
 

 

 عنوان: کاشت مو به روش ترکیبی چیست؟

دهد. این ریزش مو ها را در سنین مختلف آزار میریزش مو یکی از مشکالتی است که هم آقایان و هم خانم

دیگر هنوز  تواند دالیل مختلفی داشته باشد. برخی ناشی از این مشکالت قابل درمان هستند و  برای برخیمی

کاشت مو به های موثر کاشت مو، یعنی خواهیم در مورد یکی از روشدرمان موثری یافت نشده است. امروز می

 روش ترکیبی صحبت کنیم. 

 کاشت مو به روش ترکیبی چیست؟

 FUT از دو روشهمانطور که از اسمش مشخص است،  (combined method) کاشت مو به روش ترکیبیدر 

 .دهداست را پوشش می شود و ناحیه بدون موی سر که دچار ریزش مو شدهفته میکمک گر FIT و

تار مو ( را حتی در یک جلسه برداشت کرد  ۱۴۰۰۰تا  ۱۲۰۰۰گرافت مو ) حدود  ۵۰۰۰توان تا این روش میدر 

گرافت در یک باالی تعداد برداشت بسیار کاشت مو به روش ترکیبی و در ناحیه مورد نیاز کاشت. پس اولین مزیت 

  .باشدجلسه می

عنوان مثال، وده طاسی در آنها، کوچک نیست؛ بهگیرد که محدبرای افرادی مورد استفاده قرار میبیشتر این روش، 

نیز دچار طاسی شده است. در این حالت، برای پوشش ناحیه، نیاز (  vertex ناحیه) عالوه بر جلوی سر، باالی سر

  .کاشت، دست یافت باشد تا بتوان به تراکم خوبی در ناحیهو موهای بیشتر میهای بیشتر افتبه تعداد گر

 می توانید به دو مقاله زیر مرراجعه کنید:  FUTو  FITبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد دو روش 

 .  FIT کاشت مو به روش -1

 .نیاز است بدانیدو هرآنچه  FUT کاشت مو به روش -2

 کاشت مو به روش ترکیبی مناسب چه کسانی است؟

گرافت مو احتیاج باشد توصیه متخصص کاشت  ۴۰۰۰اگر برای درمان الگوی طاسی پیشرفته به بیش از  .۱

باشد. چراکه تعداد گرافت به دست آمده در این روش از هر کدام انتخاب روش ترکیبی می مو به متقاضی

 .تنهایی بیشتر استبه FIT و FUT از روش های

نارضایتی داشته باشد. مثال از برداشت نواری  FUT و FIT متقاضی نباید در مورد هیچ کدام از روش های .۲

 .و جراحی یا تراشیدن موی سر نباید ناراضی باشد
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هم مقداری  سانتیمتر از پشت سر را برداشت و ۲حداقل بانک موی پشت سر را داشته باشد تا هم بتوان  .3

متر سانتی ۱۰تا  7آن را برداشت کرد به عبارتی بانک موی پشت سر حداقل   FITی بماند که بتوان با باق

 .باشد

وقفه روی شکمشان دراز بکشند، همچنین توانند به مدت یک ساعت بیای که نمیبیماران سالخورده .۴

 .اصال برای کاشت مو به روش ترکیبی مناسب نیستند قبیماران آسمی یا بسیار چا

خوبی انتخاب شود مثالً برای بیماری  باشد، به شرط آنکه کاندید آن بهروش ترکیبی روش مناسبی می .۵

به  FUT یا FIT باشد زیرا هرکدام از دو روشمعنی میها خالی است روش ترکیبی بیکه فقط شقیقه

باشد متر میسانتی ۵دهد. یا بیماری که ارتفاع بانک موی پشت سر حدود تنهایی همان کار را انجام می

با فاصله یک سال  FUT کند و شانس انجام دوروش ترکیبی فقط بانک موی پشت سر بیمار را خراب می

 .گیردترین انتخاب برای این بیماراست را از بیمار میرا که مناسب

مشاوره ریق ط از آنجا که تنها تعداد کمی از متخصصین، تجربه انجام روش ترکیبی کاشت مو را دارند، فقط از

توان تعیین کرد که آیا شما کاندیدای مناسبی می وارثدکتر   حضوری با متخصصان کلینیک پوست مو و زیبایی

 . برای این روش هستید یا خیر

 کاشت مو به روش ترکیبی در چند ساعت انجام می شود ؟

ساعت زمان می گیرد. بنا براین، باید یک روز کامل  ۱۰تا  ۸، حدود کاشت مو به روش ترکیبییک جلسه 

