توصیه هاي مهم قبل از انجام عمل

 )1لطفاً براي ده روز قبل از پیوند مو از مصرف عوامل زير خودداري شود:
مشروبات الكلي ،قرص آسپرين ،قرص ويتامین  ، Eداروهاي ضدانعقاد خون مثل وارفارين و هپارين ،سیر خوراکي ،سیگار و قلیان.
 )2در صورتي که داروي خاصي را به طور مرتب مصرف مي کنید و يا بیماري مهمي داريد حتماً اين موضوع را قبالً به پزشک اطالع دهید .توجه داشتته
باشید که مصرف برخي داروها با انجام عمل تداخل داشته و الزم است قبل از انجام کار استفاده از آن دارو را قطع نمايید .قبل از انجام کار کلیة سؤاالت
و مشكالت احتمالي خود را که فكر مي کنید با عمل فعلي شما ارتباط دارند با تلفن هاي مندرج در ذيل مطرح نموده تا پیوند مو را بتا اطمینتان ختاطر و
آرامش شروع نموده و بعداً مشكلي براي شما پیش نیآيد.
 )3لطفاً در روز جراحي از لباس هاي دکمه دار و جلوباز ( که به راحتي از تن بیرون آورده مي شوند) استفاده شده و اگر موهايتان سفید است شب قبل
از عمل موهايتان را رنگ مشكي نمائید.
 )4قبل از مراجعه دوش کامل گرفته و هم چنین موهايتان را با شامپو چند بار تمیز بشويید.
 )4وعدة غذاي قبل از عمل بايستي به اندازه کافي و مقوي باشد ولي از نوشیدن مايعات زياد و چاي قبل از کاشت مو خودداري کنید.
 )5رانندگي بالفاصله پس از عمل (به دلیل اثر داروهاي بي حسي و استرس عمل) به صالح بیمار نبوده و لذا لطفاً اتومبیل به همراه نیاورده و در ضتمن
اکیداً توصیه مي شود که به تنهايي و بدون افراد همراه تشريف بیآوريد .در صورتي که آوردن همراه الزامي مي باشد لطفتاً بته ايشتان بفرمايیتد کته
درزمان انجام کار بايستي در بیرون محوطه مطب حضور داشته باشند.
 )6الزم است که بیماران محترم حتماً در روز و ساعت تعیین شده در محل حاضر باشند .در صورتي که به داليلي قادر به حضور در وقت تعیین شتده
نیستید بايستي اين موضوع را حداقل يک هفته قبل از عمل در ساعات اداري به تلفن هاي مندرج در ذيل اطالع داده تا حق ديگر متقاضیان ضايع نشده
و در اين صورت مبلغ بیعانة شما محفوظ خواهد ماند .مبلغ بیعانة جنابعالي در صورت عدم مراجعه بدون اطالع قبلي و به صورت غیرموجه عودت داده
نشده و نوبت جنابعالي هم از بین خواهد رفت.
 )7قرص آنتي بیوتیک را (طبق دستور داده شده) شروع کرده و تا اتمام قرص ها ادامه دهید .به ياد داشته باشید که در روز انجام کتار هتم بايستتي
دارو را میل نمايید .آمپول دگزامتازون را عصر روز قبل به صورت عضالني تزريق نمايید.
 )8داروهاي ضددرد تجويزشده را (طبق دستور) بالفاصله پس از اتمام کار و نیز قبل از خوابیدن در شب اول میل کنید .اگر عمل شما در دو روز انجام
مي شود اين رويه در روز دوم هم تكرار گردد .به ياد داشته باشید که چه درد باشد و چه نباشد بايستي اين داروها را میل نمايید.
 )9اگرسؤالي داريد در ساعات اداري با تلفن  88653976و  69128175141خانم خدارحمي تماس حاصل فرمايید.
 )16کوتاه کردن موي سر بايستي توسط پرسنل انجام شده ،لذا به هیچ عنوان موهايتان را قبل از انجام کار کوتاه نكنید.
 )11استراحت کافي و خواب خوب در شب قبل از انجام کاشت مو بسیار مفید مي باشد .به بیمار ان شهرستاني توصیه مي شود که روز قبل از انجام پیوند
مو در تهران حضور داشته باشند تا اين مطلب رعايت گردد.
 )12براي دريافت اطالعات کامل و جامع لطفاً مطالب کتاب "کاشت موي طبیعي" تألیف "دکتر علي وفائي" را حتماً با دقتت و حوصتله کتافي مطالعته
نمايید .اين کتاب جهت دانلود رايگان در سايت  www.iranhaircenter.comموجود است.
مطالب لینک "ويزيت مجازي" در همین سايت هم فوق العاده مفید و کاربردي هستند و توصیه اکید به بازديد آن مي شود .تعدادي ويدئو آموزشتي
توسط دکتر علي وفائي در سايت اينترنتي "آپارات" گذاشته شده است که ديدن آنها مفید بوده و توصیه مي گردد.
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