
kèm phẫu thuật cắt bỏ da dư 
nếu mức độ sa trễ vú nặng.
l    Sa trễ vú có thể tích vú bình 
thường (khoảng 300g): Tùy 
thuộc vào yêu cầu của bạn và 
mức độ sa trễ mà bác sỹ sẽ 
đưa ra các hướng xử trí khác 
nhau như đặt túi độn ngực, 
đặt túi độn ngực có kèm cắt 
bỏ phần da dư hoặc cắt bỏ da 
dư đơn thuần.
l    Sa trễ vú có kèm tình trạng 
vú phì đại: Bác sỹ sẽ xử trí 
bằng phẫu thuật thu gọn vú. 

Sẹo Sau phẫu thuật 
Sẽ như thế nào?
Có 3 loại đường mổ và sẹo mổ:
l    Sẹo quanh quầng vú.
l    Sẹo quanh quầng vú và dọc 
dưới quầng vú.
l    Sẹo hình chữ T ngược.

cầm quạt vẫy phành phạch 
cho con cháu yên giấc ngủ 
trưa. Hình ảnh buồn cười và 
đáng yêu mà tôi nhớ nhất về 
Mệ là mệ cởi phanh chiếc áo 
lá, kéo cao một bên vú lên 
rồi quạt lia lịa vì vú ngoại trễ 
xuống tận rốn. Sau này khi 
hành nghề, mỗi khi gặp khách 
hàng bị ngực sa trễ, tôi đều 
nhớ đến mệ quá cố của mình.

Phụ nữ sau khi sinh và cho 
con bú gần như không ai giữ 
được bộ ngực no tròn. Đặc 
biệt, những bạn vốn có vòng 
một to tự nhiên lại càng dễ bị 
sa trễ. Không ít trường hợp bị 
phì đại và sa trễ lúc còn rất trẻ 
mà chưa qua quá trình sinh nở 
do rối loạn nội tiết tố, phì đại 
tuyến vú, giảm cân quá mức...

Vú sa trễ là gì?
Vú sa trễ là hiện tượng tuyến 
vú chảy xệ, nằm thấp hơn so 
với vị trí của lồng ngực. Vú 
sa trễ có thể kèm theo hiện 

tượng teo nhỏ vú hoặc vú 
phì đại.

phẫu thuật Vú 
sa trễ
l    Sa trễ kèm tình 
trạng teo nhỏ vú: 
Ngoài việc phẫu thuật 

đặt túi độn ngực có thể 

Vòng một lý tưởng 
Kỳ 3: Kỷ niệm về bà ngoại 

Phẫu thuật thẩm mỹ 

 Cứ mỗi tháng 4 oi bức 
về, tôi lại nhớ những 
kỷ niệm và hình ảnh 
mệ ngoại (bà ngoại, 

nói theo kiểu Huế). Thời bao 
cấp, ngày nóng bao giờ cũng 
kèm những cơn khô hạn, cúp 
điện, ai cũng cầm trên tay 
chiếc quạt lá. Mệ ngoại tôi lúc 
nào cũng mặc chiếc áo lá, tay 

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

Phẫu thuật nâng 
ngực không chỉ giúp 
cải thiện kích cỡ mà 
còn tái tạo vẻ trẻ 

trung cho vòng một

Sẹo đường mổ sẽ 
mờ dần theo thời gian nhưng 
không bao giờ mất đi hoàn 
toàn. Ở một số người, sẹo có 
thể không mờ đi, thậm chí quá 
phát hoặc lồi tùy thuộc vào cơ 
địa của mỗi người. Điều này 
cần được bác sỹ giải thích kỹ 
trước khi mổ. Nếu có ý định 
sinh thêm con thì tốt nhất bạn 
nên chờ đến khi không còn 
muốn sinh thêm con nữa hãy 
thực hiện phẫu thuật. Bởi vì 
sau khi sinh, da sẽ giãn và vú 
sẽ sa trễ trở lại.

Cách chăm sóc sau phẫu thuật
x Bạn phải được nhân viên y tế thay băng mỗi ngày.
x Cắt chỉ sau tám ngày.
x Mặc áo nịt ngực chuyên dụng ít nhất một tháng.
x Hạn chế vận động mạnh trong sáu tuần đầu tiên.
x Nếu đường sẹo quá lớn, ngoài việc bôi thuốc mờ 
sẹo, bạn nên sử dụng miếng dán silicone chuyên dụng 
giúp cố định vú ít nhất ba tháng.
x Cảm giác ở vùng đầu núm vú chắc chắn sẽ giảm 
hoặc mất đi nhưng sẽ hồi phục từ tháng thứ ba trở đi 
tùy vào mức độ và khả năng phục hồi của cơ thể. Kỳ
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Đánh giá mức độ 
sa trễ vú chủ yếu 
dựa vào vị trí của 
núm vú

A B C D 

A. Vú bình thường.
B. Sa trễ nhẹ, núm vú ngang mức nếp lằn dưới vú.
C. Sa trễ trung bình, núm dưới nếp lằn vú nhưng vẫn nằm trên đường viền 
vú thấp nhất.
D. Sa trễ nặng, núm vú dưới nếp lằn vú và đường viền vú thấp nhất.