 .برای این عمل در نظر گرفت

 آیا کاشت مو در روش ترکیبی درد دارد ؟

حسی موضعی استفاده شده و درد زیادی برای بیمار ندارد پس ، از بیFUT و FIT در این روش نیز، مانند روش

رد است. برای همین منظور، از بیهوشی استفاده توان گفت که کاشت مو به روش ترکیبی یک روش بی دمی

  .شناخته شده است« بدون خونریزی»شود. در این روش خونریزی نیز کم بوده، و به همین دلیل عمال نمی

 آیا پانسمان بعد از کاشت به روش ترکیبی نیاز است ؟

تواند برای باز و بیمار فردای روز عمل کاشت، می شود، پانسمان میکاشت مو به روش ترکیبیسر بیمار بعد از 

کردن پانسمان به کلینیک پوست مو و زیبایی دکتر وارث مراجعه نماید. بعد از باز کردن پانسمان، سر بیمار 

  .تواند بعد از آن به امور روزمره زندگی بپردازدطور کلی، میشستشو شده و به
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 مراحل کاشت مو به روش ترکیبی

انتقال  FUT روش برداشت نواری یاهای مو توسط رکیبی ابتدا حجم باالیی از گرافتو به روش تدر کاشت م

 .شودبه تراکم موها افزوده می FIT شود و سپس بوسیله روشداده می

 مرحله اول کاشت مو به روش ترکیبی

های کاشت مو در مورد روشهای مو و صحبت رود و بعد از آنالیز گرافتمتقاضی برای مشاوره نزد پزشک میابتدا 

 .شودناحیه بانک مو آماده میاگر تشخیص روش ترکیبی داده شود بیمار برای آنالیز 

 بهترین خط رویش موی ممکنقبل از شروع به برداشت نواری پزشک متخصص پوست و مو با مشورت بیمار 

 .نندکد پسند متقاضی باشد را انتخاب میکه هم ظاهری طبیعی داشته باشد هم مور

شود. سپس نواری تعیین میهای ناحیه دهنده کامل بررسی و خط برداشت مرحله آنالیز ناحیه دهنده گرافتدر  

حسی موضعی در حد استاندارد تزریق شده و جراح کاشت مو شروع رای برداشت نواری آماده شده و بیبرای بیمار ب

 .کندبه برداشت فالپ می

 .شودهای مو آماده میه شده و بیمار برای کاشت فولیکولط جراح بخیپس از آن ناحیه برداشته شده توس

 و های مو از نوار برداشته شده را زیر میکروسکوپ با دقت باال جدا کرده کاشت مو در این مرحله فولیکولجراح 

ناحیه گیرنده را جهت کاشت  زمان نفر دوم تیم پزشکی کاشت مو همین در. کندمی آماده خود همکار برای

 .کندشده توسط همکار خود آماده میهای جدا گرافت

کنند. برای دریافت های مو در ناحیه گیرنده میت و دقت باال شروع به کاشت گرافتسپس تیم پزشکی با سرع

 .به صفحه اختصاصی این مطلب مراجعه فرمایید FUT اشت مویروش کاطالعات کامل در مورد 

 مرحله دوم کاشت مو به روش ترکیبی

متقاضی کاشت مو به روش ترکیبی آماده افزایش تراکم توسط  FUT در مرحله دوم بعد از اتمام کاشت به روش

 ۱۰۰۰شود. در این مرحله جراح کاشت مو بصورت تک تک حداکثر تعداد می  FIT برداشت فولیکولی یا روش

شود تراکم و کند. این امر سبب میکاشته شده در مرحله قبل اضافه میگرافت مو برداشت کرده و مابین موهای 

 .پرپشتی موها در یک جلسه به حداکثر میزان ممکن افزوده شود
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 مزایای کاشت مو به روش ترکیبی

 ترین روش برای جبران ریزش شدید و گسترده موصرفه ترین و بهاطمینانقابل  .۱

 صرف کمترین زمان و دریافت بهترین نتیجه .۲

 فولیکول یا تار مو( 9۰۰۰تا  3۰۰۰عدد که معادل  ۴۵۰۰تا  ۱۵۰۰برداشت گرافت به تعداد زیاد ) .3

