
 

 

 

 صفر تا صد پیرسینگ

 

 

 :پیرسینگ

ها تغییر ظاهری از ها همیشه به دنبال تنوع و تغییر در خود و ساختار ظاهری خود هستند و پیرسینگ یکی از روشانسان

 .باشدسالهای بسیار دور می

 

 

گذشت زمان نسل بشر به دنبال رشد و کامل تر شدن است و با توجه به نکات منفی و عوارض ایم که با تجربه کرده

 توانیم بگوییم این هنر در جهت منفیپیرسینگ می

 .هم به بلوغ کاملی رسیده است

 .اندکردهمی هاها، آلت تناسلی و نوک سینهها اقدام به سوراخ کردن لبها محدود به سوراخ کردن گوش نبوده و آناین کار آن



 

 

های خود این کار را ها در اقوام مختلف متفاوت بوده و هر قوم با توحه به آداب و رسوم و سنتنحوه سوراخ کردن این اندام

 . داده استانجام می

 . آوری آنها بودو جنگ  در مردان هم سوراخ کردن نوک سینه عموما رواح داشت و نشانه شجاعت و دالوری

  

  

شود پیرسینگ )شامل پیرسینگ گوش( در زمان قدیم )باستان( در سراسر اقوام دورتادور از شواهد مشخص می این گونه که

 های مومیاییاست. بدنشدهدنیا انجام می

رود ترین مومیایی که تاکنون پیدا شده اوتسی مرد یخی است که در یخاند. قدیمیشده که دارای سوراخ کاری بودند کشف شده

 های آلپ اوتسال دردر کوهشنالشتال 

 ۱۱–۷است. این مومیایی یک پیرسینگ گوش به ضخامت شدهنزدیکی هاوبسالبیوخ در مرز میان اتریش و ایتالیا یافت

 .استمتری داشتهمیلی

  

 
 مومیایی اوتسی مرد یخی

  



 

 

 پیرسینگ در دنیای مدرن

 

  

ترین و وارد کردن اشیای تزئینی و جواهرات است که شایعیا همان سوراخ کردن پوست به منظور  (Piercing) پیرسینگ

های دیگر بدن ازجمله بینی، زبان، ترین نوع آن سوراخ کردن نرمه و غضروف گوش است اما امروزه برای قسمتقدیمی

اد(. شود)ما یک به یک انواع پیرسینگ را در همین مطلب شرح خواهیم دلب، ابرو، ناف، دندان و حتی چشم هم انجام می

های مخصوص )دستگاه تفنگ مانند( انجام شده و برای پیرسینگ نرمه و غضروف گوش معموال با استفاده از گان

خورد و بعد شود. همچنین درمورد پیرسینگ دندان ابتدا سطح دندان تراش میهای دیگر بدن از سوزن استفاده میقسمت

گیرد که برای ئینی از طریق جراحی زیر ملتحمه قرار میشود. در پیرسینگ چشم هم شیء تزجواهر روی آن نصب می

 ..درآوردن آن هم بار دیگر به عمل جراحی نیاز خواهد بود

  

 

 

 

 



 

 

 های پیرسینگنباید

 !از آویز نیکل استفاده نکنید

باید  افرادی که مستعد حساسیت هستند بهتر است از فلزات حاوی نیکل یا بدلیجات استفاده نکنند. در صورت وقوع حساسیت

 آویز از پوست جدا شده و برای دریافت درمان مناسب به متخصص پوست مراجعه شود

 
 آویزهای نیکل 

 

این حساسیت معموال در » یکی دیگر از عوارض احتمالی پیرسینگ حساسیت یا آلرژی نسبت به آویزهای تزئینی است:

ریزی و توان به قرمزی، پوستهست. از عالئم آن هم میافتد و احتمال آلرژی به طال خیلی کمتر امورد فلز نیکل اتفاق می

خارش در محل اشاره کرد. البته در موارد شدیدتر ممکن است مناطق دیگر بدن هم دچار عالئم حساسیت شوند بنابراین 

 .افرادی که مستعد حساسیت هستند بهتر است از فلزات حاوی نیکل یا بدلیجات استفاده نکنند

 

 کنیدبا الکل ضدعفونی ن

نباید پس از سوراخ کردن پوست از الکل، بتادین و موادی مانند آنها روی محل مورد نظر استفاده کنید چراکه باعث خشک 

 .شوندشدن و آسیب رساندن به پوست می

 کندعفونت ناحیه سوراخ شده، از مشکالت دیگری است که افراد را نگران می

ماند و احتمال بسته شدن آن کم است. باید توجه داشته باشید که یک مقدار باز میبعد از گذشت چند ماه معموال دیگر سوراخ 

قرمزی، التهاب و حتی ترشحات زرد و سفید و خونریزی مختصر در ناحیه طی روزهای اول طبیعی است و به مرور 

 .شود اما اگر این عالئم شدید باشند حتما باید به پزشک مراجعه کردبرطرف می

 



 

 

 ک نکنیدبا حوله خش

بعد از انجام پیرسینگ تا پایان زمان ترمیم، آن را دستکاری نکنید و آویز را تغییر ندهید. در سه تا چهار ماه اول بیشتر از 

های وشو ندهید و برای خشک کردن محل پیرسینگ از حوله کاغذی استفاده کنید زیرا حولهدو بار در روز ناحیه را شست

های تنگ در آن اکتری هستند. در چند ماه اول سعی کنید روی پیرسینگ خود نخوابید و از لباسای معموال آلوده به بپارچه

تان را عوض کنید. عالوه براینها تا کامل شدن دوره ترمیم های تختخوابای یک بار ملحفههمچنین هفته .محل استفاده نکنید

 خودداری کنید… از رفتن به استخر، وان آب، جکوزی، دریا و 

 های باردار پیرسینگ انجام ندهندانمخ

کار را انجام دهند باید حداقل تا زمان زایمان صبر کنند ، پیرسینگ احتمال ابتدا بع خانم های باردار اگر عالقه دارند تا این

اشند. های خطرناک می بهای بعد از زایمان را بیشتر کرده و باال می برد و عفونت های بعد از زایمان جزو عفونتعفونت

های حامله خطرناک است به خصوص اگر قصد داشته باشند تا با عمل سزارین پیرسینگ ناف از همه انواع برای خانم

 ..فرزند خود را به دنیا آورند

 جنس فلز ها و قطعات مناسب برای پیرسینگ

 :لبرای پیشگیری از واکنش آلرژیک توصیه می شود تنها از فلزات غیر سمی استفاده کنید؛ مث

 استیل گرید جراحی

 عیار 18یا  14طالی 

 تیتانیوم

 نیوبیوم

 پالتین

 آورند؟چه کسانی گوشت اضافه می

گرچه پیش از این ادعا کردیم که پیرسینگ بدن اگر با اصول بهداشتی انجام شود، آسیب زیادی را به همراه نمی آورد؛ اما 

مجرب و با رعایت اصول بهداشتی هم اتفاق بیفتد. یکی از  تواند پس از کمک گرفتن از متخصصانبرخی مشکالت حتی می

 .عوارض احتمالی پیرسینگ، ایجاد گوشت اضافه یا کلوئید است

شود. به تواند ایجاد شود و در کسانی که زمینه ارثی کلوئید دارند، بیشتر دیده میاین عارضه در هر قسمتی از بدن می

مورد نظر بافت اسکار رشد کند که نمای ظاهری بدی دارد و برای برطرف عبارتی ممکن است براثر پیرسینگ در ناحیه 

کردن آن جلسات درمانی زیادی الزم است. همچنین اگر فرد بار دیگر پیرسینگ انجام دهد دوباره دچار گوشت اضافه یا 

 .کلوئید خواهد شد

ازجمله ناحیه گردن به باال، ناحیه پشت، سینه، عالوه بر اینها، بعضی مناطق بدن بیشتر مستعد آوردن گوشت اضافه هستند 

 «.تنه کمتر است مگر اینکه فرد استعداد کلوئید داشته باشداما احتمال ایجاد کلوئید در نواحی پایین  …شانه و 

  



 

 

 :یرسینگ بینیپ

انجام شده و سپس پیرسینگ بینی دارای انواع مختلفی اسـت، عده ای از مدل ها توسط سوراخ های دائمی و توسط دکتر 

جواهرات مختلف هم چون حلقه، زنجیز و سنگ ها از سوراخ ایجاد شده عبور داده خواهد شد. عده ای از انواع مدل 

پیرسینگ بینی نیز بـه صورت چسبی بوده و عده ای از آن ها بدون سوراخ و چسب و بـه صورت موقتی قرار خواهند 

 .گرفت

  

 : پیرسینگ بینی چسبی

پیرسینگ های بدون سوراخ میتوان از انواع حلقه ها استفاده کرد، این حلقه بر روی خود دارای فضای باز کوچکی برای 

