
 

 

  افق هاي جدید در مانی

  در طاسی با طرح مردانه (آلوپسی آندروژنتیک )

  

  عوامل پرپشت کننده (ظاهري) مو

  

عوامل پرپشت کننده مو یکسري مواد به صورت هاي گوناگون هستند که تهیه آنها نیازي به نسخه پزشک  

نداشته و می توانند در عرض چند دقیقه به صورت ظاهري و موقتی موجب ایجاد حس پرپشتی و تراکم در 

او تقویت نمایند. این مواد موهاي کم پشت شده و بدین ترتیب حس اعتماد به نفس فرد را با اثر روانی مثبت بر 

را می توان درکنار درمان هاي دارویی، جراحی و کاشت مو استفاده نمود و حتی گاهی به جاي یک درمان پرهزینه 

و ناموفق می توان از این مواد به عنوان جایگزین درمان هاي فوق بهره جست. بسیاري از مبتالیان به طاسی از 

ستند و حس بدي که در جوامع سنتی نسبت به استعمال این عوامل وجود دارد بر اثرات مفید این مواد بی اطالع ه

  این مسئله دامن می زند درحالی که استفاده درست و منطقی از آنها در تقویت روحیه فرد بسیار مؤثر می باشد. 

  

     
  پس از استعمال                                 قبل از استفاده                                                              

  

براي مخفی کردن آثار پیوند مو (پس از کاشت موي طبیعی) و تا زمانی که موها درنیآمده اند نیز می توان از این 

مواد استفاده نمود و زمان مناسب آن حداقل دو هفته پس از پیوند مو می باشد. موارد استفاده دیگر عوامل 

  نده مو عبارتند از:پرپشت کن

) زمانی که بانک موي بیمار جوابگوي پوشانیدن طاسی وي به صورت کامل نبوده و با استفاده از پیوند موي 1

طبیعی پرپشتی کم تا متوسط ایجاد می گردد و لذا براي جلوه بهتر منطقه کاشته شده می توان گهگاه از این عوامل 

  استفاده نمود.

بوده، شخص در اوایل روند ریزش موي مردانه قرار داشته و به دلیل جوان بودن  ) درصورتی که طاسی خفیف2

  نمی توان براي ایشان مبادرت به انجام کاشت مو نمود.

  ) آلوپسی آره آتا (طاسی سکه اي)3

  ) طاسی  به دلیل آسیب رسیدن به پوست (اسکار)4



 

 

حاملگی، درمان سرطان ها، بیماري هاي ) رفع موقتی و ظاهري هرگونه ریزش مو از قبیل ریزش مو پس از 5

  مزمن، اعمال جراحی و غیره

  دسته تقسیم نمود: 6مواد پرپشت کننده مو را می توان به 

) پودر پرپشت کننده مو که حاوي رشته هاي کوچک و ظریف از کراتین پشم، کراتین برنج، سلولز مصنوعی و یا 1

هستند. این رشته ها پس از پاشیده شدن بر روي سر به  موي انسان بوده و همگی داراي بار الکتریکی مثبت

تارهاي مو (که داراي بار الکتریکی منفی هستند) چسبیده و با شاخه شاخه کردن موها یک مو را تبدیل به ده ها 

شاخه مو می نمایند و بدین ترتیب موهاي کم پشت به نظر پرپشت تر آمده و ظاهر خوبی پیدا می کنند (به 

  مایید).عکس توجه فر

  

  
  

این مواد یکی از راه هاي جالب و آسان براي مخفی کردن ظاهري و پوشانیدن موقتی مناطق داراي موهاي ضعیف 

و کم پشت بوده و در مارك هاي مختلف (تاپیک، نانوژن، سوپر میلیون هیر، مگاتیک، اُرگانین و غیره) به رنگ هاي 

مه اثربخشی این مواد وجود تعدادي تار مو (حتی ضعیف و کم گوناگون در بازار وجود دارند. واضح است که الز

پشت) می باشد و درصورت طاسی کامل استفاده از پودر بی فایده است و منظره زشتی روي پوست سر ایجاد 

می کند. اتصال این ذرات با تار مو نسبتاً محکم و مطمئن بوده و توسط باد و حرکات سر از بین نرفته و ولی اثر 

شامپو زدن از بین رفته و همه چیز به حالت اول برمی گردد. پودر بایستی پس از شستشوي سر و بر روي  آنها با

شنا کردن  (و نیز  موهاي کامالً خشک پاشیده شده، استفاده از تافت و سشوار پس از آن مانعی ندارد ولی

  ایستادن زیر باران) ممنوع می باشد زیرا اثر آن را از بین می برد.

) که مانند کرم پودرهاي آرایشی بوده و مزیت آن این است که DermMatchم پودر پرپشت کننده () کر2

  درمقابل شنا کردن و بارندگی مقاوم بوده ولی البته اثر آن با چندبار شامپو زدن از بین می رود.

  

  
آن به دلیل مایع بودن ) که مانند کرم پودر عمل می کند ولی استفاده از COUVRe) لوسیون پرپشت کننده مو (3

  براي مناطق کوچک و طاسی هاي موضعی آسان تر می باشد.



 

 

) که استعمال آن بسیار ساده است و می توان آن را بالفاصله قبل از proTHIK) اسپري پرپشت کننده مو(4

  مهمانی و یا در حین کار استفاده کرد.

  (طاسی سکه اي) ایده آل است.) که براي آلوپسی آره آتا Crayon) قلم پرپشت کننده مو (5

  )SMP) میکروپیگمانتاسیون اسکالپ (6

  

  
  

  نکات مهم در رابطه با استفاده از مواد پرپشت کننده مو

) از استفاده مقدار زیاد این مواد اجتناب کنید زیرا ظاهر غیرعادي (مانند یک سر کثیف و آلوده) به موهاي سر 1

  انی در حوالی خط موي جلوي سر می گردد که مطلوب نیست.می دهد و نیز موجب سیاه شدن پوست پیش

) استفاده مکرر، طوالنی مدت و غیرمنطقی از این عوامل موجب وابستگی روحی و روانی به آن شده (مانند اعتیاد 2

به سیگار) و مشکالت عصبی به وجود می آورد که ماهیتاً مثل اثرات مخرب استفاده ناصحیح از کاله گیس می 

  باشد.

  ) این فرآورده ها هیچکدام موجب ریزش مو نشده و آن را تشدید هم نمی کنند.3

  ) به تاریخ انقضا درازمدت فرآورده مورد مصرف دقت شود.4

  ) نکات بهداشتی را درحین مصرف این مواد درمدنظر قرار دهید.5

و پس از خشک شدن  ) درصورت مصرف همزمان از محلول ماینوکسیدیل بایستی ابتدا آن را استفاده نمود6

محلول برروي پوست سر مبادرت به استعمال ماده پرپشت کننده نمایید. درمورد لوسیون، کرم پودر و اسپري 

پرپشت کننده الزم است آنها را براي زمان مصرف بعدي ماینوکسیدیل از روي سر پاك نمایید و از این نظر پودر 

  پرپشت کننده داراي مزیت نسبی است.

ید گفت که استفاده از این مواد پس از مشورت با متخصص پوست و مو مفید بوده و با استعمال منطقی در انتها با

و درست از این مواد نه تنها هیچ کس متوجه کاربرد آنها نشده بلکه به دلیل بهترشدن وضعیت روحی و روانی 

 افراد طاس به عنوان یک راه حل موقتی توصیه نیز می گردند. 


