
 

 

  کلینیک تخصصی پیوند موي طبیعی

  هزینۀ مناسب، حداکثر کیفیت، طرح و خط رویش موي کامالً طبیعی، زنده و قابل رشد، دائمی

  باالترین تراکم ممکن، ضمانت نامۀ کتبی

  دکتر علی وفائی

  تهرانعلوم پزشکی بورد تخصصی پوست و مو از دانشگاه 

  ) CDA، عضو انجمن متخصصین پوست کانادا (  آمریکا –)  ISHRSعضو جامعۀ بین المللی جراحی ترمیم مو ( 

  کره جنوبی –) AAHRSجامعه آسیایی جراحان ترمیم مو (عضو 
  

  نظر گرفتن مالحظات تخصصی و تکنیکی در ما با رعایت اخالق و وجدان پزشکی و

  یک کاشت موي حرفه اي انجام داده و به آرزوهاي شما جامۀ عمل می پوشانیم

  می باشدفعالیت مشغول  موي طبیعی پیوند انجاممنحصراً براي  تخصصی دکتر علی وفائیکلینیک 

  ایجاد کار گرفته می شوند موجبه که در این مرکز بو تخصصی تکنیک هاي پیشرفته 

  افراد دیگر به سختی متوجهبه طوریکه  موهاي کامالً طبیعی با بهترین طراحی و مدل مو براي شما خواهند شد

 برویدو این موها را مثل موهاي طبیعی می توانید رنگ کنید، شانه و برس بزنید و به آرایشگاه  شدهشما  کاشت موي

وجود ه ب ترکیبی و متد و (FIT) روش غیرجراحی، (FUT) دکتر علی وفائی کاشت موي طبیعی به روش میکروسرجري ةتخصص ویژ

  این زمینه تمامی هنر و تکنولوژي روز دنیا را بکار می بندد.در  و بودهبراي شما  آوردن موهایی با ظاهر کامالً طبیعی

  .دمی گردبراي شما ارائه  SMPو  PRPموي طبیعی مانند  پیوندمکمل  بهترین روش هاي درمانی ر این مرکزددر ضمن 
  

    
  قبل از کاشت مو                                   پس از کاشت مو

تألیف دکتر  "کاشت موي طبیعی"پس از مطالعۀ این بروشور  براي دریافت اطالعات بیشتر  به کتاب می توانند خوانندگان محترم 

  مراجعه نمایند.   www.iranhaircenter.comسایت اینترنتی مؤلف تحت عنوان  و یا علی وفائی 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  386، پالك  ، بلوار آفریقا (جردن) ، خیابان دستگردي (ظفر) غربیتهران

76 –  88653970   ،   09128175141  

www.iranhaircenter.com  ,   dr.alivafaei@yahoo.com  
  عکس بیماران قبلی ایشان استبهترین معرف کلینیک تخصصی پیوند موي طبیعی دکتر علی وفائی تلفن و 

  با بیماران ما در مورد کار انجام شده صحبت کنید، در صورت امکان آنها را ببینید و سپس با دید باز تصمیم گیري نمایید

موي سر نماد زیبایی، شادابی، آراستگی و نشانگر خصوصیات رفتاري و اخالقی افراد بوده و از جمله عواملی می باشد که در روابط 

اجتماعی بسیار مؤثر است. وضعیت موي هر فرد اثرات غیر قابل تصوري بر اعتماد به نفس، روابط بین فردي و موقعیت اجنماعی 

شخص دارد تا جایی که چگونگی موها می تواند قضاوت دیگران را در برخورد با فرد تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل پاکیزگی، 

و داراي اهمیت زیادي براي انسان می باشد. از سوي دیگر از دست دادن مو غالباً موجب استرس خوش حالت بودن و حفظ سالمت م

دلیل از دست دادن موهاي خود در اضطراب به سر برده و اغلب ه و فشار عاطفی شدید گردیده به طوریکه اکثر افراد طاس ب

 نگران طعنه هاي اطرافیان می باشند.