هستند و زمانیکه آن ها را بر روی پره های بینی قرار میدهید بدلیل فضای باز کوچک تعبیه شده بر روی خود از بینی شـما 

نید انواع حلقه ها را استفاده کرده و بدون آنکه مشکلی برای شـما ایجاد شود توانخواهند افتاد. دراین مدل ها بـه سادگی می

 .پیرسینگ بینی را جدا کرده و مدلهای متفاوت دیگری را امتحان کنید

  

عده ای از مدلهای دیگر از پیرسینگ بینی از نوع چسبی هستند کـه دراین مدل ها انواع مختلف سنگ قرار گرفته و 

گی از انواع سنگ و نگین و فلز استفاده کنید و بـه سادگی بر روی محل مورد نیاز کـه اغلب بر روی پره توانید بـه سادمی

 .بینی اسـت استفاده کنید

  

 :ی پیرسینگ دائمی بین

 



 

 

 

 پیرسینگ پره بینی : 

  .شوندی بینی انجام می ها در سمت راست یا چپ یا هر دو قسمت پرهاین پیرسینگ

  میانی بینیپیرسینگ قسمت : 

شود این پیرسینگ به هیچ عنوان نباید در غضروف میانی انجام این پیرسینگ در قسمت نرم میانی دو سوراخ بینی انجام می

 شود ، در غیر این صورت بیمار درد بسیار زیادی را تحمل خواهد کرد و دچار مشکالت بعدی خواهد شد

 پیرسینگ پل : 

ر قسمت پل بینی انجام می شود. پیرسینگ پل در قسمت سطحی صورت انجام می شود. از پیرسینگ پل، در بین دو چشم و د

اینرو احتمال اینکه این پیرسینگ توسط بدن پس زده شود زیاد است. هر جسم خارجی که در سطح بدن قرار گیرد، توسط 

یرسینگ پل را نداشته باشد، به ناچار بدن به بیرون رانده می شود. اگر بدن شما انرژی کافی برای بیرون راندن زیورآالت پ

آن را می پذیرد. از اینرو متخصصین پیرسینگ ماهر، پیرسینگ پل را تا جای ممکن در قسمت عمقی ایجاد کرده و از 

زیورآالت سنگین تر استفاده می کنند. متاسفانه در این قسمت از بینی، بافت محدودی وجود دارد و نمی تواند زیورآالت 

را تحمل کند. اگر بدن شما زیورآالت پیرسینگ پل را پس بزند، باید آن را به ناچار در آورید. در اینصورت خیلی سنگین 

 یک جای زخم زشت در بین دو چشم شما باقی می ماند

 

 

  



 

 

 پیرسینگ ناساالنگ : 

عبور می کند، و از پره این پیرسینگ، از قسمت بیرونی یکی از پره های بینی داخل می شود، از قسمت گوشتی میانی بینی 

 .ی دیگر بینی بیرون می آید. به این دلیل، این پیرسینگ را با نام سه در یک نیز می شناسند

 

 پیرسینگ کرگدنی : 

 این پیرسینگ، از باالی نوک بینی داخل شده و از پایین نوک بینی خارج می شود

 آیا پیرسینگ بینی دردناک است؟

تصمیم بزرگ در زندگیست. پیرسینگ های صورت را نمی توان به راحتی مخفی کرد. به عالوه سوراخ کردن بینی، یک 

پیرسینگ بینی خیلی دیرتر از پیرسینگ گوش خوب می شود. در صورت سوراخ کردن بینی، ممکن است دچار درد شوید، 

حرفه ای، انتخاب جواهرات و  اما شدت درد به چند مورد بستگی دارد. شما می توانید با انتخاب یک متخصص پیرسینگ

زیورآالت مناسب بینی، و مراقبت های الزم، درد بینی را به حداقل برسانید. ما در این مقاله به بررسی این سه مورد می 

 .پردازیم

 انتخاب متخصص پیرسینگ

کنید. محیط پیرسینگ  برای آنکه درد پیرسینگ بینی را به حداقل برسانید، باید یک متخصص پیرسینگ باتجربه را انتخاب

باید استریل باشد و وسایل یک بار مصرف آن دور انداخته شوند. وسایل یک بار مصرف و استریل، داخل یک پالستیک 

دربسته ی مهر و موم شده قرار دارند. به عالوه، متخصص پیرسینگ شما باید قبل از شروع کار، دست های خود را بشوید 

 .ستفاده کندو از دستکش های یک بار مصرف ا

  

  



 

 

 انتخاب زیورآالت بینی مناسب

عیار استفاده کنید. برای  ۱۸یا  ۱۴برای آنکه در ناحیه ی بینی دچار حساسیت نشوید، از زیورآالت استیل، تیتانیوم و طالی 

به عالوه، آنکه فضای کافی برای تمیز کردن وجود داشته باشد، به جای زیورآالت میخی، از حلقه های بینی استفاده کنید. 

 .برای کاهش حرکت، قطر حلقه نباید خیلی بزرگ باشد

 نحوه ی سوراخ کردن بینی

بر خالف گوش که معموال با استفاده از تفنگ سوراخ می شود، بینی را با سوزن سوراخ می کنند. از اینرو فرآیند سوراخ 

را داخل بینی می کند و سپس حلقه را  کردن بینی، سریع و بدون درد نیست. متخصص پیرسینگ شما، یک سوزن توخالی

 .در سوراخ قرار می دهد. اگر بینی شما حساس باشد، دچار تورم، خونریزی، پوسته پوسته شدن یا ترشح چرک می شود

 مراقبت های بعدی از بینی سوراخ شده

ب تمیز کنید. به طور کلی، باید برای آنکه بینی شما دچار درد، قرمزی و تورم ناشی از عفونت نشود، باید آن را به طور مرت

بینی خود را روزانه یک یا دو بار به مدت حداقل هشت هفته توسط محلول آب نمک یا صابون آنتی باکتریال تمیز کنید. قبل 

از آنکه محل پیرسینگ بینی را لمس کنید، دستان خود را با آب و صابون بشویید. برای آنکه احتمال زخم شدن پیرسینگ 

یابد، از فعالیت های ورزشی و شنا خودداری نموده و هنگام درآوردن یا به تن کردن لباس بسیار مراقب باشید. بینی کاهش 

 .تا زمانی که پیرسینگ بینی خوب نشده است، از لوازم آرایشی و زیبایی در محل پیرسینگ استفاده نکنید

  

 :چگونه از بینی تازه سوراخ شده مراقبت کنیم

  پیرسینگ بینی، باید چندین نکته را رعایت کنید تا بینی تان دچار عالیمی نظیر عفونت، اسکار و پس پس از انجام

زدن زیورآالت بینی نشود. ما در این مقاله، تمامی این نکات و نحوه ی تمیز کردن بینی را مورد بررسی قرار می 

 .دهیم

 ب و صابون آنتی باکتریال به خوبی بشویید. فقط هنگام قبل از آنکه بینی خود را لمس کنید، باید دستانتان را با آ

 .تمیز کردن بینی مجاز هستید تا به بینی خود دست بزنید

  بینی خود را دو بار در روز )صبح و عصر( با استفاده از آب گرم و صابون آنتی باکتریال یا محلول های ضد

اروخانه ها و فروشگاه های آرایشی بهداشتی تهیه عفونی مجاز دیگر تمیز کنید. می توانید این محلول ها را از د

کنید. قبل از آنکه از این محلول های ضد عفونی برای تمیز کردن پیرسینگ بینی استفاده کنید، باید آن ها را در آب 

گرم حل نمایید. برای تمیز کردن بینی، یک گوش پاک کن یا پنبه را در این محلول بخیسانید و بینی را به مدت سه 

چهار دقیقه با آن تمیز کنید. پس از تمیز کردن بینی، آن را با آب گرم بشویید تا بقایای صابون یا محلول های  تا

شست و شو روی بینی شما نماند. در نهایت بینی را با استفاده از یک دستمال توالت تمیز خشک کنید. از حوله 

به  .وامل بیماری زا باشد و باعث عفونت شودبرای خشک کردن بینی استفاده نکنید. حوله ممکن است ناقل ع

 .عالوه پرزهای آن می تواند به زیورآالت بینی گیر کند و باعث خونریزی و سوزش شود

  اگر به صابون و محلول های ضد عفونی دسترسی ندارید، می توانید ازمحلول آب نمک استفاده کنید. برای درست

چایخورینمک بدون یدرا در یک فنجان آب گرم حل کنید. سپس گوش کردن محلول آب نمک، یک چهارم قاشق 

پاک کن یا پنبه را به این محلول آغشته کرده و پیرسینگ بینی را به مدت سه تا چهار دقیقه تمیز کنید. پس از تمیز 

