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کاشـــت مــــو
در مجموعه رویان سالمت

یکی از مهمترین عوامل جذابیت فرد داشــــــتن موهای 

پرپشــت است و ریزش مو مشــکلی فراگیر، همین امر 

باعث بروز مشـــــــــکالت و استرس در افراد مختلف می 

شـــــــــــــــــــــود. درمان ها و تبلیغات توقف ریزش مو هم 

دردسر های بســــــــیاری دارد و هیچ کدام روشی قطعی 

برای ریزش مو نیســــــــــــت. به جرات می توان گفت که 

تنها روش قطعــــــی درمان ریـــــــزش مو و پایان دادن به 

تمامی این اســــــترس ها کاشــــــت مو می باشــــــد. برای 

کاشـــــــــــــت مو روش های مختلفی با هزینه ها و نتایج 

متفاوتی وجود دارد از روش های دســتی قدیمی گرفته 

تا روشهای مدرن با دستگاههای تمام اتوماتیک.

انتخاب روش ایده آل و مناســــــــب یکی از دغدغه های 

افرادی است که تصمیم به کاشت مو دارند.

امروزه با توجه به پیشــــرفتهای چشــــمگیر تکنولوژی و 

علمی در زمینه کاشـــــت مو رفتن به ســـــراغ روش های 

قدیمی منطقی به نظر نمی رســـــــــــــــــد . مجموعه رویان 

ســالمت به عنوان یکی از برترین برند های کاشـــت مو 

در خاورمیانه با ارائه دو روش از جدیدترین روشـــــــهای 

کاشت مو در حال خدمت رسانی به مشـــــــتریان عزیز 

می باشد. 

انتخاب مناســــب ترین روش کاشــــت مو به عواملی از 

قبیل:  میزان طاســــــــــی ســــــــــر، وضــــــــــعیت بانک مو،     

وضـعیت خوب شــدن زخ مها، داشــتن بیماری خاص ، 

میزان تراکم مورد نظر، انعطاف پذیری پوســــت ســـــر ، 

زمان و هزینه بستگی دارد.

مشــــــاورین رویان می توانند در انتخاب بهترین روش 

کاشت مو شما را راهنمایی کنند.

ویژگی های مجموعه رویان:

مشـــــــــــــــــــــاوره رایگان، ویزیت  رایگان توسط پزشک و 

توصــــیه مناســــب ترین روش برای شـــــما، انجام کار با 

بهتـــــــرین کیفیت و نتیجه، ارائه بیمه نامه معتبـــــــر از 

بیمه ایران، امکان پرداخت اقساطی و ...

روشــــهای مورد اســــتفاده برای کاشــــت مو در مجموعه 

 FUE Plus و Super FUE  رویان روش های انحصــاری

Super می باشد.

حداکـثـــر
کــیفــیت
خدمـات 

شــــرایــــط
پرداخـــت
اقســـاطی

تضمین
رویـــش
مـــــــــــــو 
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نکات کاشت مو

جهت رویش مو:
موی سر به نســــــبت محل قرارگیری آن بطور طبیعی 

به جهات مختلفی رشـــــــــد می کند . مو ها می توانند 

مســــــتقیم به جلو، چپ ، راست و یا حتی بصـــــــورت 

گرادبی رشـد کنند.برای داشــتن مو های طبیعی باید 

جهت گرافت ها درست تشـــخیص داده شود (جهت 

تار مو می تواند با ریشــــــــه متفاوت باشد که این امر 

می  تواند به دلیل شکســــــــــتگی مو یا عوامل دیگری 

اتفاق بیافتد) و در محل مخصــــــــــــوص خود و با زاویه 

صحیح کاشته شوند که نیاز به تخصــــــــــص و مهارت 

بســــــــیار زیاد تیم کاشت دارد. این کار در روش های 

مدرن تر توســـط دســـتگاه انجام می شـــود که نتیجه 

بسیار بهتری خواهد داشت. 