اي رفع طاسی بوده و در این میان داروها و وسایل زیادي بوجود آمده اند که بسیاري از آنها نه انسان همیشه در جستجوي راهی بر

کاشت موي د که بعضاً قابل جبران نمی باشند. نکاله برداري داشته بلکه موجب آسیب هاي زیادي به پوست و مو می گرد ۀتنها جنب

ل ها قبل پایه و اساس آن ریخته شده ولی در سال هاي اخیر به مدد طبیعی یکی از راه هاي جبران طاسی می باشد که گرچه از سا

طوریکه در حال حاضر به سختی می توان کاشت موي طبیعی ه دچار تحوالت شگرفی شده بمتخصصین پوست کوشش ها و تحقیقات 

  می کند.را در یک فرد تشخیص داد و نتایج این عمل جراحی سرپایی به طرز شگفت انگیزي طبیعی و زیبا جلوه 

این زیبایی ها و طبیعی جلوه کردن ها فقط زمانی اتفاق می افتد که متقاضی کاشت مو از کاري که درصدد انجام آن است  ۀهم

کاري وي انتخاب کند نه اینکه تحت تأثیر تبلیغات وسوسه  ۀاطالعات کافی داشته و پزشک معالج خود را به درستی و از روي سابق

اي مکتوب و غیر مکتوب به خصوص  کانال هاي ماهواره اي اقدام به این کار نماید. مؤلف این جزوه در طول رسانه ه ةآمیز و فریبند

موي طبیعی به موارد زیادي از اقدامات تأسف بار نادرست و غیرعلمی در این حیطه  پیوندسال ها کار تخصصی خود در زمینه 

  راوانی به بیماران شده اند.برخورد کرده که متأسفانه موجب خسارات مادي و معنوي ف
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دکتر علی وفائی داراي بورد تخصصی پوست و مو از دانشگاه تهران می باشد که عالوه بر افتخار عضویت در انجمن متخصصین 

 آمریکا هم عضو می باشد. -)  ISHRSبین المللی جراحی ترمیم مو (  ۀ) و جامع CDAپوست ایران در انجمن متخصصین پوست کانادا ( 

آموزشی مرتبط با کاشت مو در کشورهاي گوناگون مانند استرالیا، کانادا، آمریکا و لهستان شرکت  ایشان در سمینارها و کارگاه هاي

مؤلف و کار بر روي هزاران  ۀخالصه اي از تجربیات چند سال بروشوراشت موي طبیعی دارند. این کرده و اطالعات به روز در زمینه ک

مو بوده و منظور اصلی از تألیف آن افزایش اطالعات علمی متقاضیان محترم کاشت موي طبیعی است به طوریکه بتوانند  پیوندبیمار 

با چشم باز پزشک خود را انتخاب کرده، در دام افراد غیر پزشک (که متأسفانه به وفور در جامعه دیده می شوند) و پزشکان ناوارد و 

موي طبیعی در اکثر  پیوندج نادرست اقدامات درمانی این شیادان انسان نما نگردند زیرا نتایج زشت ناصالح گرفتار نشده و اسیر نتای

  موارد غیر قابل جبران بوده و فرد مبتال یک عمر گرفتار تبعات آن خواهد بود.

همچنین کتاب روشور و مطالب این بافرادي که تمایل به انجام این کار خطیر و حساس دارند صمیمانه تقاضا می شود که  ۀاز هم

مو چیزي نیست  پیوندزیرا  را دقیقاً مطالعه کرده و به محتویات آنها عمیقاً توجه نمایند تألیف دکتر علی وفائی "کاشت موي طبیعی"

پس از بررسی همه جانبه و تحقیقات و مطالعات احتیاط را نموده و  که به آن نگاه سطحی داشته و شخص بایستی در مورد آن کمال

  خود نماید.متخصص پوست مورد نظر کافی اقدام به انتخاب 
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وراثت، مشکالت هورمونی، اختالالت تغذیـه اي (مثـل رژیـم     گوناگونی دارد مانندریزش مو علل  مو توضیح دهید. در مورد ریزش ■

