
 

 عوارض کاشت ناخن

 

  

  ها هم باخبرند؟ آنندگان از خطرات اين روش شوند، اما آيا استفاده تر می رايج های زيبايی ناخن روز به روز استفاده از روش

هزينه آن، بسته به محل  کاشت ناخن اختصاص دارد کهها، بخشی به  روزها در تمام بروشورهای تبليغاتی آرايشگاه اين

های مرکزی شهر  هزار تومان در بخش ٣٠های شمالی تا  قسمت هزار تومان در ٧٠ای حدود  های آرايش هزينه جغرافيايی سالن

.است   

که ترميم انجام  است ها الزم يک دوره کاشت ناخن می شود و هر دو هفته يک بار به تناسب بلند شدن ناخن اين هزينه تنها صرف

ها بستگی دارد به ميزان رشد ناخن هزار تومان است که ٢۵هزار تا  ١۵ها هم از  قيمت ترميم اين ناخن. شود .  

های  برای اين منظور سطح ناخن به وسيله سوهان. شود ساعت انجام می ٢حدود  عالوه بر ُپرهزينه بودن، کاشت ناخن در زمانی

تراشيدن اين است که وقتی از ژل يا  علت اين. ايی که تنها اليه بسيار نازکی از ناخن باقی بماندشود تا ج تراشيده می برقی

کنند، ظاهری برجسته نداشته باشد می پودرهای مخصوص برای فرم دادن به ناخن استفاده .  

، »اند کاشته شدهخوب «تشخيص از ناخن طبيعی نيستند و به اصطالح عامه  های کاشته شده در مواردی که قابل ناخن

مصنوعی مورد استفاده  تری را برای فرد به دنبال دارند، چرا که مواد در صورت شکستن ناگهانی، آسيب جدی ترند و خطرناک

اند که اگر در اثر ضربه يا کشيدگی ناگهانی  محکم چسبيده ای متشکل از يک رديف سلول، چنان برای کاشت ناخن بر روی اليه



به وجود  شود و آسيب های جدی را زير ناخن شامل پوست، گوشت و عروق نيز همراه با آنها جدا می ، بافتبشکنند يا کنده شوند

آورد می .  

های  های مناسبتی با چسب وجود دارند که بنا به موقعيت های مختلفی از جمله پالستيكی و آاغذی های مصنوعی به صورت ناخن

شوند بر روی ناخن چسبانده میتا چسب آهن،  ای گرفته گوناگون از چسب قطره .  

 را دارد و بسيار متنوع و پيچيده است؛ از کاشت ناخن، فرنچ و مانيکور پتيکور و پانچ ها نيز داستان خودش اما تزئين ناخن

  .ناخن گرفته تا الک و استمپ ناخن

امسال مورد توجه قرار گرفته است، بدين صورت که پس از سوراخ کردن  اما پانچ ناخن دست و پا نيز روش جديدی است که

است و ... ستاره و گذارند که بسته به سليقه افراد از يک نگين کوچک تا آويزهايی به شکل قلب، روی آن می ناخن، آويزی را بر

شوند با زنجيرهای نازک به ناخن متصل می .  

های  ظاهر و زيبايی ناخن آنند، از خطرات آن باخبرند؟ خانم ها بيشتر از آقايان به اده میآه از اين وسايل استف اما آيا همه آنهايی

ها نشان  آنند و در بسياری از موارد، ناخن ها می زيبا نمودن ناخن دهند و پول و زمان زيادی را صرف نگهداری و خود اهميت می

بهداشتی افراد هستند دهنده عادات شخصی و .  

  ی مصنوعیخطرات ناخن ها ●

 های استفاده از ناخن«: گويد پوست و عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می دکتر کامران بليغی، متخصص

تغيير شکل صفحه ناخن، ) تماسی اگزمای(مصنوعی و کاشت ناخن، عوارضی همچون عفونت های معمولی و قارچی، درماتيت 

خواهد داشت ا به دنبالشکنندگی و حتی از بين رفتن صفحه اصلی ناخن ر .  

ناخن، خط خط شدن و خرد شدن ناخن و کنده شدن لبه های مصنوعی باعث تغيير رنگ ناخن، التهاب دور همچنين، کاشت ناخن  

شود می   

های آاشته شده ی يک بار مصرف  مدت از ناخن استفاده طوالنی«: دکتر نيلفروش زاده، متخصص پوست و مو نيز معتقد است

های دردناك و شديد شامل عفونت پوست اطراف  تواند باعث واآنش طوالنی مدت می های آاشته شده برای استفاده ناخنگرفته تا 

ها شود شل شدن ناخن ها و ناخن .  

های  آنند، ممكن است مشاهده آنند آه ناخن طوالنی استفاده می های مصنوعی و آاشته شده برای زمان هايی آه از ناخن خانم

برای  اگر اصراری. شوند تر شده است و در مواردی منجر به عوض شدن جهت و محور ناخن می مات تر و نازكطبيعی آنها 

های طبيعی  برداشته شوند تا اجازه داده شود ناخن ماه يك بار ٣ها بايد هر  های مصنوعی وجود دارد، اين ناخن استفاده از ناخن

  «.استراحت آنند

آهن هايی برای چسب ● .  

وجود آکريالت در ترکيبات آنها از لحاظ طبی و پزشکی  ها به وسيله چسب به دليل پوشاندن ناخن«: يغی معتقد استدکتر بل

 آورد و به جز در افرادی های قارچی به خصوص کانديدا را به وجود می بافت ناخن و عفونت ريزی، تغيير عوارضی نظير پوسته

شود ری از بين رفته است ، توصيه نمیکه بافت ناخن در آنها به دليل ژنتيکی يا بيما .»  

روند، به دليل آزاد کردن سم سيانيد و  می های مصنوعی به کار هايی که برای چسباندن ناخن بر اساس گزارش های موجود، چسب

.حتی فوت افراد آرايشگر شود تواند باعث مسموميت و بخار ناشی از آن می . 

 

 بهداشت محيط