2

خط رویش مو
در هنگام تصـــــــــــمیم گیری درمورد بهترین خط موی 

پیشــانی، عوامل مختلفی وجود دارند که باید به آنها 

توجه کـــرد نظیــــر تیپ مو، انحنای طبیعــــی خط موی 

پیشــــــــــــانی، زاویه کاشت و تعداد فولیکول ها. برای 

اطمینان از پیوند موی موفق، ضروریســــت بین همه 

این عوامل تعادل برقرار شــود تا نتایج عالی بدســـت 

آید. در صــورتی که اگر خط رویش در عمل کاشــت مو 

نادیده گرفته شود، ظاهر بیمار عمال از حالت طبیعی 

خود خارج م یشــــــود. به همین دلیل نتیجه خوبی از 

عمل حاصل نم یشود و ظاهر فرد مصـــــــنوعی خواهد 

بود.خط رویش به صــــــورت طبیعی دارای ویژگ یهای  

زیر اســت این خط در طرفین به صـــورت تو رفته و در 

قســـــمت وسط جلوتر قرار دارد که این موضوع باعث 

م یشــود به صـــورت حرف  Mشـــکل دیده شـــود.این 

خط ب ه صـــورت منظم و راســـت نم یباشـــد؛ بلکه خط 

رویش مو حالتی به صـــــــــــــــــــــورت زیگزاگی و نامنظم 

دارد.فولیکو لهای مو در خطوط رویش به صـــــــــــورت 

تک مویی و نازک هسـتند.  در این ناحیه، رشد موها 

با زاویه ۳۰ درجه و رو به جلو اتفاق مـــــ یافتد. اما این 

رشد در قســـــــــــــــــــــم تهای کناری متمایل به طرفین 

م یشود.ترمیم خط رویش مو م یتواند همراه با عمل 

کاشــــت مو و درمان طاســــی انجام شــــود و یا خود به 

عنوان یک عمل جداگانه و ســب کتر انجام شـــود. اگر 

الگوی ریزش موی شــــــــــما پس از کامل شــــــــــدن، به 

گون های باشــــــــــد که تنها بخ شهایی از موهای جلوی 

سر و شقیق هها را از دسـت داده باشـید، م یتوانید از 

ترمیم خط رویش مو بهره ببرید

زاویه دادن به تیغه جراحی هنگام ایجاد شکاف ، جهت رشد مو را 

کنترل می کند. بنابراین مو می تواند مستقیم به جلو ، چپ یا 

راست رشد کند یا حتی می تواند به صورت گردابی باشد.

1

مثلثی
بیضی شکل

تخت
حاللی شکل



نکات کاشت مو
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میزان آسیب به بانک مو

برای اینکه بانک مو آســــیب کمتری ببیند (این نکته 

در سنینی که ریزش مو هنوز متوقف نشـــده و بانک 

مو ضعیف است بســـــــــــــــیار حائز اهمیت می باشد) 

برداشت گرافتها باید با دستگاه انجام شود. ایده ال 

ترین حالت این اســـت که ســــوزن های با ضــــخامت 

متفاوت برای گرافتی های تکی و چندتایی اســــتفاده 

شـــود در این حالت زخم ایجاد شــــده کم تر اســــت و 

بافت بانک مو سالمتر می ماند.

4

تعداد و کیفیت گــــــــــــــــــــرافت های 

برداشت شده
برای داشــتن یک عمل کاشـــت موفق کیفیت گرافت 

های برداشـــت شـــده خیلی مهم اســــت. در صــــورت 

اســکن و آنالیز بانک مو توســط دســتگاه و برداشـــت 

صــحیح گرافتهای هدف، هم از لحاظ کیفیت و هم از 

لحاظ تعداد گرافتهای برداشـــت شــــده نتیجه بهتر و 

تراکم بیشتری خواهید داشت.

5

میزان تراکم مو ها کاشته شده
کاشت مو و میزان تراکم بدست آمده نســـــــــــــبت به 

روش کاشــــــت و تبحر پزشــــــک متفاوت اســـــــت. در 

صورتی که پزشک وسعت دید بیشـــــــــــــــــتری در یک 

ســــانتیمتر مربع داشــــته باشـــــد می تواند گرافتهای 

بیشــــــــــــــــــــــــــتری را در این محل بکارد که استفاده از 

میکروســـــکوپ برای کاشــــــت این امکان را در اختیار 

پزشک قرار می دهد ولی نیاز به صرف زمان بیشـتر و 

دقت باالتری دارد.

در روش های قدیمی به علت برداشت نواری پوسـت تهاجمی 

است، خونریزی داشته و نیاز به بخیه زدن دارد.