زایش کردن بینی، آن را به خوبی آب بکشید و با استفاده از دستمال توالت خشک کنید. محلول آب نمک باعث اف

خونرسانی در ناحیه ی بینی می شود و تورم، سوزش، درد و قرمزی را در ناحیه ی زخم کاهش می دهد. به 

خاطر داشته باشید که محلول آب نمک قوی یا نمک ید دار، باعث سوزش می شود و نباید برای تمیز کردن 

 .پیرسینگ بینی استفاده شود



 

 

  

 خوب نشده است باید آن را تمیز کنید. البته تمیز کردن بیش از حد هم تا زمانی که پیرسینگ بینی تان بهطور کامل

برای پیرسینگ بینی مضر است. توصیه می شود پیرسینگ بینی را دو بار در روز تمیز کنید. وقتی زخم بینی 

ی بینی رفته رفته بهتر شد، می توانید این مقدار را به چند بار در هفته کاهش دهید. زمان خوب شدن پیرسینگ پره 

 .چهار تا شش ماه و زمان خوب شدن پیرسینگ قسمت میانی بینی شش تا هشت هفته است

 

  آشنایی با عالیم عفونت بینی به شما کمک می کنند تا در صورت عفونت بینی، بالفاصله آن را درمان کنید. وجود

بیش از دو هفته به طول  قرمزی، درد، خروج ترشحات و تورم در هفته ی اول طبیعی ست. اما اگر این عالیم

 .انجامیدند، باید نسبت به عفونت شک کنید

 

  پوسته هایی را که در اطراف زیورآالت بینی جمع می شوند جدا کنید. برای این کار می توانید از گوش پاک کن

ید. قبل از استفاده کنید. نوک گوش پاک کن را در محلول آب نمک بخیسانید و با استفاده از آن، پوسته ها را جدا کن

جدا کردن پوسته ها، اجازه دهید تا ابتدا به طور کامل خیس بخورند. در غیر اینصورت ممکن است پیرسینگ بینی 

 .شما دچار خونریزی و سوزش شود

 

  پیرسینگ بینی را دستکاری نکنید. دستان شما پر از باکتری و ناقل بیماری های عفونی هستند و ممکن است آن ها

 .منتقل کنندرا به زخم بینی 

 

  رختخواب شما باید تمیز باشد. رختخواب کثیف می تواند روند خوب شدن پیرسینگ بینی را کند نماید یا باعث

 .ایجاد عفونت شود

 

  هنگام ورزش باید مراقب باشید تا پیرسینگ بینی تان آسیب نبیند. آسیب ها باعث می شوند تا بینی شما زیورآالت

 .اسکار شودبینی را پس بزند یا دچار 

 

  ،هنگام آرایش و استفاده از اسپری و عطر، مراقب باشید تا این مواد به پیرسینگ بینی شما برخورد نکند. این مواد

شامل مواد شیمیایی هستند که باعث ایجاد حساسیت یا عفونت می شوند. هنگام تمیز کردن بینی، فقط از محلول 

 .باکتریال یا آب نمک استفاده کنید های ضد عفونی مخصوص پیرسینگ، صابون های آنتی

  با مراقبت از زخم بینی، می توانید حلقه ی بینی را بعد از حدود سه ماه در آورید. قبل از استفاده از زیورآالت بینی

 .بدین منظور، زیورآالت را به مدت ده دقیقه در محلول آب نمک استریل قرار دهید .جدید، آن را ضد عفونی کنید

  

  



 

 

 دالیل عفونت پیرسینگ بینیعالیم و 

 

پس از انجام پیرسینگ بینی، باید بینی خود را به طور مرتب بررسی کنید و هر گونه عالیم غیر عادی را سریعا به اطالع 

پزشک برسانید. البته برخی از عالیم عفونت شبیه به عالیم حساسیت هستند. به عالوه، وجود برخی از عالیم زیر در 

 .عی ست و لزوما بیانگر عفونت نیستروزهای اول طبی

کنترل عفونت در مراحل ابتدایی، بسیار ساده تر از مراحل پیشرفته ی آن است. از اینرو باید از عالیم عفونت پیرسینگ بینی 

مطلع باشید. ما در این مقاله، شایع ترین عالیم عفونت پیرسینگ بینی را معرفی می کنیم و به بررسی دالیل عفونت 

 گ بینی می پردازیمپیرسین

  

 عالیم عفونت پیرسینگ بین

 



 

 

  .قرمزی، تورم، درد و حساس شدن، اولین عالیم عفونت هستند. اما بروز این عالیم در چند روز اول طبیعی ست

 .وقتی این عالیم با تب همراه شدند و بعد از دو هفته از بین نرفتند، باید به عفونت شک کنید

  ،جزو اولین عالیم عفونت هستند. البته خروج ترشحات در هفته ی اول طبیعی است. خروج ترشحات سبز و زرد

اما اگر ترشحات سبز و زرد بیش از دو هفته ادامه پیدا کرد، باید به پزشک مراجعه کنید. این ترشحات ممکن است 

 .بدبو باشند. ترشحات زرد و سبز، عموما به دلیل عفونت باکتریایی ایجاد می شود

  مداوم. پیرسینگ بینی عفونی شده ممکن است دردناک شود، مخصوصا وقتی برای تمیز کردن بینی آن را درد

لمس می کنید. درد ممکن است با احساس خارش همراه باشد. البته پیرسینگ بینی که در حال خوب شدن است، 

 .وک شویددچار خارش می شود. اما اگر این خارش ادامه پیدا کرد، باید نسبت به عفونت مشک

  وجود خونریزی بعد از انجام پیرسینگ طبیعی ست. اما تداوم آن نشانه ی خوبی نیست. خونریزی لزوما نمی تواند

 .نشان دهنده ی عفونت باشد، اما باعث می شود تا زخم شما دیرتر خوب شود و احتمال عفونت افزایش یابد

 آن نشانه ی خوبی نیست. خونریزی لزوما نمی تواند  وجود خونریزی بعد از انجام پیرسینگ طبیعی ست. اما تداوم

 .نشان دهنده ی عفونت باشد، اما باعث می شود تا زخم شما دیرتر خوب شود و احتمال عفونت افزایش یابد

  آبسه و برجستگی، دو عالمت شایع عفونت هستند. آبسه ممکن است به دلیل جمع شدن عفونت و خون در محل زخم

 .از علل ایجاد آبسه، واکنش بدن به جسم خارجی ست ایجاد شود. یکی دیگر

  ناحیه ی مورد نظر به شدت حساس شده و دچار خارش و سوزش می شود. البته احساس خارش می تواند به دلیل

آلژری یا حساسیت به زیورآالت بینی اتفاق بیفتد. لوازم آرایشی هم می توانند باعث ایجاد آلرژی و خارش شوند و 

 .زخم را به تعویق بیندازند روند خوب شدن

  تب، لرز و حالت تهوع، عالیم عفونت حاد و جدی هستند. اگر دچار این عالیم شدید، باید بدون معطلی به مرکز

 درمانی مراجعه کنید تا اقدامات فوری برای شما انجام شود

  زمان خیلی به طول انجامد، طوالنی شدن بهبود زخم. بهبود زخم از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما اگر این

احتمال عفونت وجود دارد. در مورد بعضی ها، حدود یک تا سه ماه طول می کشد تا پیرسینگ بینی خوب شود، 

اما در مورد برخی افراد، این مدت می تواند تا یک سال به طول انجامد. اما به طور کلی، بعد از گذشت سه ماه 

 .نباید احساس ناراحتی کنید

 ینی دچار کبره شده و پوسته پوسته می شود، ممکن است دچار عفونت شده باشید. وجود این عالمت تا اگر زخم ب

 .چند روز پس از عمل طبیعی ست. اما اگر این حالت به طور مداوم ادامه یابد، باید به عفونت مشکوک شوید

  

 شوندی که باعث عفونت پیرسینگ بینی میعوامل

اگر به خوبی از پیرسینگ بینی مراقبت  .ری، قارچ و میکرو ارگانیسم های دیگر استعفونت پیرسینگ، ناشی از باکت

 :عواملی که باعث عفونت پیرسینگ می شوند این ها هستند .نکنید، احتمال عفونی شدن آن وجود دارد

 

 شوندوسایل غیر استریل که برای سوراخ کردن استفاده می

ه می شود استریل نباشد، می تواند باعث ایجاد عفونت شود. از اینرو باید اگر سوزنی که برای سوراخ کردن بینی استفاد

مطمین شوید که متخصص پیرسینگ شما، تمامی وسایل خود را با استفاده از الکل استریل کرده است. به عالوه، پوست بینی 

