
��n mông là ph�u thu�t 
l�n và ph�c t�p, c�n ph�i ���c 
th�c hi�n b�i bác s� chuyên 
khoa t�o hình th�m m� có 
kinh nghi�m �� tính toán �� 
ch�y x� ca mông, �� nhão 
ca da, c�, kích th��c ca 
mông nh�m ch
n kích th��c 
túi và k� thu�t m	 phù h�p.

Ph�u thu�t ��n mông c�n 
gây mê toàn thân, ph�i th�c 

l   Bóc tách mù: Nguy 
c� ch�y máu cao, d� sai 
khoang h�n.

l   Bóc tách có s� tr� giúp 
c�a n�i soi : Kh� n�ng c�m 
máu t�t, �i �úng khoang h�n.
Có 3 khoang ��t túi (nh� �nh):
A. Trên c�: Túi ���c ��t � 
khoang gi�a c� và mô m� d��i 
da. �u �i�m: d� th�c hi�n, 
ít nguy c� ch�y máu. Nh��c 
�i�m: d� l� túi, d� ch�y x� túi.
B. Trong c�:  Túi ���c ��t 
trong c� mông l�n. �u �i�m: 
t� nhiên, không b� ch�y x�. 
Khuy•t �i�m: k� thu�t m	 khó, 
d� ch�y máu, nh�ng d��i s� 
tr� giúp ca n�i soi, nguy c� 
ch�y máu g�n nh� không có.
C. D��i c�:  Túi ��n n�m h•n 
d��i c� mông l�n. Không nên 
��t khoang này vì nguy c� t	n 
th��ng m�ch máu và  th�n 
kinh r•t cao.

K� 2:   

Ph�u thu�t th�m m� 

 Vòng ba quy•n r• không 
ph�i là �i•u d� dàng 
có ���c tr• khi do di 
truy•n. N•u ch•ng 

may s� h�u vòng ba khiêm t�n, 
b�n v�n có ba cách c�i thi�n:
l   M�c qu�n ��n mông: ��n 
gi�n nh�ng kém t� nhiên.
l   T�p th� d�c: Là ch
n l�a 
hàng ��u vì ��n gi�n, an toàn 
nh�ng b�n ph�i kiên nh�n 
trong th i gian dài.
l   Ph�u thu�t: Khi các cách 
�•u không hi�u qu�, b�n hãy 
ngh �•n ph�u thu�t.  

CÁC PH��NG PHÁ P 
PH�U T HU� T �N M ÔNG 
Có hai ph��ng pháp ph�u 
thu�t c�i thi�n vòng ba:
B�m m� môn g: L•y m� � n�i 
khác ca c� th� (th� ng là 
b€ng) �� b�m vào mông, dành 
cho ng� i thi•u mông ít. L��ng 
m� b�m càng nhi•u, kh� n�ng 
s�ng ca m� càng th•p.
Ph�u thu � t � � n mông: Túi ��n 
mông có v‚ là silicone, 
bên trong ch�a ch•t gel 
silicone d�ng bán ��c, 
�� k•t dính r•t cao, 
kh� n�ng ch�u l�c và 
��nh hình t�t h�n 
h•n túi ng�c, hoàn 
toàn không gây d� �ng, 
không gây nguy c� ung th�.

Có hai d�ng túi ��n: Túi 
tròn ít ���c sƒ d€ng, ch„ ��nh 
��i v�i nh�ng b�n mu�n có 
mông th�t cao; Túi b�u d€c 
ph	 bi•n h�n vì hình d�ng t� 
nhiên. Tùy hình dáng mông và 
m�c �� mong mu�n ca b�n 
�� ch
n kích th��c túi ��n 
phù h�p. �a s� ph€ n� Vi�t 
Nam phù h�p kích th��c túi 
t• 250–300ml.

Th�c s� – bác 
s� Nguy�n ��c 
Kh�i, Giám ��c 

Trung tâm Th�m 
m� vi�n EVA

�� có vòng ba ��y 
��n, quy�n r�, b�n 

c�n k�t h�p �n u�ng 
và t�p th� d�c h�p 
lý ho�c dùng các 

ph��ng pháp h� tr� 
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Vòng ba hoàn m�

L�u ý sau ph�u 
thu�t nâng mông
x Trong hai ngày ��u sau m�, 
b�n nên n�m s�p. Hai ngày 
ti�p theo, b�n có th� ��ng, �i 
l�i. Sau 10 ngày, b�n có th� 
n�m ng�a và ng�i m�m.
x V�t m� s� ���c c�t ch sau 
10 ngày.
x M�c qu�n c� �
nh túi mông 
liên t	c trong ba tu�n.
x Sau hai tu�n, b�n v�n ��ng 
bình th��ng và có th� ch�i th� 
thao sau hai tháng.
x Các bi�n ch�ng có th� có 
nh� t	 máu, nhi�m trùng, l�ch 
túi và t	 d
ch.
x B�t k� m�t can thi�p ngo�i 
khoa nào c�ng có th� x�y ra r•i 
ro, v�n �� là r•i ro s� gi�m th�p 
nh�t v•i m�t bác s• giàu kinh 
nghi�m và làm vi�c c•n tr•ng. 

��n mông 
hi�n � b�nh vi�n chuyên khoa 
th�m m�, ��m b�o ��y � 
d€ng c€. B�n ph�i làm xét 
nghi�m t	ng quát �� ��m b�o 
ph�u thu�t an toàn. 

QUÁ TRÌNH �N M ÔNG 
�� ng r�ch da n�m � khe liên 
mông dài kho�ng 3cm nên 
kh� n�ng gi•u s…o r•t t�t. Túi 
���c ��t � vùng mông trên. 
Bác s� ph�i xác ��nh �áy túi 
n�m trên �� ng ng†i khi b�n 
ng†i xu�ng �� ��m b�o sau 
ph�u thu�t b�n v�n ng†i bình 
th� ng. Có hai  cách bóc tách 
khoang ��t túi: A B C 

Ph�u thu�t


