
 طب سوزنی و امبدینگ   امبدینگ چیست؟ تفاوت 

  

های قابل جذب شود که در آن به جای استفاده از سوزن، از نخبه روشی گفته می کاشت نخ یا امبدینگ

شود. در واقع در این روش از همان نقاط طب سوزنی استفاده می شود با این  بخیه جراحی استفاده می

در این مقاله   شوند.تفاوت که به جای سوزن از نخ استفاده می شود و نقاط به همان شکل تحریک می

 .دارد. با ما همراه باشید که امبدینگ چیست و چه تفاوتی با طب سوزنی  خواهیم دید

 امبدینگ چیست؟ 

است. این روش یک روش کاشت  ط طب سوزنینقا مبنای امبدینگ همان مبنای طب سوزنی و استفاده از

های قابل جذب بخیه در این نقاط استفاده نخ بوده که به جای استفاده از سوزن در نقاط طب سوزنی از نخ

این روش بخیهمی از سوزنای زده نمیشود. در  با استفاده  بلکه  بیمار شود  های مخصوص که وارد بدن 

 بیمار   بدن  وارد  را  هستند  …یا مونوسیتینگ و یا PDO های قابل جذبی که از جنس کرکول یاشود، نخ می

 .کنیممی

در حین جذب این نخ توسط بدن، عمل تحریک نقاط طب سوزنی نیز اتفاق افتاده و همان اثر استفاده از  

های استفاده شده در  تر از سوزنهای امبدینگ کمی بزرگکند. سوزنسوزن در طب سوزنی را ایجاد می
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ن است از محل امبدینگ یک یا دو قطره خون خارج شود. اما نگران درد ناشی از طب سوزنی بوده و ممک

 .های آمپول کنتر استدهیم درد امبدینگ از سرنگآن نباشید. به شما اطمینان می

 چیست؟   تفاوت طب سوزنی با امبدینگ 

در واقع مبنای امبدینگ همان مبنای طب سوزنی و استفاده از نقاط طب سوزنی است. امبدینگ همان  

های قابل جذب بخیه در این  روش کاشت نخ است که به جای استفاده از سوزن در نقاط طب سوزنی از نخ

مخصوص که وارد    هایشود بلکه با استفاده از سوزنای زده نمیشود. در این روش بخیهنقاط استفاده می

می شما  نخبدن  یاشود،  کرکول  جنس  از  که  جذبی  قابل  یا PDO های  و  مونوسیتینگ    را   است  …یا 

 و   میافتد  اتفاق  نیز  سوزنی   طب  نقاط  تحریک  عمل   بدن،  توسط   نخ  این   جذب  حین  در .  کنندمی  جایگذاری

 .کندمی ایجاد را سوزن از  استفاده اثر همان

 ی؟ امبدینگ بهتر است یا طب سوزن 

پاسخ این سوال بستگی به موارد زیادی از جمله اینکه شرایط بدنی شما به چه صورت است یا اینکه از  

امبدینگ یا طب سوزنی برای درمان چه بیماری ای استفاده میکتید بستگی دارد. حتی ممکن است استفاده 

م باشد. به همین دلیل شما از این طب های شرقی، صرفا برای زیبایی پوست و صورت یا فقط تناسب اندا

برای رسیدن به پاسخ قطعی، باید بصورت حضوری توسط پزشک متخصص طب سوزنی و امبدینگ مورد 

 .معاینه قرار بگیرید

 موارد استفاده از امبدینگ 

توان ی بسیاری جهت امبدینگ ذکر شده است. از این موارد میدر کتب و مقاالت مختلف موارد استفاده

، دردهای  سندرم روده تحریک پذیر ماران سکته مغزی، فلج های مغزی، میوپاتی ها،به استفاده جهت بی

و اسکلتی  و   روش   این  از   استفاده  بیشترین  حاضر  حال  در   که  حالیست  در   این.  کرد  اشاره  …عضالنی 

چاقی در کل جهان مورد استقبال   است. امبدینگ به دلیل تأثیرات مطلوبش برای درمان درمان چاقی در 

 .واقع شده است
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 هاامبدینگ و درمان بیماری