 .شما باید قبل از شروع عمل توسط مواد ضد عفونی تمیز شود

 

 

 



 

 

 های آلوده لمس کردن زخم بینی توسط دست

دست های شما به طور مداوم دچار آلودگی می شوند. از اینرو قبل از تماس با زخم، باید حتما دست های خود را با آب و 

صابون بشویید. دستکاری زخم توسط دست ها وسوسه کننده است. اما باید در مقابل این وسوسه مقاومت کنید و هرگز با 

ه دست نزنید خاطر داشته باشید که فقط هنگام تمیز کردن پیرسینگ مجاز هستید تا زخم دست های آلوده به پیرسینگ بینی. ب

 .را لمس کنید، آن هم با دست های تمیز

 

  

 استخر و ورزش های آبی عمومی

چند روز پس از استحمام در استخرهای آلوده، برجستگی هایی در روی بینی شما ظاهر می شوند. محیط های آبی عمومی 

د ناقل باکتری ها، قارچ ها یا میکرو ارگانیسم های متفاوتی باشند. اگر مجبور هستید تا از چنین محیط هایی استفاده می توانن

 .کنید، باید پیرسینگ بینی را با یک باند ضد آب به طور کامل بپوشانید

 

  



 

 

 استفاده از زیورآالت نامناسب برای بینی

و عفونت می شود. حلقه های نامناسب بینی، روند خوب شدن پیرسینگ بینی را استفاده از زیورآالت نامناسب، باعث آلرژی 

 .طوالنی می کنند. از اینرو باید از جواهراتی با فلزهای مرغوب برای بینی خود استفاده کنید

 

 زخم شدن پیرسینگ بینی

تا هنگام ورزش و فعالیت، آسیب دیدن پیرسینگ بینی، روند خوب شدن آن را کند می کند. از اینرو باید مراقب باشید 

 پیرسینگ بینی تان آسیب نبیند

  

  

 : پیرسینگ بینی عفونی شده را چگونه تمیز کنیم

  

تمیز نگه داشتن بینی که تازه سوراخ شده بسیار ضروری ست. برای آنکه پیرسینگ بینی شما دچار عفونت نشود، باید به 

کنید. اما اگر پیرسینگ بینی تان دچار عفونت شده است، باید آن را دقت از راهنمایی های متخصص پیرسینگ خود پیروی 

به شیوه ی صحیح تمیز کرده و عفونت را کنترل کنید. ما در این مقاله، نحوه تمیز کردن پیرسینگ بینی عفونی شده را 

 .بررسی می کنیم

 

 



 

 

 دست های خود را به خوبی بشویید

ی تمیز کنید. بدین منظور، دست های خود را با استفاده از صابون آنتی قبل از لمس بینی، باید دست های خود را به خوب

باکتریال و آب تمیز، حداقل به مدت بیست ثانیه شست و شو دهید. برای خشک کردن دست ها می توانید از دستمال توالت 

 .تمیز استفاده کنید

 

 

 محلول آب و نمک تهیه کنید

یک فنجان آب گرم حل کنید. به عالوه می توانید محلول آب و نمک استریل را  یک چهارم قاشق چایخوری نمکبدون یدرا در

 .از داروخانه ها تهیه کنید

 .محلول آب نمک، میکرو ارگانیسم هایی را که باعث عفونت شده اند از بین می برد

 .اگر نمک بدون ید در دسترس نیست، می توانید کمی صابون آنتی باکتریال را در آب حل کنید

 

  



 

 

 گوش پاک کن یا گاز استریل را به آب نمک آغشته کنید

پس از آغشته کردن گوش پاک کن یا گاز استریل به محلول آب نمک، پیرسینگ بینی را به مدت چند دقیقه با آن تمیز کنید. 

اینصورت،  قبل از جدا کردن پوسته ها و بقایایی که در محل زخم ایجاد شده اند، آن ها را به خوبی خیس کنید. در غیر

 .سوراخ بینی شما دچار خونریزی می شود. از اینرو هنگام تمیز کردن پیرسینگ بینی صبور باشید

 



 

 

 پوسته ها و کبره ها را جدا کنید 

مطمین شوید که تمام پوسته ها و کبره هایی که در اطراف زیورآالت بینی جمع شده اند را جدا کرده اید. هر دو قسمت بیرون 

 .بینی خود را به خوبی تمیز کنید. پوسته ها و کبره ها را با مالیمت از بینی خود جدا کنیدو داخل 

 

  

 محل پیرسینگ بینی را بشویید

برای شستن بقایای نمک یا صابون آنتی باکتریال، بینی خود را با استفاده از آب گرم تمیز بشویید. اگر بقایای نمک در محل 

 .می کنند زخم باقی بمانند، ایجاد سوزش

 بینی خود را خشک کنید

با استفاده از یک دستمال توالت تمیز، بینی و اطراف زخم پیرسینگ را به خوبی خشک کنید. حوله ممکن است ناقل باکتری 

باشد. از اینرو برای تمیز کردن بینی از حوله استفاده نکنید. به عالوه، پرزهای حوله ممکن است به زیورآالت بینی گیر کنند 

 .و باعث خونریزی و سوزش شوند

 



 

 

 :برای جلوگیری از عفونت یا خوب شدن سریع عفونت، باید نکات زیر را رعایت کنید

  ،از مواد ضد عفونی قوی برای تمیز کردن پیرسینگ بینی استفاده نکنید. این مواد عبارتند از الکل، بسی تراسین

 .باعث ایجاد حساسیت و برآمدگی شوند هیدروژن پراکسید و روغن درخت چای. این مواد ممکن است

  ،هنگام تمیز کردن، زیورآالت بینی را خارج نکنید. درآوردن حلقه یا گوشواره ی میخی بینی باعث ایجاد سوزش

 .درد و تورم می شود

  از استخر یا سالن های ورزش آبی عمومی استفاده نکنید. این محل ها، ناقل باکتری هستند و باعث بدتر شدن

می شوند. اگر مجبور هستید که از این محل ها استفاده کنید، باید پیرسینگ بینی را با استفاده از باند ضد عفونت 

 .آب بپوشانید

 زخم را دستکاری نکنید. بینی خود را فقط در هنگام تمیز کردن لمس کنید، آن هم با دست های تمیز. 

  

 

  



 

 

  

 پیرسینگ گوش

 

 

متخصص سوراخ کنید و پس از آن مراقبت های الزم را انجام دهید، امکان عفونت و اگر گوش خود را توسط یک فرد 

آسیب دیدن آن بسیار کم است. پس از سوراخ کردن گوش، هر روز آن را با آب نمک شست و شو دهید. روزانه، حداقل دو 

د را با آب گرم بشویید تا گوشواره ها بار گوشوارهها را بچرخانید تا سوراخها باز بمانند. اما قبل از این کار، گوش های خو

راحت حرکت کنند. در سه یا چهار هفته ی اول، گوشواره ها را از گوش خود در نیاورید. عدم رعایت این موارد می تواند 

 .منجر به بیماری پری کندریت گوش شود

 .وشواره ها استفاده کنیداز آنجا که در سال اول، سوراخ های گوش به سرعت بسته می شوند، در اکثر مواقع از گ

شش تا هشت هفته طول می کشد تا الله ی گوش خوب شود. اگر قسمت های دیگر گوش خود را سوراخ کرده اید، روند 

خوب شدن آن طوالنی تر خواهد بود و سوراخ آن به راحتی بسته نخواهد شد. مثال غضروف گوش بعد از چهار ماه تا یک 

 .سال خوب می شود

 

 ازه سوراخ شده مراقبت کنیم؟چطور از گوش ت

کشد. اما به گفته موسسه پزشکی پالو آلتو، بین شش تا هشت هفته زمان پروسه سوراخ کردن گوش فقط چند ثانیه طول می

ها درمان را های سوراخ شده و تمیز نگاه داشتن آنهای تازه سوراخ شده بهبود یابند. مراقبت مناسب از گوشبرد تا گوشمی

تان را نزد یک هایکند. بسیار ضروری است که گوشدهد و از عفونت جلوگیری میشد، درد را کاهش میبخسرعت می

 .ای آموزش دیده در محیطی استریل سوراخ کنید تا دچار عوارض بعدی نشویدشخص حرفه



 

 

 : لوازم مورد نیاز 

 

o پنبه 

o نمک بدون ید 

o آب اکسیژنه 

o کنگوش پاک 

  

 گام اول  •
گوشواره را از گوش بیرون نیاورید. بیرون آوردن گوشواره ممکن است باعث بسته شدن سوراخ گوش شود. شرط 

 .جلوگیری یا درمان عفونت آن است که گوشواره به گوشتان باشد

 گام دوم  •
مورز،این فلزات تری است آن را جایگزین کنید. طبق بیانیه موسسه ن  اگر جنس گوشواره از نیکل یا هر نوع فلز سطح پایین

