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با  مقایسه  در  لب ها  چرا  دکتر!  آقای   :
پوست سایر نقاط بدن حساس تر هستند؟

چون اصوال لب پوست ندارد، بلکه مخاط است. 
ناحیه دهان، چشم، سیستم تنفسی، گوارشی، داخل 
مجاری ادرار و واژن از مخاط ساخته شده و پوست 
ندارد. مخاط یک الیه سلول های پوششی و اپیدرم 
دارد و در مقایسه با پوست که الیه شاخی و چند الیه 
زیرین دارد، ضعیف تر است. الیه کراتین سطح پوست 
باعث می شود پوست در برابر خشکی مقاوم تر باشد. 
درست است که لب به واسطه ترشحات بزاق کمابیش 
مرطوب می شود، ولی به هر حال آسیب پذیر تر است.
: چه عواملی باعث خشکی لب می شود؟

و  شدید  باد  مداوم،  سرمای  آفتاب،  مداوم  تابش 
تماس با گرد و خاک و مواد شوینده صابونی که 

PH قلیایی باالیی دارند.
: در فصلی هستیم که به دلیل سرما و 
برای  باد خشکی لب در آن بسیار شایع است. 

پیشگیری چه توصیه ای دارید؟
بهترین روش چرب کردن و آبرسانی است. پمادهای 
چرب کننده و آبرسان و بالم لب می تواند کمک کننده 
باشد. بالم لب ها حاوی چرب کننده و مرطوب کننده 

هستند که خشکی لب را از بین می برد. فرموالسیون 
بیشتر آنها یکسان است و حاوی چربی و برخی 
از لب در  تا  یا صنعتی هستند  روغن های معدنی 
برابر آسیب ها محافظت کنند و برای متراکم کردن 
این روغن ها از موم استفاده شده است. از مهم ترین 
و رایج ترین ترکیباتی که در بالم لب ها وجود دارد 
می توان به روغن جوجوبا، گلیسیرین، موم زنبور 
عسل و کره درخت قلم اشاره کرد. البته سایر ترکیبات 
مثل نگهدارنده های آب و درصد های پایینی از اوره 
و... هم در آنها وجود دارد. در برخی از بالم لب ها 
که قرار است جلوی اشعه مضر آفتاب را بگیرند، 

ترکیبات ویژه دیگری هم اضافه شده است.
: اگر لب ترک خورده و خونریزی دارد، 

استفاده از بالم لب کفایت می کند؟
وجود  هم  عفونت  لب،  از خشک شدن  غیر  اگر 
داشته باشد، دیگر فقط چرب کردن لب کافی نیست. 
گاهی در گوشه لب عفونت کاندیدایی دیده می شود 
که به آن »پرلک« می گوییم. این عفونت در افرادی 
ایمنی شان ضعیف است  دیده می شود که سیستم 
و شکنندگی مخاط لب ها باعث شده عفونت در 
لب  گوشه  شرایط  این  در  شود.  ایجاد  ناحیه  آن 

خارش دار و سوزش دار می شود و لیچ می افتد. در 
پماد هایي  و  نیستاتین  کرم های  از  باید  مواقع  این 
استفاده کرد که عالوه بر ترکیبات ضدقارچ در آن 
آنتی بیوتیک و کورتون هم وجود دارد. این کرم ها 
با توجه به نظر پزشک تجویز می شود و کنار آن 
برای تسکین خارش می توان دارو مصرف کرد. در 
مواردی که سیستم ایمنی ضعیف است، قرص های 
ویتامین مخصوص تقویت سیستم ایمنی مثل زینک 

هم تجویز می شود.
: آیا غیر از استفاده از لیپ بالم ها روش 

پیشگیری دیگری را هم توصیه می کنید؟
در زمستان توصیه می کنیم حتما شال گردن داشته 
باشید تا لب ها را در برابر باد و سرما در امان نگه 
دارید. در عین حال فرد باید در آفتاب شدید یا اسکی 
حتما از لیپ بالم یا کرم ضدآفتاب مخصوص لب 

یا حتی ضدآفتاب معمولی استفاده کند.
: بین لیپ بالم ها کدام یک را باید انتخاب 

کنیم؟
وزارت  تایید  مورد  که  انواعی  تمام  ندارد،  فرقی 
بهداشت است می تواند از خشکی لب پیشگیری 
کند، اما اگر طرح شبنم ندارد؛ یعنی مورد تایید نیست. 

توصیه می کنم این نوع محصوالت را از دستفروش ها 
نخرید زیرا احتمال اینکه تقلبی باشند و از ترکیبات 

مضر در آنها استفاده شده باشد، باالست.
: آقای دکتر! برخی عادات نادرست هم 
می تواند خشکی لب را تشدید کند؛ مثال خیس 
کردن لب با بزاق، توصیه شما در این مورد چیست؟
بزاق حاوی لیزوزین است. این آنزیم می تواند باعث 
خشکی مخاط شود. به جای خیس کردن لب با بزاق 
بهتر است از لیپ بالم یا حتی روغن های ساده گیاهی، 
وازلین طبی و کرم های دست و صورت استفاده کنید.