ـ   سیب رسانیدن به مو از طریق رنگ ،و شیردادن، آ هاي الغري و سؤتغذیه)، استرس  عصبی، بارداري شـایع  ر و سشـوار ولـی   مـش، ف

ترین علت آن ریزش موي آندروژنتیک (طاسی با طرح مردانه) است که به دالیل ارثی رخ می دهد. این نوع ریـزش مـو بـه کاشـت     

 حقیقـت کاشـت مـو    در خوبی می دهد. بسیارموي طبیعی (درصورتیکه به درستی و با رعایت همۀ احتیاطات انجام شود) پاسخ درمانی 

  طرح مردانه است. می براي طاسی بایراه حل دا تنها
  

اشخاصی قابل انجام است که  درپیوند مو  تصمیم گیري براي انجام پیوند مو دارند؟ در شروعنقش محوري و کلیدي چه نکته هایی  ■

پاسخ  که به عمل کاشت مو به صورتی باشد طاسی آنها طرف دیگر از و تراکم کافی باشند کیفیت و پشت سرداراي موهاي با در

) تعداد موهاي خوب در 1 مهم ترین مطلب در شروع بحث کاشت موي طبیعی فهمیدن این چند نکته توسط بیمار است: .خوبی بدهد

جدید خلق نشده ر کاشت موي طبیعی موي ددهنده (پشت سر) همیشه ثابت و داراي محدودیت است و به عبارت دیگر  ۀمنطق

و از این نظر تفاوت اساسی با عمل زیبایی بینی  یک برنامه ریزي دراز مدت بوده کاشت مو) 2 .بلکه فقط توزیع موها تغییر می کند

فعلی کاشت مو برنامه  ۀو بر مبناي این تفکر بایستی براي جلس مو همیشه وجود داشتهپیوند نیاز به انجام جلسات بعدي ) 3 دارد.

  ود.ریزي نم
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) سن: یکی از مهم ترین 1 ؟در مد نظر قرار گیرد مو کاشتدر انتخاب آقایان براي انجام بایستی توسط پزشک چه فاکتورهایی  ■

عوامل تأثیرگذار در انتخاب مورد مناسب براي پیوند مو بوده و در نظر گرفتن آن توسط متخصص پوست باوجدان موجب می شود 

زش مو با انجام کاشت مو در سنین پایین که ریمو در یک مرد جوان گرفته شود.  کاشتکه گاهی تصمیم به عقب انداختن زمان 

البته خیانت در حق بیمار بوده و کار بسیار اشتباهی است.  ،شدت و قوت ادامه داشته و وضعیت نهایی آن نیز هنوز معلوم نشده است

دیگر می توان در سن پایین تخصصی فاکتورهاي  ۀاگر شدت و وسعت طاسی فرد خیلی فراتر از سن شناسنامه اي وي باشد با مالحظ

) وضعیت فعلی طاسی فرد و 3. خانوادگی طاسی در شخص ۀ) سابق2تصمیم گیري نمود.فرد هم در مورد انجام پیوند مو در 

به جلوي طاسی مردانه و احتمال نیاز به انجام  ) ماهیت پیشرونده و رو4مو (پشت سر).  ةدهند ۀخصوصیات پوست و مو در منطق

) دادن اطالعات کافی به بیمار 6. ) توجه به روان شناسی بیمار و وضعیت بلوغ فکري و روانی وي5 ت مو در آینده.جلسات بعدي کاش

کاشت مو  در صورتی که تصور فرد از نتیجۀ) انتظارات و توقعات بیمار: 7. در مورد مسایل و نتایج کوتاه مدت و دراز مدت کاشت مو

ت طاسی و بانک موي پشت سرش نداشته باشد، به هیچ عنوان نباید اقدام به پیوند مو در فانتزي و واهی بوده و تناسبی با وضعی

) وجود امراض پوستی که ممکن 9 ) وضعیت کلی سالمتی فرد، مصرف داروهاي دیگر، حساسیت هاي دارویی و غیره.8 .ایشان نمود

  است موجب تخریب موهاي پیوند زده شده گردند.
  