باعث حساسیت در محل زخم می شوند و ممکن است روند بهبود زخم را کند کنند. از اینرو توصیه می شود تا این گوشواره 

کند عوض کنید. گوشواره ی جدید را سریع وارد سوراخ کنید ها را با یک گوشواره ی طال یا میخی که حساسیت ایجاد نمی

 .تا سوراخ گوشتان بسته نشود

 گام سوم  •
ها می تواند باعث پیش از تماس با گوش و گوشواره، دستان خود را با آب ولرم و صابون بشویید. تماس دست آلوده با گوش

 عفونت گوش شود

 گام چهارم  •
پس از سوراخ کردن گوش، برای چند هفته ی ابتدایی گوشواره را روزانه چند مرتبه بچرخانید. این کار از بسته شدن 

 .در اطراف گوشواره جلوگیری می کندسوراخ 

 گام پنجم  •
یک تکه پنبه را در آب نمک ولرم بخیسانید و آن را به مدت چند دقیقه روی سوراخ الله ی گوش خود نگاه دارید تا پوسته ی 

ری موسسه ی پزشکی پالو آلتو، مقدار محلول آب نمک به غلظت یک چهارم قاشق چایخو .تان جدا شودتشکیل شده از گوش

 .کندنمک در یک فنجان آب ولرم را توصیه می

 گام ششم  •
کن تمیز را به آب اکسیژنه آغشته کرده و به هر دو طرف الله گوش خود بمالید. این کار را تا زمان روازنه یک گوش پاک

دهد. کاهش میشود و خطر عفونت را بهبودی کامل سوراخ الله گوش ادامه دهید. این کار باعث افزایش سرعت بهبودی می

اگر متوجه خارش یا ترشحات شدید، تعداد دفعات استفاده از محلول آب اکسیژنه را تا سه بار در روز افزایش دهید و این 

 .بیوتیک الزم باشدموضوع را با دکتر خود در میان بگذارید. در این شرایط ممکن است درمان با آنتی

 گام هفتم  •
های شما به مالفه یا شب، به پشت بخوابید. احتمال اینکه هنگام خوابیدن به پهلو گوشواره برای جلوگیری از التهاب در هنگام

پتو گیر کند بیشتر است. اگر گوشواره گیر کند، ممکن است از گوش بیرون بیاید و باعث افزایش درد و التهاب شود. در 

 تعویض کنید ها راهفته اول یا دو هفته ی اول  دوره ی درمان، هر شب بالش و مالفه

  

 



 

 

 : توصیه ها

برای کاهش ناراحتی و ورم در چند روز اول، می توانید از داروهای ضدالتهاب بدون نسخه استفاده کنید. اگر 

دکتر پس از سوراخ کردن گوش شما داروی ضد التهاب تجویز کرد، از آن به جای آب اکسیژنه برای تمیز 

 .کردن گوش خود استفاده کنید

  

 از گوشی که تازه سوراخ شده در آوریم چطور گوشواره را

 

اگر گوش خود را تازه سوراخ کرده اید، باید به مدت شش تا هشت هفته به دقت از آن مراقبت کنید. ممکن است در طول این 

مدت، شرایط خاصی مثل ورزش پیش بیاید که بخواهید گوشواره ی میخی را از گوشتان در آورید. اما اگر گوشواره را 

به عالوه اگر گوشواره را مدت  .از گوشتان در آورید، احتمال عفونت و عوارض جانبی دیگر باال خواهد رفت خیلی زود

زیادی از گوشتان خارج کنید، احتمال دارد که سوراخ گوش بسته شود. قبل از آنکه گوشواره را از گوشتان در آورید، با 

در آوردن گوشواره از گوش تازه سوراخ شده را به صورت گام متخصص پیرسینگ تماس بگیرید. ما در این مقاله، نحوه ی 

 .به گام توضیح می دهیم

 

 چیزهایی که الزم دارید

 گوش پاک کن •

 محلول آب نمک •

 حوله •

  

 گام اول  •
 .دست های خود را با آب گرم و صابون بشویید و با یک حوله ی تمیز خشک کنید

 

 



 

 

 

 گام دوم  •
یا محلول مخصوص که بعد از سوراخ کردن گوش مورد استفاده قرار می گیرد آغشته  گوش پاک کن را به محلول آب نمک

کنید. برای درست کردن محلول آب نمک، نصف قاشق چایخوری نمک را در یک فنجان آب ولرم تمیز حل کنید )اگر از آب 

 .(شیر استفاده می کنید، ابتدا آن را به مدت پانزده دقیقه بجوشانید و بگذارید سرد شود

 

 گام سوم •
گوشواره و نرمه ی گوش را با استفاده از گوش پاک کن که به محلول آب نمک آغشته شده تمیز کنید. توجه کنید که هر دو 

 .قسمت نرمه ی گوش باید به خوبی تمیز شوند

 

 

 گام چهارم  •
سوراخ گوش که به گوشواره گوشواره را یک دور کامل و به آرامی بچرخانید. این کار باعث می شود تا قسمت هایی از 

 .چسبیده از آن جدا شود

 

 



 

 

 ام پنجمگ  •
 .قسمت جلوی گوشواره را با یک دست و قسمت پشت آن را با دست دیگر نگه دارید

 

 

 

 : گام ششم  •
قسمت جلوی گوشواره را بکشید. از آنجا که سوراخ گوش هنوز در حال خوب شدن است، انجام این کار ممکن است 

شواره ی شما شبیه یک گوشواره ی میخی معمولی نیست، از راهنمایی های متخصص پیرسینگ خود دردناک باشد. اگر گو

 .کمک بگیرید

 

 



 

 

 

 : گام هفتم  •
اکنون یک گوش پاک کن جدید بردارید و آن را به محلول آب نمک که قبال تهیه کرده اید آغشته کنید. سپس سوراخ گوش را 

وشواره را در یک محلول آب نمک دیگر قرار دهید تا کامال ضد عفونی شود. با استفاده از این گوش پاک کن تمیز کنید. گ

 .سپس آن را آب بکشید و در یک محفظه ی تمیز قرار دهید تا خشک شده و برای استفاده ی بعدی آماده باشد

 

 

 گام هشتم  •
ا قابلیت استفاده ی دوباره را پس از فعالیت ورزشی، سعی کنید هر چه سریع تر از گوشواره استفاده کنید. اگر گوشواره ه

نداشته باشند، متخصص پیرسینگ شما گوشواره های دیگری را برای شما پیشنهاد می کند. قبل از آنکه دوباره گوشواره را 

 .به گوشتان بیندازید، دستان خود را با آب و صابون بشویید و سوراخ گوش را به خوبی تمیز کنید

ای متخصص پیرسینگ یا مربی ورزش خود می توانید از روش های دیگر به جای نکته:با استفاده از راهنمایی ه

درآوردن گوشواره استفاده کنید. مثال گاهی اوقات می توانید به جای در آوردن گوشواره، روی گوشواره و سوراخ گوش 

 را با استفاده از چسب های طبی بپوشانید

 درمان آن عالیم عفونت گوش سوراخ شده و نحوه ی پیشگیری و

 



 

 

 

احساس درد و قرمزی در محل سوراخ گوش به مدت دو روز طبیعی ست. اما اگر این عالیم بیش از دو روز طول بکشند، 

باید نسبت به عفونت شک کنید. علت عفونت سوراخ گوش، عدم رعایت بهداشت و مراقبت های کافی ست. ما در این مقاله، 

 .درمان آن و نحوه ی پیشگیری از عفونت مجدد می پردازیمبه بررسی عالیم عفونت گوش، راه های 

 

 عالیم عفونت
 قرمزی و خطوط راه راه متورم که از محل سوراخ گوش نشات می گیرند •

 افزایش درد، قرمزی، تورم، گرما و حساس شدن در محل سوراخ گوش •

های اندک طبیعی ست و نشان دهنده زرد از سوراخ گوش. البته وجود ترشحات و خونریزی -خروج ترشحات غلیظ سبز •

 زرد به همراه ورم و قرمزی، نشان دهنده ی عفونت است-ی بهبود زخم است. اما وجود ترشحات غلیظ سبز

تورم و حساس شدن غدد لنفاوی که نزدیک به محل سوراخ شدن قرار دارند. اگر اطراف بینی شما دچار تورم و سوزش  •

 شد، باید به عفونت شک کنید

 اس سوزش در سوراخ گوش و باز شدن زخماحس •

 اگر سرما نخورده اید و در عین حال تب دارید، باید نسبت به عفونت سوراخ گوش مشکوک شوید •

  