در روش های جدید به علت برداشـــــــــــت با پانچ غیر تهاجمی 

اســــــــــت، خونریزی خیلی کمی داشــــــــــته و نیاز به بخیه زدن 

نیست.
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کاشـت مــــو

Super FUEبه روش 

اســــــکن و آنالیز بانک مو و پوســــــت ســــــر قبل از عمل 

کاشت انجام می شود که گرافت های چند ریشــه ای و 

ضـخیم مناســب برای کاشــت شــناســایی می شــود که 

اطالعت این آنالیز به دسـتگاه برداشـت مو داده شــده 

که موجب می شود بیش از ۹۵٪ گرافت ها سالم باقی 

بماند�در این روش حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ گــــــرافت(۱۲ تا 

۱۴ هزار تار مو)برداشت می شود(۱۱/۵ تا ۱۳/۵ هزار تار 

مو رشـــد می کند)�طراحی خط رویش لیزری با توجه به 

ابعاد آناتومیک صورت که در مرحله اسـکن شـناسـایی 

شــــــده که موجب می شـــــــود طبیعی ترین خط رویش 

حاصل شود. بیحســــــــــی اولیه با دستگاه بدون سوزن 

انجام میشـود که درد تزریق بیحســی را تا ۸۰٪ کاهش 

می دهد�مرحله کاشـــــــــــــت تحت میکروســـــــــــــکوپ با 

بزرگنمایی ۲۰ برابر انجام می شـــود که باعث می شـــود 

تعداد بیشـــــــــتری گرافت در ۱ سانتی متر مربع کاشته 

شود(۲-۳ برابر روش های قدیمی)

اسکن و آنالیز سر

طراحی لیزری خط رویش

بی حسی با دستگاه بدون سوزن کاشت تحت میکروسکپ با بزرگنمایی ۲۰ برابر



کاشـت مــــو

Super FUEبه روش 
این روش نوع پیشـــــرفته تر سوپر  FUEمی باشد که عالوه 

بر مزیت های قبلی موارد زیر به این دسـتگاه اضـافه شــده 

است که کیفیت و تراکم کاشت مو را مضــــــــــــــــــــــــــاعف می 

کند�قطر پانچ ها در مرحله برداشـــــــــــــت پالس قابل تغییر 

اســــــــــــــــــــت که باعث می شـــــــــــــــــــــود عالوه بر گرافت های 

چندتایی،گرافت های تکی با قطر کمتر برداشـت شـود،این 

ویژگی باعث می شود هم تعداد بیشـتری گرافت از پشــت 

سـر برداشـت شــود(۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرافت یا ۱۶تا۲۰ هزار تار 

مو) بانک موی شـما همانند بانکی که سـرمایه خود را در آن 

نگه داری می کنید برای شـما ارزشــمند اســت .برداشــت از 

این بانک اگر درســــت و هوشــــمندانه نباشـــــد شـــــما دیگر 

ســــــــــرمایه ای برای آینده نخواهید داشــــــــــت. عمده ترین 

تفاوتی که در روش SuperFue Plus  با ســـــایر روش های 

بدون جراحی وجود دارد اینســــــــــت که در روش های عادی 

بدون جراحی با پانچ های مرســــــوم زخمهای بزرگتر و عمیق 

تری روی پوست سرتان ایجاد میشــــــــــود که هم باعث دیر 

خوب شدن زخم هایتان و هم باعث کم پشـــــــــــــت بودن و 

خالی بنظر رسیدن قســـمتهای پشـــت سرتان می شود. اما 

در روش SuperFue Plus  گــــرافتها از ناحیه هایـــــی که در 

مرحله اسکن توسط دستگاه مشـــخص شده با استفاده از 

تکنیکهای خاص و پانچ های اختصــــــاصی دستگاه پالس با 

نظارت کامل پزشک و بصـــــــــــــــــــــــــورت کامال محاسبه شده 

برداشت میشــــــود، اين مســــــئله کمک می کند تا زخمهای 

ایجاد شــــــده از همان روز اول جوش بخورند و به ســـــــرعت 

ترمیم شــــــــوند بطوری که بعد از چند هفته فراموش کنید 

که مویی از پشت سرتان برداشته شده است.

+



کاشـت مــــو

Super FUEبه روش 

در روش پالس دســـــــــــــــتگاه های  DBDپالســــــــــــــــما جهت 

 Cold اسـترلیزاســیون پوســت ســر،� اســتفاده از دســتگاه

 Plasmaو لیزر کم توان بعد از کاشت جهت تســــــــــــــــــریع 

ترمیم زخم و افرایش رشــــد موهای کاشـــــته شـــــده�و چند 

دستگاه دیگر برای تقویت موها وجود دارد. 

