
Chăm sóc sau chỉnh hình thẩm mỹ mặt

Dù là tiểu phẫu hay đại phẫu thì vấn đề chăm sóc vết mổ, ăn uống sau chỉnh hình thẩm
mỹ vẫn luôn là những điều quan tâm của nhiều phụ nữ. Sau đây là những lời khuyên từ
ThS-BS Nguyễn Đức Khải (Thẩm mỹ viện Eva - 138 Lê Hồng Phong, P.3, Q.5, TP.HCM)      

      

Chăm sóc vết mổ

  

Vùng mổ có thể rỉ ít máu nhưng bạn không nên quá lo lắng. Chỉ cần tích cực chườm lạnh vùng
mổ trong ba ngày đầu tiên, sau đó, chuyển sang chườm ấm. Cách này sẽ giảm tối thiểu khả
năng da bị sưng bầm, nhất là đối với các giải phẫu liên quan đến gương mặt.

  

Tránh các vận động mạnh, đặc biệt là tránh massage. Súc miệng bằng Betadine xanh sau các
bữa ăn trong hai tuần. Làm bài tập mở miệng thường xuyên. Vào tuần thứ ba sau mổ, massage
nhẹ vùng mổ với gòn hay gạc thấm nước ấm.

  

 

  Tuyệt đối không chà xát và chạm tay vào khu vực quanh vết mổ. Bôi thuốc mỡ quanh vết mổ.
Khử trùng thích hợp với một số dung dịch muối trên vết thương.   

Sau ba đến năm ngày có thể rửa mặt và trang điểm. Nên nghỉ ngơi trong một tuần và không
được đọc sách, không đeo kính mắt. Trong ba tuần sau đó, tránh những bài tập quá khó và
không nên xông hơi trong vòng một tháng sau khi mổ.

  

Dinh dưỡng

  

 1 / 2



Chăm sóc sau chỉnh hình thẩm mỹ mặt

Ăn thức ăn lỏng và nguội trong năm ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật. Năm ngày tiếp theo phải
ăn cháo. Từ ngày thứ 10 có thể ăn bữa ăn bình thường

  

Kiêng ăn: Thịt bò, hải sản, trái cây có mủ (sầu riêng, vú sữa…) trong ba tuần. Xôi nếp, rau
muống từ hai đến sáu tháng. Không ăn thức ăn nóng, mặn và nhiều gia vị. 

  

Thông thường, sau khi mổ sức khỏe suy giảm và da dẻ không được đẹp, ít độ đàn hồi và mất độ
sáng bóng. Do đó, nên ăn nhiều chất tạo xơ, vitamin C và A để tăng cường tái tạo collagen. 

  

Đoàn Loan (ghi)

  

Theo Báo Phụ Nữ TP.HCM
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