 مراجعه به پزشک
اگر دچار عالیم باال شدید، بالفاصله به پزشک مراجعه کنید تا دچار عوارض جدید بعدی نشوید. لطفا به نکات زیر توجه 

 :کنید

ره را در نیاورید )مگر اینکه پزشکتان چنین توصیه ای کند(. وجود گوشواره باعث می شود تا چرک ها خارج شوند. گوشوا

 .اگر به فلز گوشواره حساسیت داشته باشید، پزشک شما گوشواره را در می آورد

ه تا چهارده روز طول می پزشکتان برای شما قرص یا کرم آنتی باکتریال تجویز می کند. درمان آنتی بیوتیکی معموال د

کشد. اغلب عفونت های سوراخ گوش توسط باکتری استافیالکوکوس ایجاد می شوند. عفونت را دست کم نگیرید و دوره ی 

 درمان را کامل کنید تا باکتری ها به طور کامل از بین بروند

  

 : درمان های خانگی

 .از دستورهای متخصص پیرسینگ خود پیروی کنید•

وش را تمیز کنید. ابتدا دست خود را با آب و صابون بشویید. سپس سوراخ گوش را یک یا دو بار در روز با سوراخ گ •

 .استفاده از صابون آنتی باکتریال تمیز کنید

یک گوش پاک کن را به صابون آنتی باکتریال، آب نمک یا محلول مخصوص آغشته کرده و پوسته هایی را که در اطراف  •

 .گرفته اند جدا کنیدسوراخ گوش شکل 

از الکل یا روغن برای تمیز کردن سوراخ گوش استفاده نکنید. الکل پوست را خشک می کند و روغن، مانع از رسیدن  •

 .هوای تازه به زخم می شود

یک فنجان آب را بجوشانید و بگذارید تا خنک شود. نصف قاشق چایخوری نمک به آن اضافه کنید و زخم گوش را تا یک  •

 هفته با آب نمک شست و شو دهید

برای خشک شدن عفونت، هر روز به مدت بیست دقیقه از کمپرس آب گرم در محل زخم استفاده کنید. این کار باعث  •

 افزایش جریان خون در نرمه ی گوش شده و روند درمان عفونت را تسریع می بخشد

دستکاری کنید و در باقی مواقع، از برخورد لباس یا دست با سوراخ گوش را نخارانید. فقط هنگام تمیز کردن گوش آن را  •

 آن خودداری نمایید. تماس لباس با سوراخ گوش، اصطکاک زیادی ایجاد می کند و باعث خارش و سوزش گوش می شود



 

 

تا زمانی که گوشتان خوب نشده است، به استخر، رودخانه، دریاچه، چشمه ی آب گرم و دیگر محل هایی که احتمال  •

 عفونت وجود دارد نروید

 چطور احتمال عفونت را کاهش دهیم

بهترین راه برای پیشگیری از عفونت مجدد پیرسینگ گوش، توجه به راهنمایی های متخصص پیرسینگ است. متخصص  •

 .های گوش تمامی نکات بهداشتی را رعایت می کنند تا به بیماری های خونی نظیر ایدز مبتال نشوید

گوشتان را سوراخ نکنید و اجازه ندهید افراد غیر متخصص این کار را انجام دهند. سوراخ کردن گوش  هیچوقت خودتان •

 .ساده است. اما ابزارهایی که باید برای انجام این کار استفاده شود باید کامال استریل باشند تا خطر عفونت کاهش یابد

جهیزات مناسب و بهداشتی استفاده کند. او باید دستان خود را کسی که پیرسینگ گوش را انجام می دهد باید از ابزار و ت •

شسته و قبل از سوراخ کردن گوش، از دستکش های جدید استفاده کند. تفنگ هایی که برای پیرسینگ استفاده می شوند، 

ا آنچنان تیز نیست قابلیت استریل شدن ندارد )مگر اینکه نوک تفنگ قابلیت باز شدن داشته باشد(. به عالوه نوک این تفنگ ه

 .و آسیب زیادی را به گوش وارد می کند. کسی که واقعا متخصص پیرسینگ باشد، هیچوقت از این تفنگ ها استفاده نمی کند

مطمین شوید که وسایل پیرسینگ استریل هستند. افراد متخصص از وسیله ای به نام اوتوکالو برای استریل کردن وسایل  •

 ایلی که داخل این دستگاه جا نمی شوند، باید توسط مواد ضد عفونی استریل شوندخود استفاده می کنند. وس

عیار که ضد  18یا  14افراد متخصص برای بار اول از گوشواره هایی از جنس استیل جراحی، تیتانیوم، نوبیم یا طالی  •

 حساسیت هستند استفاده می کنند. نیکل غالبا باعث ایجاد حساسیت می شود

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گ نافپیرسین

 

  

ها، پیرسینگ ناف است. پیرسینگ ناف معموال در قسمت باالیی ناف قرار یکی از محبوب ترین پیرسینگ ها در بین خانم

گیرد نیز عمومیت دارد. وقتی ناف خود را تازه سوراخ گیرد. با این حال، پیرسینگ ناف که در قسمت پایین ناف قرار میمی

مناسب استفاده کنید. استفاده از پیرسینگ ناف نامناسب منجر به عفونت نمی شود، اما ممکن اید، باید از پیرسینگ های کرده

است شما را دچار واکنش های آلرژیک کند. به خاطر داشته باشید که روند خوب شدن پیرسینگ ناف ممکن است تا یک 

یر نکند و اصطکاک آن با لباس ها حداقل سال به طول انجامد. بنابراین پیرسینگی را انتخاب کنید تا به لباس های شما گ

 .ما در این مقاله، انواع پیرسینگ هایی را که برای ناف تازه سوراخ شده مناسب هستند مورد بررسی قرار می دهیم  باشد.

 

 

 

 



 

 

 پیرسینگ وزنه ی منحنی

 

و نافتان خیلی تو رفته زعمومی ترین پیرسینگ برای ناف تازه سوراخ شده، وزنه ی منحنی ست. اگر شکم شما تخت است 

 .نیست، این نوع پیرسینگ بهترین گزینه برای شماست

  

 Jپیرسینگ میله ی 

 

  

، نوع اصالح شده ی پیرسینگ وزنه ی منحنی ست. به جای یک منحنی هموار، این نوع از پیرسینگ در J پیرسینگ میله ی

این پیرسینگ ها صرفا برای ناف مورد استفاده قرار انگلیسی ست.  J انتهای خود دارای یک منحنی به شکل انتهای حرف

، زودتر از پیرسینگ وزنه ی منحنی خوب می شود. J می گیرند. برخی از متخصصین بر این باورند که پیرسینگ میله ی

 .بعضی از استفاده کنندگان پیرسینگ نیز اعتقاد دارند که این پیرسینگ، جذاب تر از پیرسینگ وزنه ی منحنی ست

  



 

 

 پیرسینگ اشکی بسته ی مهره دار

 

 .این نوع از پیرسینگ، به شکل قطره اشک است و در محلی که مهره قرار دارد بسته می شود

  

  

 پیرسینگ دایره ی بسته ی مهره دار

 

این بعضی از خانم ها که دارای ناف تو رفته هستند می توانند از پیرسینگ دایره ی بسته ی مهره دار استفاده کنند. قطر 

سانتی متر( باشد. اگر پس از سوراخ کردن ناف از این نوع پیرسینگ استفاده کنید،  1.27)پیرسینگ ها باید حدود نیم اینچ 

اما عکس این مطلب صحیح نیست. اگر از پیرسینگ میله استفاده  .ممکن است نتوانید در آینده از پیرسینگ میله استفاده کنید

 .یرسینگ دایره ای مهره دار استفاده کنیدکنید، می توانید در آینده از پ

  

 



 

 

 جنس پیرسینگ ناف

مثل تمام پیرسینگ های بدن، پیرسینگ ناف هم باید ضد حساسیت بوده و زبر نباشد. موادی که ایجاد واکنش نمی کنند 

 عبارتند از استنلس استیل، تیتانیوم، طال، نیوبیم و شیشه ها و پالستیک های طبی

 خودداری کنید از حساس کردن پیرسینگ

 از تماس دستهایتان با پیرسینگ ناف خودداری کنید-۱

درست است که تماس دست های تمیز و شسته شده برای تمیز کردن موضع مشکلی ندارد اما سعی کنید از لمس کردن و 

 .گرددچرخاندن پیرسینگ یا بازی کردن با آن خودداری کنید چون این کار سبب حساس شدن موضع می

 .تماس آلوده با ناحیه ی پیرسینگ سبب باز شدن زخم و خونریزی و در نهایت عفونت آن خواهد شدهرگونه 

  

 جواهر نصب شده در نافتان را جابه جا و خارج نکنید-۲

ماه در موضع باقی بماند اگر زودتر از موعد به خارج کردن آن اقدام کنید  ۱۲تا  ۶جواهری که در ناحیه نصب شده باید 