در روش پالس طراحی و کاشـت خط رویش توســط پزشــک 

انجام می شود که خط رویشی بسـیار طبیعی و با تراکم باال 

را برای شـــما به ارمغان خواهد آورد.  با اســـتفاده از ســـوزن 

های Diamond  دســـتگاه پالس که ۴-۵ برابر ســـایر روش 

ها تراکم می دهد (تعداد گرافت کاشـته شــده در ۱ ســانتی 

متـر مــربع در روش  sFUE بین ۴۰-۴۵تا و در + sFUE بین 

۸۰-۷۰تا)�در روش پالس برای کاشــــــــت خط رویش گرافت 

های ۴-۵ تار مویی زیر میکروســــکوپ تک گرافتی شـــــده و 

تعداد بســیار بیشــتری موی تکی در خط رویش کاشت می 

شود و موجب ایجاد نمای کاشت طبیعی تر نســــــــــــــبت به 

سایر روش ها می شـود(فایل صـوتی ویژگی های خط روش 

در کاشت مو را گوش کنید)

+

استفاده از پانچ های با قطر متفاوت

 برای استرلیزاسیون پوست سرCold Plasmaاستفاده از دستگاه 

لیزر کم توان بعد از کاشت جهت ترمیم زخم و افزایش رشد استفاده از سوزن های دیاموند

0
.7

 m
m

0
.8

 m
m

0
.9

 m
m

1
.0

 m
m

1
.2

 m
m

SFUESFUE+

CM ۷۰1-۸۰ گرافت در۴۰-۴۵ گرافت در
2

1 CM
2

+Super FUEتراکم کاشت بسیار بیشتر در روش 



کالم آخر

کاشـــت مو عالوه بر اینکه یک پروســــه درمانی 

اســـت یک هنر نیز می باشـــد و حرفه ای بودن 

تیم کاشــــــــت و اســــــــتفاده از دســـــــــتگاه های 

پیشـــــرفته باعث حداکثر کیفیت در نتیجه آن 

می شود.

خیلی از افراد به دنبال انجام کاشــــــت در زمان 

کم هســــتند ولی این نکته مهم را باید مد نظر 

داشـــــته باشـــــند که بانک موی هر فرد محدود 

اســــــــت و هر فردی حداکثر دو مرتبه می تواند 

کاشـــــــــــت موی طبیعی انجام دهد. پس حفظ 

بانک مو و ســــــالم ماندن گرافتهای برداشــــــت 

شده بســـــــــــــیار حائز اهمیت است. همچنین 

نحوه کاشـــــــــــــــــــــت گرافتها و ایجاد خط رویش 

طبیعی با توجه به خواســــــــــــــته فرد هم نقش 

بسیار مهمی در نتیجه کار دارد.

در مجموعه های رویان ســــالمت کاشــــت مو با 

اســـــــتفاده از به روز ترین دســــــــتگاه های دنیا 

انجام می شـــود و تیم های کاشـــت حرفه ای با 

دقت حداکثـــری عمل را بــــرای فــــرد انجام مــــی 

دهند. این مجموعه با توجه به ســابقه طوالنی 

در کاشت مو، بیشترین رضایت مندی نسبت 

به ســـــایر کلینیک ها را داشـــــته اســـــت و تنها 

مجموعه ای در ایران می باشـــــــــد که بیمه نامه 

 بیمه ایرانکاشـــــــــــــــت از طرف برای هر فرد 

صادر می شود. که این مطلب نشــــــــان دهنده 

اعتبار این مجموعه نســــــبت به سایر کلینیک 

های کاشت مو می باشد.

Health�&�Beauty�Clinic



می توانید از مطالب و مقاالت موجود در ســـایت رویان جهت دریافت اطالعات 

بیشـــــــــــــتر در مورد کاشت مو و سایر خدمات مجموعه رویان استفاده نمایید.

کلیک کنید

کلیک کنید

https://royan.clinic/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88/
https://royan.clinic/%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88/
https://royan.clinic/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%88/
https://royan.clinic/befor-hair-transplantation/
https://royan.clinic/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88/
https://royan.clinic/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b5%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88/
https://royan.clinic/suitable-age-for-hair-transplantation/
https://royan.clinic/hair-transplants-for-diabetics/
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