به  شما کم پشتی موهاي سر اگر م؟یطاس شو کامالً م تایبمان منتظر باید آیا ؟شودموي طبیعی انجام  پیوندچه زمانی بهتر است که  ■

مناسبی براي  کاندید شما معمولی به میزان زیادي دیده می شود نور زیر در البالي موها از حدي رسیده است که سفیدي پوست سر

  این عمل را زمانی انجام می دهندکه به اندازه کافی از موها ریخته شده ولی هنوزکامالً طاس نشده اند. اکثراً کاشت مو هستید.
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سال) و از نظراجتماعی فعال است و می خواهد درکار و  25- 45کار را انجام دهدکه نسبتاً جوان ( است فرد زمانی این بهتردرکل 

به شرط اینکه فرد از نظر وضعیت کلی سالمتی مشکلی  زندگی نیز 7و  6کاشت مو حتی دردهه هاي زندگی پیشرفت نماید. البته 

  نداشته باشد، نتایج خوبی خواهدداشت.
 

و  صورت گرفتهاز پشت و کناره هاي سر  مو پیوند موي طبیعی برداشت  در کاشت موي طبیعی به چه روش هایی انجام می شود؟ ■

کاشت موهاي  ۀ) انجام می شود. طریقFIT( غیرنواري) و FUT( نواريروش  2 به این کارهاي طاس کاشته می شود.  در بخش

برداشت  ۀروش فقط در طریق 2صورت میکروگرافت کاشته می شوند و اختالف اینه روش یکسان و موها ب 2برداشته شده در هر

دوم کاشت مو) و به  ۀبیشتر به عنوان روش کمکی (یعنی جلس FITمتد استاندارد پیوند مو در دنیا بوده و روش  FUT. موها است

 ۀبه عنوان جلس FITارد کمی هست که روش جهت افزایش تعداد گرافت هاي برداشته شده مورد استفاده قرار می گیرد و فقط مو

بستري شدن در بیهوشی و کاشت مو یک عمل جراحی سرپایی محسوب شده و نیازي به  می شود. مدنظر قرار گرفتهاول پیوند مو 

با دلیل ماهیت سرپایی آن و ه بو شده این کار در اطاق عمل کلینیک و با ابزارهاي عمدتاً یک بار مصرف انجام  بیمارستان ندارد.

  رعایت احتیاط هاي الزمه احتمال بروز عفونت در آن تقریباً صفر است.

انتقـال بـه    پـس از لـذا    مقـاوم بـوده و   مردانه هاي رمونوبه اثرات ه دنشو برداشته می پشت سریعنی  بانک مو موهاي جدید که از

ـ  و طورمادام العمره بدر غالب موارد  این موهاحقیقت  در دشد.نریزش نخواه دچارمعموالً نواحی کم پشت   صـورت طبیعـی رشـد   ه ب

  د.نغیردارویی خاصی ندار به مراقبت دارویی و موهاي کاشته شده نیاز کرد. دنخواه
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یک نوار از پشت سر با بیحسی موضعی و بدون احساس درد برداشته می شود.  FUTدر روش توضیح دهید.  FUTدر مورد روش  ■

   ابعاد این نوار محدودیت داشته زیرا بایستی طول و عرض آن طوري انتخاب شودکه آسیبی به پوست پشت سر وارد نیآمده و



 

 

در صورتی که همۀ نکات (درآمده محل برداشت پس از ترمیم به صورت یک خط نازك پوست تحمل کشش آن را داشته باشد. 