بب بسته شدن سوراخ شود یا اینکه به پرسینک مجدد نیاز باشد و یا در هنگام استفاده از دیگر جواهرات دچار ممکن است س

 .درد و حساسیت شود

 .کندرا نیز کند می  این حساسیت ها سبب ایجاد خراشیدگی روی ناحیه میشود و روند بهبودی طبیعی

 از پماد استفاده نکنید-۳

انند و از تماس پیرسینگ با هوا جلوگیری میکنند.این پمادها سبب ایجاد رطوبت شده و محل را پمادها روی موضع را میپوش

مستعد رشد باکتری ها میکنند حتی ممکن است حاوی مواد آنتی باکتریال باشد که موضع را خشک میکند و سبب عفونت 

 .میگردد

زیرا سبب ازبین بردن سلول های مفید )جهت بازسازی از تمیز کننده های قوی مثل هیدروژن پراکساید و الکل پرهیز کنید 

 .ناحیه ( می شود

 .از محصوالت حاوی بنزآلکونیوم کلراید هم خودداری کنید چون سبب صدمه به روند بهبودی پیرسینگ خواهد شد

جمع شدن  استفاده از لوسیون ها و کرم ها و ضدآفتاب ها حتی مرطوب کننده ها در ناحیه پیرسینگ ممنوع است چون سبب

 .گردددر ناحیه و ایجاد عفونت می

 از لباس های گشاد استفاده کنید-۴

لباس های تنگ و چسبان سبب نرسیدن هوا و حساسیت موضع میشود . از لباس های گشاد و حداالمکان کتانی یا نخی 

 .استفاده کنید پوشیدن لباس هایی از الیاف مصنوعی و پالستیکی توصیه نمیشود

پوشیدن و لباس درآوردن دقت کنید انجام این اعمال با شدت سبب گیرکردن پیرسینگ به لباس و ایجاد جراحات  هنگام لباس

 .گرددمی



 

 

 از آب های آلوده دوری کنید-۵ 

تا یکسال پس از انجام پیرسینگ باید از وان ، استخر رفتن یا شنا در آب های رودخانه و دریاچه یا هرجایی که آب در آن 

 .ودداری کنیدجمع شده خ

 .زیرا این آب ها ممکن است حاوی مواد و عوامل عفونت زا باشند

 به پشت یا پهلو بخوابید-۶

در چندهفته اول سعی کنید بر روی پیرسینگ فشار وارد نکنید پس بهترین حالت خوابیدن به پشت و پهلو است در حالی که 

 .خواهد شدخوابیدن به شکم سبب اعمال فشار زیادی بر روی پیرسینگ 

  

  

 با مشکالت آن به طرز صحیحی برخورد کنید

 نشانه هایتان بدتر شد-۱

اگر در پیرسینگ نافتان مشکلی ایجاد شد ابتدا مشکلتان را شناسایی کنید تابتوانید با آن برخورد مناسب کنید.مراقب ترشحات 

گتان باشید این تغییرات می تواند شامل جابه و درجه ی درد یا قرمزی و تورم یا هرگونه تغییر فیزیکی در ناحیه پیرسین

پیرسینگ شما ممکن است دچار حساسیت ، عفونت ،آلرژی به فلز   جاشدن جواهرات یا باز شدن ناحیه گردد.بسته به عالئم

 .شده باشد

عفونت یا  اگر عالئمتان مالیم تر باشد ممکن است پیرسینگ شما دچار حساسیت شده باشد.هرچه عالئمتان شدیدتر شد امکان

 .آلرژی نیز بیشتر خواهد بود

 با تحریک شدن پیرسینگتان روبرو شوید-۲

اگر پیرسینگ شما به طور طبیعی بهبود یافت ولی به طور اتفاقی به جایی گیر کرد ویا کشیده شد و یا روی آن خوابیدید یا با 

احساس سوزش داشته باشید.پیرسینگ شما به  آب استخر دچار حساسیت شد و حاال احساس ناراحتی دارید و حاال ممکن است

خاطر جواهرات آویز شده که ممکن است شل یا چسبان باشند نیز دچار حساسیت میشود.این عالئم میتواند شامل قرمزی و 

 .سوزش و ناراحتی بدون درد یا ترشح باشد.محل را با محلول آب نمک شستشو دهید و با آن مثل یک زخم تازه برخوردکنید

پرس سرد بر روی پیرسینگتان استفاده کنید که شامل آب سرد و یک تکه پارچه است.این کار باعث کم شدن ناراحتی از کم

 .موضع میگردد

 .آویز جواهری را از محل پیرسینگ خارج نکنید چون این کار سبب سوزش و حساسیت بیشتر خواهد شد

 .تخصص برای بازدید پیرسینگ مالقاتی را ترتیب دهیدوالی دارید از متخصص پیرسینگ خود بپرسید یا با شخص ماگر س

  

 



 

 

 با عفونت محل پیرسینگ به طور صحیح مقابله کنید-۳

بعد از انجام پیرسینگ ،خونریزی ، ناراحتی ،جای زخم پدیده ای عادی است.اما شما باید به دنبال عالئم عفونت در خودتان 

میشود.حتی ممکن است محل پیرسینگ گرم تر از نواحی دیگر باشید.هنگام عفونت معموال موضع دچار تورم و قرمزی 

 .باشد و ترشحات زرد ، سبز و یا قهوه ای بدبو داشته باشد.تب نیز میتواند از عالئم عفونت پیرسینگ باشد

اگر احساس میکنید پیرسینگ شما دچار عفونت شده در اسرع وقت با یک پزشک در مورد مشکلتان صحبت کنید.اگر هم از 

ت در موضع مطمعن نیستید به متخصص پیرسینگ کار تلفن کنید و نشانه هایتان را برایش بگویید و بپرسید که این عفون

 عالئم نرمال هستند ؟و یا مربوط به عفونت است یا خیر؟

جواهر متصل به ناحیه پیرسینگ را حتی در صورت اطمینان از عفونت خارج نکنید.این کار سبب تحریک عفونت و بسته 

 .ن سوراخ پیرسینگ میشود .از خشک شدن موضع تا حد امکان جلوگیری کنیدشد

  

 با انفعاالت آلرژیک پیرسینگ مقابله کنید-۴

پاسخ های آلرژیک چندساعت تا چند روز پس از پیرسینگ اولیه اتفاق می افتد.به طور طبیعی پاسخ بدن به پیرسینگ فلزی 

شامل:خارش موضع که منجر به راش پوستی میگردد،گرماده بودن محل ایجاد حساسیت خواهد کرد.نشانه های آلرژی 

پیرسینگ،باز شدن سوراخ پیرسینگ ، تورم یا التهاب موضع.در پاسخ به آلرژی پوست شما ممکن است در اطراف آویز 

 .جواهری شل یا سفت شود

ست برای اینکه با فلز کمتر پس زدن آویز فلزی از معمول ترین نوع آلرژی پیرسینگی است در این نوع حساسیت پو

 .برخورد کند گشاد شده و سوراخ مربوطه بزرگ میشود

در این شرایط فورا با پیرسینگ کارتان تماس بگیرید تا آویز جواهریتان را تغییر دهد هم چنین برای درمان موضع 

 .پیرسینگ با پزشک خود مالقات کنید تا برای مشکلتان نسخه های آنتی بیوتیکی بنویسد

  

 از درمان های خانگی استفاده کنید-۵

اگر عالئمتان جدی نیست و یا فکر میکنید در مرحله نخست عفونت هستید . قبل از مشاوره با دکتر از درمان های خانگی 

 :استفاده کنید.در اینجا چند درمان خانگی ارائه شده است

ر شدن حساسیتتان گردد.یک کمپرس گرم یا آب کمپرس.همان طور که قبال گفته شد کمپرس گرم و سرد میتواند سبب بهت

نمک میتواند موضع را تمیز کرده و جریان خون را بهبود ببخشد و گلبول های سفید را به موضع فرامی خواند.کمپرس سرد 

 .سبب کم شدن گرما و تب موضع میگردد

ود.حداقل بیست دقیقه زمان دهید.یک چای بابونه.یک چای کیسه ای بابونه ای را داخل آب جوش بگذارید.بگذارید تا سرد ش

 .دقیقه بگذارید بماند.این کار را یکبار در روز انجام دهید ۵گلوله ی کتانی درست کنید و آن را داخل چای غوطه ور کنید و 

شما همچنین میتوانید چای بابونه را به صورت یخ درآورده و در موضع بگذارید تا از درد و سوزش و تورم آن جلوگیری. 

