
 سینه پروتز

 أثیرت که هاست جراحی ترین موفقیت جمله از سینه پروتز 

 افراد خانوادگی روابط در نفس به اعتماد بهبود در زیادی

 دارد

 جراحی اعمال ترین شایع یکی  ها پستان کردن بزرگ 

 سه حدود آمار طبق است بانوان خواست در مورد زیبایی

 پروتزپستان اخیر سال ۵۳ در دنیا سراسر در زن میلیون

 کردن بزرگ جراحی درخواست مهم علل اندگذاشته

 است زیر موارد شامل ها پستان

 یطبیع اندازه و شکل با هایی پستان حالیکه در بانوان 

 و ندارند خود عضو این به نسبت خوبی احساس دارند

 باشد بزرگتر پستانهایشان دهندمی ترجیح

 پستانهای آن طی در که دارند خاصی بیماری کمی ی عده 

 افراد این واقع در است نداشته طبیعی و واقعی رشد آنها

 ینا هستند جراحی کاندید خاص بیماری به ابتال علت به

  میشود نیز پستانها شدن زیباتر باعث کار

 یرتغی دچار شیردهی یا سن افزایش با بانوان از بسیاری

 یندخوشا آنها برای که اندشده آن افتادگی و پستان شکل

 نکرد بزرگ و کشیدن باال درخواست بنابراین و نیست

 دارند را پستان

 سرطان جمله از علت هر به ماران قبالً بی موارد برخی در 

 انهایش پستان و اند گرفته قرار جراحی عمل تحت پستان

  بازگرداندن درخواست آنان موارد این در است شده کوچک

 دارند خود عضو به را طبیعی شکل اندازه

 طشرای و یابد تناسب در پستانی پروتز سایز بهترین 

  شود می پیشنهاد شما به تان بدن فیزیکی

 قسیمت سیلیکونی و نمکی آب دونوع بر سینه پروتز جنس

 شودمی

 
 سینه پروتز مختلف اشکال 

 کم برجستگی با 

 زیاد برجستگی با  

 با برجستگی خیلی زیاد 

 با ماش سینه جراح کی گیری اندازه  است ذکر قابل نکته 

 باو میدهد انجام انسان بدن فیزیکی شرایط و قد به توجه

 نوع ترین مناسب و بهترین شما نظر نقطه گرفتن نظر در

 میکند انتخاب را پروتز

 باید ولی دارند سال ۰۲ از بیش متوسط عمر پروتزها این 

 نهمعای انجام از بعد گیرند قرار بررسی مورد سال ۰۲ از پس

 به تواندمی شما  جراحMRI لزوم صورت در و سونوگرافی

 برسد قطعی تشخیص

 
 

 پروتز گرفتن قرار محل 

 عضله زیر 

 زیر بافت سینه و روی عضله 

 عضله غالف زیر و عضله روی 

 جراحی مدت و نحوه  

 ساعت یک مدت به و عمومی بیهوشی با جراحی این  

 کشد می طول

 سینه پروتز جاسازی محل 

 و بافت به توجه با جراح توسط پروتز گرفتن قرار محل 

 شود می انتخاب بیمار سینه عضله

 
 



 جراحی از قبل اقدامات

 وتزپر اندازه نوع جراح توسط معاینه و حال شرح گرفتن از پس 

 و ینآسپر سیگار مصرف شودمی توصیه بیمار به شده انتخاب

 کند قطع را  هاغیر مسکن سایر

 ۵۳ زیر افراد در و ماموگرافی  یک سال ۵۳   باالی افراد در 

 شود می توصیه سنوگرافی یک سال

 جراحی از پس های مراقبت 

 وجود حدی تا سینه کردن بزرگ جراحی عمل طی در درد 

 دندار اول روز پنج در درد از متوسطی میزان زنان بیشتر دارد

  بود خواهد کنترل قابل مسکن با که

 ههفت سه تا دو معموالً حالت این کرده ورم حدودی تا هاپستان 

 با است ممکن سینه دو رم و اوقات گاهی رود می بین از بعد

 برطرف زمان مرور به و است عادی حالت این باشد متفاوت هم

 میشود

 ینهس که برسد نظر به است ممکن سینه کردن بزرگ از بعد 

 ماه دو طی در است عادی نیز حالت این دارد قرار باال در خیلی

 ار خود جای و آید می پایین کم کم پروتز که عمل از بعد اول

 شد خواهد اصالح کند می پیدا

 ودش وارد پروتز روی خوابیدن حین در فشار نباید هفته سه تا 

 و کنید اجتناب شکم روی خوابیدن از مدت این طی در لذا

 ها انهش و باسن زیر بالش یک کمک با پهلو به خوابیدن هنگام

 لتحا در خوابیدن هنگام و کنید جلوگیری پروتز روی فشار از

 نشوید کمردرد دچار که دهید قرار زانو زیر بالش باز طاق

( سوتین)مناسب زیر لباس از باید شما جراحی دنبال به 

 دو تا و دارد وجود هم پهنی کش آن زیر در که کنید استفاده

 شود بسته باید ماه

 های بخیه از عمل این در ندارد وجود کشیدن برای بخیه 

 شود می استفاده جذبی

 دبع روز از را سبک کارهای و برود راه آرامی به تواند می بیمار 

 انجام از اول روز ۰۲ تا ۷ در است بهتر دهد انجام عمل از

 کند اجتناب اجسام کردن بلند یا سنگین کارهای هرگونه

 از بعد را کردن شنا و ها شانه و بازوها ورزشی حرکات از بهتر 

 کنیدمی ورزشی تمرین وقتی که کنید توجه کنید شروع ماه دو

 نمایید استفاده مناسب ورزشی بند سینه از

 است مجاز هفته یک از بعد کردن رانندگی 

 می تغییراتی دچار پستان نوک حس بیماران از تعدادی در 

 و حسی پر حسی کم شامل تواندمی موارد این در که شود

 حس تغییرات این نباشید نگران باشد پستان نوک حساسیت

 یابد می بهبود مدتی از پس و بوده موقتی

 ندارد وجود شیردهی برای مشکلی هیچ 

 دکنی استفاده شود می بسته و باز جلو از که هایی لباس از 

 ساعت ۸۴ از بعد و کرد تعویض درمیان روز یک پانسمان 

 کنید حمام توانیدمی

 گردد ویزیت  جراح توسط باید بیمار هفته یک از بعد 

  

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 
 

 عنوان :

  مراقبتی خود

  سینه پروتز جراحی

 

 
kashani@skums.ac.irEmil:  

 مهناز فتحیگرد آورنده و تنظیم :

 دکتر سروش امانی تایید کننده : 

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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