 امبدینگ برای الغری شکم و درمان چاقی 

های های موضعی یا چاقیها مانند چاقیتر برای درمان چاقیدر حال حاضر در کشور ما از امبدینگ بیش

توان ها مییک روش درمانی بسیار خوب است که برای بسیاری از بیماریشود. امبدینگ  عمومی استفاده می

است. این روش درمانی باب   یک ماهه از آن به جای طب سوزنی استفاده کرد. در امبدینگ فواصل درمانی

 .کنندمیل بیمارانی است که از مسیرهای دور برای درمان مراجعه می

 کم می شود؟ امبدینگ چگونه باعث درمان چاقی و الغری ش 

امبدینگ باعث باال رفتن سوخت و ساز بدن در نقاط خاصی که نخ کاشته شده است می شود و این امر در  

طوالنی مدت، باعث الغری خواهد شد. عالوه بر آن، انجام امبدینگ باعث کنترل روند هضم و جذب مواد 

نکته جالب توجه آن است که  غذایی خواهد شد که این امر نیز باعث سوختن بیشتر چربی ها می شود.  

کند. می  کمتر  را  پرکار،  تیروئید  به  مبتال  افراد  در  بویژه  فرد،  اشتهای  امبدینگ   همچنین امبدینگ 

تواند عملکرد سیستم غدد درون ریز و عملکرد کلیه را افزایش دهد. به این ترتیب با انجام امبدینگ  می  شکم

 .شودشکم، از چاقی جلوگیری می

 امبدینگ برای زیبایی و جوانسازی و لیفت صورت 
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ها و امبدینگ در موارد زیبایی نیز کاربرد دارد. برای زیبایی صورت، از بین بردن خط خنده، چین و چروک

بیشتر در این  کاربردهای امبدینگ در زیبایی توان از امبدینگ استفاده کرد. در مقالهانواع لیفتینگ می

مورد صحبت کرده ایم. در زمینه تناسب اندام نیز میتوان از کاشت نخ استفاده کرد. برای لیفت سینه و 

بی دارد. اما جنس نخ و باسن، همچنین فرم دهی و تغییر سایز در سینه و باسن نیز امبدینگ کاربرد خو

شود، متفاوت های مورد استفاده در امبدینگ صورت با امبدینگی که برای درمان در بدن استفاده میسوزن

 :کنیم شود را مشاهده میترین مواردی که از امبدینگ استفاده میاست. در ادامه لیستی از مهم

 !یک بار های عمومی و یا موضعی به صورت فواصل یک ماه درمان چاقی •

 !ی زیبایی صورت برای از بین بردن خط خنده، چین و چروک های صورت و لیفت صورتدر زمینه •

 !لیفت، فرم دهی و تغییر سایز سینه •

 !لیفت، فرم دهی و تغییر سایز باسن •

 چه افرادی نمی توانند از امبدینگ استفاده کنند 

همانطور که قبال گفتیم امبدینگ یکی از روش های اقتباس شده از طب سوزنی است. این روش نیز مانند  

عوارض برای درمان بیماری های مختلف میباشد. اما به هرحال  طب سوزنی، روشی کامال طبیعی و بدون  

حتی درمان های سنتی و طبیعی هم در برخی موارد دارای محدودیت هستند که در ادامه به برخی از آنها 

 .اشاره کرده ایم

 . شودهای باردار که ترجیحا از طب سوزنی نیز برای این افراد استفاده نمیخانم •

 اندافرادی که دارای بیماری قلبی یا دارای باطری در قلبشان هستند و یا عمل جراحی قلب باز کرده  •

. 