 .که معموالً در زیر خواب موهاي پشت سرمخفی شده و از نظر زیبایی مشخص نمی باشد )فنی و پزشکی در مورد آن رعایت شود

فولیکول مو وجود داشته باشد (به هر قطعه یک  1 -3به طوریکه در هر قطعه سپس این نوار  به قطعات بسیار کوچک تقسیم شده 

  گرافت گفته می شود).
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بعداً تحت بیحسی کامل شکاف هاي متعدد و خیلی کوچک در منطقۀ طاس ایجادمی گردد. محور طولی، زاویه و عمق شکاف ها براي 

هر قسمت از موضع کاشت مو متغیر بوده و دقت در این مرحله است که نتیجۀ نهایی کاشت مو را مشخص می نماید. پس از آن 

براي حصول بهترین نتیجه،گرافت هاي تک فولیکولی (تک مویی) ها قرارداده می شوند.  موها با  وسایل ظریف در شکاف ةریشۀ زند

تایی در  2گرافت هاي طورطبیعی داراي موهاي تکی است.ه در خط رویش مو در جلوي سر کاشته می شوند زیرا این بخش از سر ب

این است  FUTتایی در باالي سر کاشته می شوند تا حداکثر تراکم را بوجودآورند. حسن بزرگ  3عقب خط رویش مو وگرافت هاي 

کیفیت باالي  FUTبزرگترین مزیت خیلی کم است. ولی بیمار هزار تار مو در یک جلسه کاشته می شود و لذا اتالف وقت  4-5که 

بخصوص مواقعی که تراکم باال (براي جلسۀ اول کاشت مو بهتر است ) است به همین دلیل  FITشده (نسبت به  موهاي برداشته

  م.نماییاستفاده  FUTروش  می خواهیم پیوند مو را براي جلوي سر و خط رویش مو انجام دهیم از یا اگرو  )مورد نیازاست
  

بجاي ایجاد برش در پشت سر و برداشتن نوار به صورت تک تک با دسـتگاه   FITدر روش موها توضیح دهید.  FITدر مورد روش  ■

ایـن   FITحسن بـزرگ کمتر بوده و منحصر به چند مورد خاص است.  FUTنسبت به FITمخصوصی برداشته می شوند.  موارد کاربرد

هـزار تـار مـو     5 -7ی توانداشته و در شرایط مناسب م FUTمحدودیت کمتري نسبت به  FITاست تعداد موهاي قابل برداشت در

  .پیوند زدبرداشت نموده و
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هیچگونه دردي  فرد تحت شرایط بیحسی موضعی انجام وهمیشه موي طبیعی  پیوند کاشت موي طبیعی دردناك است؟انجام  آیا ■

بیمار می تواند پس از پایان عمل به تنهایی به منزل  .البته تزریق آمپول هاي بیحسی تا حدي دردناك می باشند جریان کارندارد در

 د بود ولی این درد قابل توجه نبوده ونتا حدي دردناك خواهدر شب اول ناحیه برداشت و کاشت مو آنچه مسلم است  برگردد.

   کنترل می شود.به راحتی معموالً با مسکن هاي معمولی 
  

هر انسان عاقلی می داند که این اعداد  ؟گاهی بیشتر) در یک جلسه صحت دارد هزار تار مو (و 12 – 15تبلیغات دال بر کاشت  آیا ■

هزار واحد  10 -12محض می باشند. هر شخص بطور متوسط داراي عجیب و غریب جنبه کاله برداري و شیادي داشته و کذب 

آنها را برداشت نمود بدون اینکه طاسی درمحل  الی پنجاه درصد 40فولیکولی در پشت و طرفین سر می باشدکه فقط می توان 

هزار  8-  10اکثر بانک موي یک فرد نرمال در بهترین شرایط و با چندین جلسه کاشت موي طبیعی حدبرداشت مشخص گردد. پس 

  تار مو جهت پیوند به دست می دهد.
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   پائین درمخصوصی هاي  ی شناسی محدودیت یزیبا نظر از ولی بله، آورد؟تر  ینیپا خط موي جلوي سررا با کاشت مومی توان آیا  ■

این خط است که  الزم به ذکر جلو آورد. مبناي مقیاس هاي مشخصی می توان این خط را بر و وجود دارد سر آوردن خط موي جلوي

  د.مو می باش پیوند ۀجلس اغلب نیاز به حداقل دو و کامل نخواهد شد کاشت مو ۀیک جلس در
    

شستشـوي   بـا چنـد روز بعـد    کـه  می شوند لیی اطراف گرافت ها تشکیعمل دلمه ها از بعد چه اتفاقی می افتد؟ کاشت مو از بعد ■

