
Thạc sỹ – bác sỹ Nguyễn 
Đức Khải, Giám đốc Trung 
tâm Thẩm mỹ viện EVA

Hiện nay, trên các 
phương tiện thông 
tin đăng tải nhiều 
phương pháp hút 

mỡ giúp phái đẹp lấy lại vòng 
eo thon gọn. Để giúp bạn 
chọn được phương pháp đúng 
đắn và phù hợp với nhu cầu 
làm đẹp riêng, tôi sẽ chia sẻ 
một số thông tin sau:

nguyên lý hút mỡ
l  Hút mỡ truyền thống: Bác 
sỹ bơm dung dịch điện giải có 
chứa thuốc tê, thuốc co mạch 
vào mô mỡ, sau đó rạch một 
đường nhỏ rồi đưa ống hút có 
gắn với máy hút vào vùng mô 
mỡ dưới da. Mỡ được hút ra 
bằng lực đẩy tới, lui của tay.
l  Hút mỡ siêu âm: Tương tự 
như hút mỡ truyền thống nhưng 
bác sỹ sẽ đo độ dày của lớp 
mỡ ở từng khu vực cơ thể, sau 
đó đưa đầu dò siêu âm vào 
từng vùng mỡ khác nhau. Tùy 
độ dày mỡ từng vùng mà 
cường độ sóng siêu âm 
sẽ khác nhau nhằm làm 
loãng mỡ, giúp quá trình 
hút dễ dàng hơn.
l  Hút mỡ có sự trợ giúp 
của lực cơ học: Tương tự 
hút mỡ truyền thống nhưng 
có sự trợ giúp cơ học của một 
dụng cụ có tác dụng giống  
pít-tông đẩy ống hút tới, lui, 
giúp bác sỹ đỡ mất sức.
l  Hút mỡ gây cười Lipomatic 
đã được ứng dụng trên thế giới 
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Hiểu được nguyên lý hoạt động, ưu và khuyết điểm 
của từng phương pháp hút mỡ sẽ giúp bạn cảm 

thấy thoải mái hơn khi chọn giải pháp làm đẹp này

Câu chuyện vòng hai
Kỳ 4: Phương pháp

trong 14 năm qua và được FDA 
chứng nhận an toàn và hiệu 
quả. Theo đánh giá từ các bác 
sỹ phẫu thuật tạo hình trên thế 
giới, hút mỡ với Lipomatic giúp 
đẩy nhanh tiến trình hút mỡ, 
vết thương mau lành, da của 

bệnh nhân sẽ co lại tạo kết 
quả thẩm mỹ tự nhiên. 

Tuy nhiên, phương 
pháp này phải thực 
hiện trong bệnh 

viện với bác sỹ 
giàu kinh 

nghiệm.

Phẫu thuật thẩm mỹ 

hút mỡ
Phẫu 

thuật hút mỡ sẽ 
an toàn và không 
gây nguy hại nếu 

được thực hiện đúng 
quy trình và thao 

tác đúng kỹ 
thuật

l  Hút mỡ laser: Phương pháp 
này có sự trợ giúp của tia laser 
và sóng siêu âm. Trước tiên, 
bác sỹ sẽ đo độ dày mỡ ở từng 
vùng, sau đó áp đầu dò siêu 
âm vào từng vùng mỡ với tần 
số khác nhau để làm loãng mỡ. 
Mỡ được hút ra ngoài qua ống 
nhỏ. Sau cùng, bác sỹ đưa đầu 
phát tia laser vào để cầm máu. 
Dùng tia laser cầm máu giúp 
da ít bầm sau hút mỡ, kích 
thích tạo collagen và elastin 
giúp da săn chắc, phẳng hơn.

Những biến chứng có thể có 
(dù rất hiếm) của phẫu thuật 
hút mỡ gồm:
l  Biến chứng gần: Tai biến của 
gây mê, gây tê; tai biến phẫu 
thuật; tai biến tắc mạch; chảy 
máu; viêm nhiễm; hoại tử da.
l  Biến chứng xa: Thay đổi 
cảm giác vùng mổ; da sần vỏ 
cam; hút mỡ không đủ hoặc 
không cân đối; hút mỡ quá 
nhiều, để lại những vùng lõm, 
bề mặt không đều; da không 
co lại đồng đều sau mổ gây ra 
những nếp gấp.

cHăm sóc sau pHẫu 
tHuật Hút mỡ
l  Sau vài giờ ra khỏi phòng hậu 
phẫu, bạn nên vận động nhẹ với 
sự giúp đỡ của người khác.
l  Yêu cầu nhân viên y tế thay 
băng mỗi ngày để tránh hoại 
tử mô ngoài ý muốn.
l  Mặc trang phục hỗ trợ cố định 
vết mổ sau phẫu thuật liên tục.
l  Tập thể dục nhẹ sau 3 tuần 
và sau 6 tuần tập bình thường.

Kỳ sau: Bí mật của vòng một 
quyến rũ.

So với các phương pháp hút mỡ khác, hút mỡ laser có ưu điểm hơn hẳn: 
x Đối với bệnh nhân: Loại bỏ triệt để mỡ thừa, tạo dáng vóc cho cơ thể, vết 
thương mau lành, không sẹo, ít đau, ít bầm và ít sưng. Da săn chắc, phẳng 
hơn. Hồi phục nhanh, có thể trở lại công việc ngay.
x Đối với bác sỹ phẫu thuật: Hút mỡ laser nhanh hơn hẳn các phương pháp 
hút mỡ cơ học khác, không phải tốn nhiều sức để hút, điều trị tốt những 
chỗ lồi lõm hoặc kết quả không đạt của các phương pháp hút mỡ khác.

Ưu điểm của hút mỡ laser 