ای که درمان قرار است انجام شود دارند. همچنین های شدید پوست در ناحیهافرادی که عفونت  •

های پوستی مانند نوعی اگزما هستند که ممکن است ناراحتیشان تحریک دی که دارای ناراحتیافرا

 . یا تشدید شود

 .اندهای جراحی داشتهی آلرژی و حساسیت نسبت به نخافرادی که سابقه •

 فرد اخیراً جراحی شکم انجام داده باشد. )حدودا یک ماه اخیر  •
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 !تمال بیشتر واکنش های آلرژیکسال به دلیل ترس شدید و اح 7اطفال زیر  •

 .کلیه بیمارانی که در محل امبدینگ عفونت فعال یا ضایعات ناشناخته دارند •

 !بیماران دچار مشکالت کوآگولوپاتی •

 .بیمارانی که هپارین، وارفارین و یا ترکیبات مشابه استفاده می کنند •

به این معنی نیست که به هیچ وجه حق  البته این موارد احتیاط برای عدم استفاده از امبدینگ هستند و   

 .استفاده از امبدینگ ندارند

 عوارض احتمالی طب سوزنی و امبدینگ 

تر های بسیار نازکهای استفاده شده در طب سوزنی، سوزن دارای عوارض خاصی نیست. سوزن طب سوزنی

ی سایزبندی های طب سوزنی دارای طیف گستردهاکثر موارد درد ندارند. سوزن  از تصور بیمار هستند و در 

شوند هایی که برای زیبایی استفاده می میلیمتر و یا کمتر است. مثال سوزن  0.2ها حدود  هستند. قطر سوزن 

ن  ی خاصی نیستند. ممکن است بعضی از سوز ها دارای عارضهمیلیمتر هستند. این سوزن  0.17دارای قطر  

 .شوندساعت برطرف می 48تا  24ها کبودی مختصری در زیر پوست ایجاد کنند که در عرض 

 نخ مورد استفاده در امبدینگ
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سوزنی    تر و دارای لومن بزرگتری است. بنابراین ممکن است از محلها کمی درشتدر مورد امبدینگ سوزن

های ی حساست به نخ شود یک تا دو قطره خون خارج شود. افرادی که سابقهکه برای امبدینگ استفاده می

بخیه دارند ممکن است این حساست در امبدینگ هم برایشان تکرار شود. همچنین به ندرت در بعضی 

هزار نفر مورد درمان با   7تا    6های التهابی، آلرژیک و یا عفونت دیده شده است. این رقم در  افراد واکنش

بیمار دیده شده است که رقم بسیار پایینی است. اما به طور کلی عوارض امبدینگ   4یا    3امبدینگ در  

 :شوندشامل دو دسته می

عوارض معمول)که البته در تعداد کمی دیده می شود(   :(normal reaction) عوارض معمولی •

  می   …سوزن ها، قرمزی مختصر، کبودی محل و  شامل: احساس گرما، درد خفیف، سوزش محل

 معمولی  عوارض.  شوندمی  برطرف  آن  از   پس  و  کشندمی  طول  ساعت  48  از   کمتر  موارد  این.  باشد

 .ندارند خاصی درمانی اقدام به نیاز 

عوارض غیر معمول شامل: تب، درد شدید، تورم،   :(abnormal reaction) عوارض غیر معمول •

 این.  باشدمی  …های کاشته شده و ها، خروج چرک، خروج نخمحل سوزن   قرمزی و گرمای زیاد در 

 این   کلیه  همچنین.  دارد  درمانی  مداخله  به  نیاز   و   است  شده   دیده  بیماران  % 5  از   کمتر   در   عوارض

 .شود  دیده مورد چند یا  یک است ممکن تناسب به و کندنمی بروز  بیمار  یک در  عوارض

 ست؟ مدت زمان هر جلسه امبدینگ چقدر ا 

دقیقه روی بدن انجام    40الی    20بار و به مدت  به صورت کلی درمان با امبدینگ به صورت ماهی یک

مورد  امبدینگ سینه هایی که برایشود. اما در بعضی موارد نیاز به تکرار مداوم ندارد. مثال جذب نخمی

شوند. روز جذب می  45تا    40ن  های امبدینگ باسن نیز بیماه است. نخ   3تا   2گیرد، بین استفاده قرار می

یابد. در غیر این در هر دو مورد ذکر شده، در صورت رضایت بیمار از نتیجه، درمان با یک جلسه خاتمه می

 .صورت یکبار دیگر تا رسیدن به رضایت بیمار، امبدینگ انجام خواهد شد

ی امبدینگ تعداد جلسات بیشتر است. درصورتی که بعد از چند جلسه، بدن به  در درمان چاقی به وسیله 