سـاقه   اسـتراحت شـده و   وارد موها سپس ریشۀ پیوند رشدکرده و براي یک ماه پس ازموهاي کاشته شده . زندیمی ر مرتب روزانه

مـی  پوسـت بیـرون     از  مو ساقه هاي جدید شروع به رشدکرده و حالت استراحت خارج و از ماه 3-4 پس ازموها  می افتند. هاي آنها

نماي محل کاشت به گونـه اي مـی    خود را بدست آورده و  عاديماه پس از پیوند کامالً حالت  9-12 قسمت طاس کلی به طور آیند.

خودداري از انجـام کارهـاي    د. می رس این محل کامالً طبیعی بنطر و این محل نخواهدشد در هیچکس متوجه کاشت مو باشدکه معموالً

هرگونـه فعالیـت   هفته ضروري بوده و بهتراست در این دوران از خم شدن زیاد در حالت ایستاده نیـز پرهیـز کنیـد.     2سنگین براي 

ورزشی در هفتۀ اول ممنوع است. از هفتۀ دوم می توانید فعالیت هاي ورزشی سبک (بجز شنا) را شروع کرده وا ز هفتـۀ سـوم ورزش   

هفته با شامپوي بچه بـه صـورت مالیـم شسـته شـود. فشـار آب دوش         2الزم است محل کاشت مو روزانه تا  ر نوع آزاد است.از ه

 روز1-2مـی توانـد  فـرد   نبایستی زیادباشد. پس از دو هفته نحوة شستشوي سر به حالت عادي بازگشته و مراعات خاصی الزم ندارد.

معموالً به دنبال انجام کاشت مو یکسري داروهاي تقویتی تجویز می شوند. این داروهـا عمـدتاً    به سرکارش بازگردد.پس ازکاشت مو 

  موهاي کاشته شده نیاز به مصرف دارو و مراقبت خاصی ندارند.در جهت حفظ و نگهداري موهاي قبلی فرد بوده و 
  

  )  مساحت و تراکم مو 1محل کم پشت ارتباط داردبا : تعداد موهاي کاشته شده در  چه تراکمی می توان انجام داد؟ تا راکاشت مو  ■
  



 

 

) توقعات بیمار و اینکه 2دهنده،  ۀخصوصیات مو (قطر، مجعد بودن و رنگ) در منطق) 3) مساحت ناحیۀ طاس، 2در ناحیۀ پشت سر، 

ت محل کاشت مو و کم هر چقدر تراکم مو و مساحت محل برداشت مو بیشتر و از طرف دیگر مساح چه تراکمی وي را قانع می کند.

 - 120باید به این نکته توجه شودکه تراکم طبیعی موهاي سر در حدود  پشتی موهاي آن کمتر باشد نتیجۀ بهتري حاصل خواهد شد.

عدد تار مو را ایجاد  30 - 40اول می توان تراکم  ۀبا کاشت موي طبیعی در جلسعدد تار مو در هر سانتیمتر مربع است ولی  100

  رسانید. 50 - 60 بهحداکثر کرده و در جلسات بعدي می توان این تراکم را 
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تراکم باال محسوب نمی رعایت سایر اصول زیبایی کاشت مو) با اینکه  حالت طبیعی (به شرط 2/1 – 3/1دل به طور کلی تراکمی معا

 در اکثر افرادمی گردد.  ظاهر فردموجب ایجاد تغییر قابل مالحظه در بوده و طاس کافی  ۀشود ولی براي ایجاد حس تغییر در منطق

این فاصله از چند روز تا دنبال هم و یا با فاصله انجام شوند. ه می توانند ب است کهکافی طاس  ۀقبراي پوشش کامل منط جلسه 2-1

  .باشداز این دو روش و یا ترکیبی  FUT  ،FIT. روش مورد استفاده می تواند سال ها متغیر است
  

محدودیت هاي انجام ولی  انجام داد می توان این عمل را خانم ها نیز در بله، خانم ها امکان پذیر است؟ کاشت موي طبیعی در آیا ■