: چند بار در روز می توان از لیپ بالم ها 
استفاده کرد؟

از مسواک زدن چون خمیر  در حالت عادی بعد 
دندان باعث خشک شدن مخاط لب می شود، بعد از 
صرف غذا و قبل از خوابیدن و در صورتی که لب 
شما آسیب دیده، هر بار احساس کردید لبتان خشک 
است می توانید از این محصول استفاده کنید. توصیه 
می کنیم قبل از آرایش مخصوصا اگر رژلب مات و 
خشک استفاده می کنید هم از لیپ بالم کمک بگیرید. 
در غیر این صورت باقی ماندن طوالنی مدت رژلب 

روی پوست لب باعث خشکی آن خواهد شد.

توصيه ها و هشدارهاي دكتر محمدكريم رحيمي متخصص پوست

اگر لب هایتان خشک است، بخوانید!
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4. لخته خون داخل بینی را خارج نکنید: خونریزی مختصر 
به شکل خونابه تا دو روز بعد از عمل طبیعی است. شما نباید 
لخته هایی که داخل بینی تشکیل می شود، خارج کنید. پزشک 
جراح در خالل هفته اول و بعد از خارج کردن تامپون بینی، با 
وسایل خاصی در صورت ضرورت لخته ها را خارج خواهد کرد.
5. الکل، سیگار و قلیان مصرف نکنید: مصرف مشروبات 
الکلی، استعمال سیگار و سایر دخانیات فرایند ترمیم زخم را 
مختل می کند. بنابراین ضروری است از 6 هفته قبل از عمل 
تا حداقل 3 هفته بعد از آن از مصرف سیگار اجتناب کنید. 
مصرف الکل احتمال خونریزی بعد از عمل را افزایش می دهد.
6. آدامس نجوید: از مصرف غذاهایی که نیاز به جویدن 
زیاد و پرقدرت دارند، بپرهیزید، خصوصا در خالل هفته 
اول، مصرف مایعات و غذاهای نرم توصیه می شود. جویدن 

آدامس را در ماه اول فراموش کنید.
7. تی شرت نپوشید: در دو هفته اول لباس هایی بپوشید که 
پوشیدن و درآوردن آنها راحت باشد. لباس های با یقه باز و 

لباس هایی که یقه دکمه دار دارند، بهتر هستند.
8. درمعرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید: بعد از اینکه 
گچ/ اسپلینت روی بینی برداشته می شود حتما از کرم ضدآفتاب 
با SPF مناسب استفاده کنید. بینی جراحی شده بسیار حساس 
است و ممکن است نور مستقیم آفتاب منجر به تغییر رنگ 

دائمی آن شود.
9. بینی خود را با دیگران مقایسه نکنید: هر فرد با خصوصیات 
منحصر به خود متولد می شود. اجزای صورت هرشخص با 
افراد دیگر متفاوت است. بنابراین بینی خود را با بینی سایر 
افرادی که عمل جراحی شده اند، مقایسه نکنید. خصوصا در 
هفته های اول بعد از عمل جراحی، به علت ورم بعد از عمل 
اندازه بینی بزرگ تر می شود و قابل مقایسه با بینی فرد دیگری 
که چند ماه از عمل او گذشته، نیست. دید شما از بینی خود 
باید واقع بینانه باشد و پزشک در مشاوره قبل از عمل این 
نکات را به شما گوشزد می کند. تصویر بینی و صورت خود 
را با تصاویر افراد مشهور مقایسه نکنید چرا که این تصاویر 
اغلب در آتلیه و توسط عکاسان حرفه ای و از زوایای خاصی 

گرفته شده است.
10. پیگیری بعد از عمل را فراموش نکنید: گرفتن نتیجه 
مطلوب از عمل جراحی به همکاری نزدیک میان پزشک 
و بیمار نیاز دارد. عوارض ناخواسته بعد از عمل جراحی، 
حتی نزد ماهرترین جراحان نیز ممکن است ایجاد شود. 
آنچه اهمیت دارد اینکه با اطمینان کامل بیمار به جراح و 
مراجعات پیگیری در زمان های معین از بروز این عوارض 
پیشگیری می شود و در صورت بروز آنها پزشک آن را 

مدیریت و درمان خواهد کرد.

لب ها اعضایی بسیار حساس و 
در برابر تغییرات آب و هوایی 
بسیار آسیب پذیر هستند. دلیل این 
موضوع هم نبود رنگدانه و غدد 
سباسه و تعریق در آنهاست. ترشح چربی و عرق 
باعث مرطوب و چرب شدن پوست بدن می شود، 
اما نبود آنها پوست را در برابر آسیب های ناشی از 
آب، سرما، گرما، باد و تغییرات دمایی، حتی مصرف 
مواد غذایی اسیدی و ادویه دار مثل گوجه فرنگی، 
لیمو و فلفل حساس تر می کند. با سرد شدن هوا 
برای مراقبت از لب ها توصیه می شود از محصوالت 
چرب کننده استفاده کنید، اما همیشه این سوال 
مطرح است که یک لیپ بالم )چرب کننده لب( 
خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشد و هنگام 
انتخاب آن باید به چه نکاتی توجه داشته داشت؟ 
در گفت وگویی با دکتر محمدکریم رحیمی به این 
نوع محصوالت و لزوم استفاده از آنها پرداخته ایم.