این روش درمان پاسخ ندهد و یک آداپتیشن با روش درمانی ایجاد کند، درمان متوقف شده و بعد از چند  

 . ماه ادامه پیدا خواهد کرد

 هزینه امبدینگ چقدر است؟ 



های جانبی متفاوت )هزینه های ها و نیز مواد مصرفی، همچنین هزینهقیق قیمتبا توجه به عدم تخمین د

 امبدینگ  یک  جهت  رسدمی  نظر  به  اما.  ندارد  وجود  کامل  گذاریتعرفه  امکان(  …مطب و امکانات جانبی و 

  مورد  این  در   بیشتر  توضیحات  برای.  شود  دریافت  تومان  هزار   700  تا  200  از   بیش   ایهزینه  نباید  معمول

 .را مطالعه نمایید هزینه امبدینگ میتوانید مقاله

افزایش چشمگیر هزینه رژیمبا توجه به  ها، باشگاه و ورزش و غیره(  های غذایی، عمل های الغری )انواع 

های الغری و چربی سوزی دانست. روشی ترین روشترین و مطمئنهزینهتوان یکی از کم امبدینگ را می

 .کندان به شما کمک می آلتکه تنها با کاشت نخ و تحریک نقاط خاصی از بدن برای رسیدن به وزن ایده

 لیفت و فرم دهی سینه با امبدینگ 

آید که خیلی از افراد برای تغییر سایز،  امروزه به عنوان یکی از موارد زیبایی به حساب می  امبدینگ سینه

کنند. دکتر متخصص با استفاده از امبدینگ قادر به لیفت و  فرم دهی و یا کاهش چربی از آن استفاده می

ه است. برای این که درباره امبدینگ سینه اطالعات بیش تری به دست آورید، بهتر است  فرم دهی سین

 .را مطالعه کنید امبدینگ سینه چیست مقاله

 لیفت بینی با امبدینگ 

یکی از معضل های بانوان یا حتی آقایان، داشتن بینی خوش تراش و متناسب با صورت برای جذابیت و 

به عمل    زیبایی بیشتر است. امروزه بسیاری از افراد فکر میکنند برای رسیدن به بینی دلخواهشان فقط

های جراحی میلیونی و با عوارض نیاز دارند. اما حقیقت آن است که شما میتوانید با کمترین هزینه و کامال 

برای حاال  همین  کافیست  برسید!  دلخواهتان  بینی  فرم  به  توسط   طبیعی  بینی  دهی  فرم  و  لیفت 

 .اقدام کنید و طی چند جلسه به نتیجه ای فوق العاده برسید امبدینگ

 عوارض امبدینگ 

نس نخ شود که در جراحی استفاده میشود. جهایی استفاده میدر روش کاشت نخ یا همان امبدینگ از نخ

باشد و مشکلی برای افراد به وجود های بخیه طوری است که قابل جذب میامبدینگ مانند بعضی از نخ

ی خاصی نیست مگر اینکه این شیوه درمانی در حضور  آورد. به صورت کلی امبدینگ دارای عارضهنمی

شود  ی مربوط میپزشک متخصص امبدینگ صورت نگیرد. عوارض امبدینگ به مواردی نظیر درد یا کبود

توان این عمل را بدون عارضه دانست اما برای این که بدانید چه کسانی که بسیار نادر است. به نوعی می

https://irsoozan.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c%da%af/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c%da%af/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c%da%af/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87/
https://irsoozan.ir/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ae/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ae/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ae/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d9%84%db%8c%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%ae/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c/


را مطالعه  عوارض امبدینگ کنیم مقالهبهتر است از روش کاشت نخ یا کت گوت استفاده نکنند، پیشنهاد می

 .کنید

 دکتر محقق بهترین پزشک امبدینگ ایران 

همانطور که ذکر شد، درمان با امبدینگ و طب سوزنی باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود. در غیر 

ها را شود، بلکه مشکالتی از قبیل عفونت و پارگی رگاین صورت نه تنها امبدینگ باعث بهبودی شما نمی