 داشتن نتایجی کامال طبیعی و دائمی .۴

 نها و آقایاقابل استفاده برای خانم .۵

 معایب کاشت مو به روش ترکیبی

های شود که برای کاشت مو به روش ترکیبی از کلینیکگیر زیباجویان میعوارض این متد معموال زمانی گریبان

های کم تجربه یا آموزش ندیده کمک بخواهند. در این صورت امکان عفونت در ناحیه پیوند، غیر معتبر و پزشک

همچنین  .و و ناحیه گیرنده مو و دوره بهبودی نسبتا طوالنی وجود خواهد داشتبهبودی دیر هنگام نواحی بانک م

یکی از بزرگترین معایب کاشت مو به روش ترکیبی، باقی ماندن جای اسکار و تشکیل خط زخم ناشی از برداشت 

 .باشد که اجتناب ناپذیر استنواری مو می

 های قبل از پیوند مو به روش ترکیبیمراقبت 

صیه متخصص به شما این است که اگر عادت به مصرف مشروبات الکلی و دخانیات دارید، حداقل اولین تو .۱

ساعت قبل از شروع به پیوند مو، این عادت را کنار بگذارید. این دسته از مواد، هم سطح  7۲به مدت 

پیوند و  کنند در نتیجه منجر به بروز مشکالتی در حیناکسیژن خون را کم کرده و هم خون را رقیق می

 .بعد از آن خواهد شد

در صورت ابتال به بیماری خاص و یا مصرف داروهای خاص، حتما این موضوع را به پزشک خود اطالع  .۲

 .دهید

 .شب قبل از جراحی کاشت، استحمام کنید .3

 .دار بپوشید تا موقع تعویض، به سر فشار وارد نشوددر روز عمل، حتما لباس دکمه .۴

روز قبل از کاشت طبیعی  ۵کننده خون را به مدت که مصرف داروهای رقیق عزیزان توجه داشته باشند .۵

  .مو به روش ترکیبی کنار بگذارید

 



 

 

 های بعد از کاشت مو به روش ترکیبیمراقبت 

 .با توجه به آنچه که گفته شد، تا یک هفته همچنان باید مشروبات الکلی و دخانیات کنار گذاشته شوند .۱

 .ها بیشتر شود و ورم احتمالی کاهش یابدتا خونرسانی به فولیکولمصرف آب را بیشتر کنید  .۲

 .ها خواهد شدافزایش مصرف میوه و سبزیجات باعث تسریع در بهبود زخم .3

 .کند باید از شامپوی مناسب برای شستن سر استفاده کنیدتا زمانی که متخصص توصیه می .۴

ه باید طبق روشی که متخصص توصیه ساعت ممنوع است و سپس تا سه هفت ۴۸حمام رفتن تا حداقل  .۵

 .کند، سر را شستشو دهیدمی

در زمان خوابیدن، سر باید باالتر از بدن باشد تا تورم پوستی  پیوند طبیعی مو به روش ترکیبیبعد از  .6

  .تشدید نشود

 شست و شو مو بعد از کاشت مو ترکیبی

سوسی با یکدیگر دارند و الزم است های محتفاوت نحوه شست و شوی مو قبل و بعد از کاشت مو ترکیبی

بعد از پیوند مو به این نکته توجه زیادی داشته باشید زیرا موهای کاشته شده نسبت به دیگر موها استحکام کمتری 

دارند و طبیعتا در هنگام شست و شو به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارند. شامپوهایی که بعد از جراحی استفاده 

شود افراد برای شست و شو از شامپوهای مواد شیمیایی مضر باشند به همین جهت توصیه میشود باید فاقد می

ها باید از ماساژ دادن مو و مخصوص تجویز شده توسط پزشکشان یا شامپو بچه استفاده نمایند. همچنین آن

  .کشیدن انگشتانشان روی پوست سر خود هنگام استحمام و بعد از آن پرهیز نمایند

 آزمایشات الزم قبل از کاشت مو ترکیبی

پزشک ممکن است قبل از جراحی از شما درخواست کند که چند آزمایش بسیار آسان را انجام دهید و نتایج آن 

باشند و به شرح زیر را به وی ارائه دهید. این آزمایشات برای بررسی سالمتی خود فرد زیباجو و حفظ آن می

 :هستند

 ای خونیهآزمایش شمارش سلول .۱

 آزمایش انعقاد خون .۲

 … و HIVهایی همچون هپاتیت، آزمایش ایمنی بدن و بررسی بیماری .3

 بررسی فشار خون .۴

 بررسی قند خون و دیابت .۵

 