به  موکار و مشکالت قبل و بعد از آن در خانم ها نسبت به آقایان بسیار بیشتر بوده و لذا  تعداد خانم هاي طاس که انجام کاشت 

  صالح آنها است و می توان برایشان کار انجام داد خیلی کمتر از آقایان می باشد.
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  ) ریزش موي با طرح زنانه که در هر سنی (حتی نوجوانی) می تواند رخ دهد ولی1زمینه کاربرد دارد:  4کاشت مو در خانم ها در 

   ) جلو آوردن خط موي جلوي سر در حالتی که این خط به دالیلی خیلی عقب2بیشتر در حوالی و پس از یائسگی مشاهده می شود. 

  زیبایی. ) کاشت مو در نواحی اسکار (جوشگاه) به دلیل انجام سایر اعمال جراحی4 .) پیوند مو در ابرو و مژه3رفته است. 
  

  4-5داراي گرافـت هـاي    با متدهاي قدیمی درمو  پیوند. خیر نماي عروسکی خواهند داشت؟ در محل طاس موهاي کاشته شده آیا ■

با تکنیک میکروگرافت نماي موهاي کاشته شـده (بخصـوص خـط مـوي     ولی  می داد بیمار بنابراین نماي عروسکی به سر انجام وتار مو 

  .و هیچ کس متوجه موهاي کاشته شده نخواهد شد. نظرمی رسده سر در پیشانی) کامالً طبیعی بجلوي 
  

ظریف موهاي  ازدر کاشت ابرو در مورد کاشت ابرو براي زیبایی به جاي تاتو و میزان موفقیت پیوند موهاي ابرو توضیح دهید.  ■

البته  باشد.نمی طبیعی موي  کاشت ارزان تري است ولی قابل مقایسه با و رچه تاتو روش سریع ترمی شود. گاستفاده باالي گوش 

 از کاشت ابرو درداده شده است.  کامالً توضیح "کاشت موي طبیعی"ابرو داراي محدودیت هاي زیادي است که در کتاب  پیوند

  موهاي اصلی نداشته باشد. با زیادي رویش تفاوت شده پس از پیوند زدهموهاي  تا ظریف ترین تکنیک هاي جراحی استفاده می شود

  

یکـی از کاربردهـاي    اصـالح نمـود؟   مـو کاشت  با راو ابر صورت وپوست سر، شکستگی هاي محل خط بخیه، سوختگی و می توان  آیا ■

الزم به ذکـر اسـت کـه      .می باشدبا کاشت موي طبیعی صورت  و سر نواحی مودار در محل جراحتی پوشاندن یعلم زیبا در مو پیوند

کامالً شبیه پوست سـالم اطـراف    نماي ظاهري و تراکم موها مو تا حد زیادي پوشیده می شوند ولی هیچگاه از نظر پیوندنواحی فوق با 

  نمی گردند.
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در حال حاضر پزشکان با تخصص هاي گوناگون و حتـی پزشـکان    .بلهالزم است که کاشت موي طبیعی توسط پزشک انجام شود؟  آیا ■

بایسـتی   حسـاس بـوده و   و خطیـر  بسیار یک کار موکاشت مو می نمایند ولی در نظر داشته باشید که  پیوندعمومی مبادرت به انجام 

متخصـص  انتخـاب   در براي همـۀ عمربـاقی مانـده ولـذا     بد) (خوب یا مو پیوندنتایج  انجام شود. متخصص پوست و موتوسط ترجیحاً 

مراجعـه بـه سـایت نظـام پزشـکی       مالحظـۀ پروانـۀ مطـب پزشـک،     صرف نماییـد.  زیادي را زمان بسیار دقت و خود پوست و موي

)irimc.org( ایران سایت انجمن متخصصین پوست و )iransocderm.com( به مطالـب   اعتماد بدترین کار  می باشند. مفید بسیار

  علمی ندارند. هیچ پشتوانۀ شبکه هاي ماهواره اي است که معموالً کذب محض بوده ومطبوعات و  تبلیغاتی بخصوص در  فریبندة
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