، مفتخریم دکتر سید  نیز برای شما بوجود خواهد آورد. در راستای انتخاب بهترین پزشک امبدینگ ایران

سال تجربه کاری را به شما معرفی کنیم.   9جعفر محقق اولین مدرس رسمی امبدینگ در ایران با بیش از  

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص فاکتورهای مهم جهت انتخاب پزشک متخصص امبدینگ و طب 

 .را مطالعه کنید بهترین پزشک امبدینگ ایران  توانید مقالهسوزنی، می

 کلینیک تخصصی طب سوزنی سوزنیران 

 سواالت رایج درباره امبدینگ 

 .شود را پاسخ خواهیم دادترین سواالتی که درباره امبدینگ مطرح میدر ادامه چند مورد از بیش

 آیا امبدینگ درد دارد؟  •

https://irsoozan.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/
https://irsoozan.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%b2%d9%86%db%8c/


هایی که به همه دوستان در ن نکته که درد ندارد سخت باشد. ولی با مانورها و تکنیکشاید باور کردن ای

ای کم شده است. به طوری که گاهی حتی های مختلف آموزش داده شده، درد بطور قابل مالحظهکارگاه

 .بیمار متوجه درد نخواهد شد

 آیا امبدینگ برای همه بیماری ها مفید است؟  •

ها نیست. اما در بسیاری از  رچقدر هم خوب باشد قابل تعمیم به همه بیماریمسلمأ یک روش درمانی ه 

های موضعی و  توان استفاده کرد. البته در حال حاضر بیشتر افراد برای چاقیها از این روش میبیماری

 .کنندکاهش سایز و وزن از امبدینگ استفاده می

 چه تعداد نخ وارد بدن می شود؟  •

های عمومی بهتر است  این مسأله بستگی به نوع بیماری و روش درمانی پزشک دارد. ولی در موارد چاقی

نخ تجاوز نکند. البته این برخالف نظر برخی از دوستان است که فکر    20نخ و نهایتاً    15ها از  تعداد نخ

 .أثیر درمان بهتر استها بیشتر باشد تکنند هرچقدر تعداد نخمی

 عمق کارگذاشتن نخ ها چقدر است؟  •

ها نبایستی به نحوی باشد که احتمال ایجاد خطر برای بیمار وجود داشته باشد. هرچند عمق فرو بردن نخ 

 2این احتمال کم است ولی اصل بر عدم آسیب بیماران حتی به میزان جزئی است و این عمق را تا نهایتأ 

های خاصی از کنیم. در مواردی که دختران جوان و فقط برای کاهش سایز قسمت متر توصیه میسانتی

 .شودکنند عمق کار گذاشتن از این هم کمتر میبدن )مثأل بازو یا ران( مراجعه می

 آیا نخ های امبدینگ به بدن ما دوخته می شوند؟  •

ا به بدن بیمار دوخته نمیشوند! در شیوه درمانی امبدینگ، از نخ های بخیه استفاده می شود اما این نخ ه

نخ امبدینگ توسط سوزن مخصوص وارد نقاط تشخیص داده شده توسط پزشک متخصص طب سوزنی و 

امبدینگ شده و در زیر پوست مراجعه کننده کاشته می شوند. پس از چند وقت این نخ ها جذب بدن شده 

 .و دیگر هیچ اثری از آن ها به جا نخواهد ماند



 نخ های کاشت

عوامل موثر بر امبدینگ و   امیدواریم این مقاله مورد پسند شما واقع شده باشد. در این مقاله سعی کردیم

ید جعفر محقق به عنوان اولین مدرس امبدینگ در ایران بیش را توضیح دهیم. دکتر س موارد استفاده از آن

ها سمینار و دوره سال است که در زمینه امبدنیگ فعالیت دارد. دکتر محقق با برگزاری بیش از ده  9از  

 .بهترین انتخاب برای انجام امبدینگ می باشد

های شماره تماس با ما ز بخشتوانید با کلینیک در تماس باشید. کافیست ا برای کسب اطالعات بیشتر می

 .کلینیک را بردارید. سواالت خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید. پاسخگوی شما خواهیم بود


