دارای خاصیت محافظت کننده 

برای بازسازی و ترمیم مستقیما  به عمق پوست می   می باشد و عنصر روی به عنوان مکملی حیاتی

 درمان استفاده از این پماد توصیه می شود. ساعت اول بعد از 24رسد، در 

 استفاده نکنید. یساعت از محصوالت آرایش 48به مدت -3

 از مصرف الکل، غذا های تند و نوشیدنی های داغ پرهیز نمایید.-4

عاملی که جریان خون را در پوست زیاد نماید منجربه افزایش هر ساعت اول بعد از درمان 24در 

التهاب  و قرمزی پوست شده و دوره ی ترمیم را طوالنی تر خواهد کرد.نوشیدن اب و مایعات خنک قبل 

توصیه می شود و به  cو بعد از درمان اهمیت زیادی دارد و اب میوه تازه به دلیل دار بودن ویتامین 

 کمک می کند.ترمیم سریع تر پوست 

 ساعت استحمام نکنید. 24به مدت -5

صورت با آب شیر بالفاصله بعد از میکرونیدلینگ نباید انجام شود ، این موضوع به ویژه در  شستوشوی

درمان های عمیق و یا همزمان با سابسیژن صدق میکند چرا که احتمال الودگی  وعفونت افزایش می یابد 

یل موضع درمان را شستشو داده ولی به دلیل استفاده از کوکتل های البته میتوان با سرم نمکی استر

ساعت انجام  24و بهتر است تا  مزوتراپی حین درمان شستشوی پوست موجب شسته شدن این مواد شده

 نشود.

 از کرم های ترمیم کننده حتما استفاده کنید.-6

پوست کمی خشک می شود که استفاده از کرم های ترمیم کننده موچجب تعادل در  بعد از میکرونیدلنینگ

 پوست شده و خشکی ان را کاهش می دهد.

 

 



 کنید.از کمپرس سرد وماسک های خنک کننده استفاده -7

برای کاهش التهاب و قرمزی میکلرونیدلینگ کمپرس سرد موجب کاهش جریان خون در پوست شده و 

 می شود.ترمیم سریع انجام 

 از کندن زود هنگام پوسته ها در موضع درمان خودداری نمایید.-8

میکرونیلنینگ عمیق موجب قهوه ای شدن رنگ پوست شده و حالتی شبیه پوست خزنده ایجاد می شود که 

روندی کامال طبیعی است.به تدریج پوستی جوان و شاداب جایگزین پوست قدیمی خواهد شد و کندن زود 

ممکن است به این الیه حساس و اسیب پذیرصدمه وارد کند، بهتر است صبور باشید تا  هاهنگام پوسته 

پوسته ها خودشان به تدریج بریزند.البته پس از گذشت چند روز درمان میتوانید به آرامی با لیف سلول 

 های مرده سطحی را برداشت.

 برای تثبیت درمان سالی یک نوبت میکرونیدلینگ انجام دهید.-9

برای جوان سازی و درمان جای جوش در مقایسه با سایر درمان های مرسوم  دگاری میکرونیدلینگمان

از قبیل لیزر طوالنی تر است و تا مدت ها بعد از درمان کالژن سازی ادامه دارد با این وجود به دلیل 

بعد از تکمیل تاثیر عوامل محیطی از قبیل اشعه ماورائ بنفش،آلودگی هوا، تغذیه نا مناسب و استرس 

دوره درمان انجام مجدد میکرونیدلینگ برای تثبیت درمان و تحریک افزایش کالژن در پوست توصیه 

 می شود.