 .دکن



 

 

دارد از داروهای بدون نسخه و مسکن استفاده کنید.از   از داروهای مسکن استفاده کنید.اگر محل پیرسینگتان درد یا خارش

 .داروهای ضد التهاب غیر استروییدی استفاده کنید

  

 با دکتر خود مالقات کنید-۶

و یا با داروهای خانگی بهبودی   تمیزیاگر در شک و شبهه هستید با دکتر خود مالقات کنید. اگر با روش های روتین 

حاصل نگردید، شاید موقع آن رسیده که با یک متخصص صحبت کنید.مخصوصا زمانی که دچار درد شدید ، خونریزی 

 .،ترشحات ،تورم شده باشید

شیدن به اگر شما دچار آلرژی یا عفونت شده اید ، دکترتان ممکن است داروهای آنتی بیوتیک را برای بهبود و سرعت بخ

 .ریکاوریتان تجویز کند

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیرسینگ نوک سینه

 

کنند، شاید به دلیل جذاب و متفاوت بودنش ها نیز از آن استقبال میپیرسینگ و سوراخ کردن نوک سینه که امروزه خانم

برای بسیاری از  بسیار رواج پیدا کرده است. شاید هم به دلیل این که نوک سینه های تو رفته یا کوچک را متورم می کند

افراد جالب توجه باشد. اما از آن جایی که نوک سینه نقطه ای حساس در بدن است سوراخ کردن آن می تواند آن را بسیار 

به همین دلیل در انجام این کار در نظر داشتن و توجه به نکاتی در این باره بسیار حائز اهمیت  .حساس تر و دردناک تر کند

نجام این کار حتماً باید در مکان ها و کلینیک های معتبر توسط افراد مجرب صورت گیرد تا از بروز است. مثالً این که ا

های الزم دهد از مراقبتهرگونه مشکل وعفونت یا بیماریی جلوگیری شود. همچنین فردی که عمل پیرسینگ را انجام می

 .جبرانی به وجود نیاید کند تا هیچ گاه مشکل غیر قابلآگاهی داشته و آن ها را توصیه می

  

 نحوه مراقبت از پیرسینگ نوک سینه

 .بانداژ را باز کرده و محل را تمیز کنید -1

  

اولین و مهمترین چیزی که باید در درمان هر چه بهتر و سریعتر پیرسینگ نوک سینه در نظر داشته باشید، تمیز نگه داشتن 

ساعت بعد از انجام پیرسینگ باشد. پس بعد از  5تا  4دهید باید و میمحل سوراخ شدگی است. اولین باری که محل را شستش

گذشت این زمان بانداژ را باز کنید و دستتان را پر از آب کرده و زیر سینه بگذارید و محل سوراخ شدگی را در آن غوطه ور 

 .کنید تا هرگونه خون خشک شده در اطراف آن از بین رفته و شسته شود

فقط مطمئن شوید که آب کامالً تمیز و تازه است. اگر  .توانید انجام دهیدا در زیر دوش و یا در ظرفی هم میالبته این کار ر –

 .ها را پاک کنیدهای خشک شده با این کار از بین نرفت با استفاده از یک گوش پاک کن به آرامی و مالیمت آنخون

 .مواد شوینده استفاده نکنید و شستشو را تنها با آب انجام دهید به یاد داشته باشید که به هیچ وجه در اولین شستشو از –



 

 

  

 .هفته ی اول، هر روز باید پیرسینگ را شسته و تمیز کنید 4در  -2

 

 

بعد از انجام اولین شستشوی پیرسینگ، باید آن را روزی یک بار با محلول ضد باکتریال بشویید. انجام این کار هنگام حمام 

ابتدا حمام روزانه و معمول خود یعنی شامپو و لیف را انجام داده و تمیز کردن پیرسینگ را در  .تر استکردن بهتر و راحت 

 :آخر کار به صورت زیر انجام دهید

ی آنتی باکتریال را روی انگشتان پیرسینگ را برای چند دقیقه در آب خیس کنید، سپس یک یا دو قطره از ماده ی تمیز کننده –

 .تا کف کندریخته و بمالید 

انگشتان را به آرامی به دور نوک سینه مالیده و با عقب و جلو کردن و تکان دادن جواهر داخل سوراخ، پیرسینگ را به  –

 .طور کامل تمیز کنید

اجازه دهید کف یک تا دو دقیقه روی محل باقی مانده و سپس با آب تمیز آن را آب بکشید. بدنتان را طبق معمول با حوله  –

رده اما برای خشک کردن پیرسینگ از دستمال کاغذی حوله ای استفاده کنید و به آرامی روی محل گذاشته و بردارید خشک ک

 .تا خشک شود. حوله می تواند باکتری ها را در محل پیرسینگ باقی گذاشته و باعث ایجاد عفونت شود

هفته ادامه دهید.  4هش دهید. این کار را نیز به مدت روز یک بار کا 3تا  2هفته، شستشوی پیرسینگ را به  4بعد از گذشت  –

 .توجه به این نکته بسیار مهم است زیرا شستشوی بیش از حد می تواند باعث خشکی و ایجاد خارش و التهاب شود

 

 



 

 

 برای تسریع در بهبود زخم پیرسینگ، نوک سینه را در محلول آب نمک خیس کنید  -3

 

 

توانید برای بهبود هر چه سریع تر زخم پیرسینگ انجام دهید این است که پیرسینگ را یک یا یکی دیگر از کارهایی که می 

دو بار در روز در محلول آب و نمک بخیسانید. یعنی نصف یک قاشق چایخوری نمک دریا را در نصف پیمانه آب در حال 

تفاده نکنید. ید می تواند باعث ایجاد خارش و جوش بریزید تا حل شود. به یاد داشته باشید که به هیچ وجه از نمک یددار اس

 .التهاب در زخم شود و روند بهبود را کند سازد

بعد از این که آب نمک خنک شد آن را در لیوانی تمیز ریخته و لیوان را در نوک سینه بچسبانید به طوری که پیرسینگ  –

ت نگه داشته و سپس با آب تمیز آب کشیده و با دستمال دقیقه لیوان را به همین حال 15تا  10کامالً در آب غوطه ور شود. 

 .کاغذی حوله ای آن را خشک کنید

می توانید این کار را یک یا دو بار در روز و هر چند دقیقه ای که می خواهید انجام دهید. هر چه زمان و دفعات انجام این  –

 .کار بیشتر باشد بهبودی سریعتر اتفاق می افتد

 

 

  



 

 

 .ر هنگام شب مراقبت و محافظت کنیداز پیرسینگ د -4

زم است که پیرسینگ را در شب کاور کرده و پوشش دهید. به طوری که هنگام خواب با لباس یا رختخواب تماس نیافته و ال

کشیده نشود. خانم ها می توانند از سوتین استفاده کرده و آقایان هم کمی چسب زخم روی نوک سینه ها بزنند. اما به یاد داشته 

 .باشید در دیگر ساعات شبانه روز پیرسینگ را پوشش ندهید زیرا باید در معرض هوا بوده تا زودتر بهبود یابد

  

 .بدانید که استفاده از چه نوع محصوالتی قدغن است -5

و ستفاده از برخی محصوالت در زمانی که به تازگی پیرسینگ سینه انجام داده اید ممنوع است زیرا باعث ایجاد خارش ا

 .التهاب شده و روند بهبودی را کند می کند

الکل یا محصوالتی مثل عطر و ادکلن که حاوی الکل است: این مواد بسیار تند و قوی بوده و برای استفاده و برخورد روی  –

 .نوک سینه ای که پیرسینگ شده و حساس است اصالً مناسب نیست

الیه های پوستی جهت بهبودی زخم جلوگیری کرده و روند بهبودی را هیدروژن پروکساید یا ید: این محصوالت از ایجاد  –

 .بسیار طوالنی می کنند

ژل ها و کرم های آنتی باکتریال: ژل ها و کرم ها به هیچ وجه نباید روی نوک سینه و پیرسینگ زده شوند. زیرا آن را  –

 .مرطوب نگه داشته و اجازه نمی دهند زخم سریع بهبود یابد

مثل روغن بچه، روغن درخت چای و لوسیون را به هیچ وجه روی محل پیرسینگ نزنید. این مواد می توانند محصوالتی  –

 .موجبخارش پوستشوند

  

 .پیرسینگ را دستکاری نکرده و با آن بازی نکنید -6

 

ینگ خودداری کنید. این نکته بسیار اهمیت دارد که در طول زمان بهبودی زخم تا جایی که امکان دارد از دست زدن به پیرس

باکتری های موجود روی دست به راحتی به زخم نفوذ پیدا کرده و موجب ایجاد عفونت می شوند. اگر به هر دلیلی مجبور 

 .شدید به آن دست بزنید ابتدا دست ها را کامالً با صابون شسته یا دستکش تمیز دستتان کنید



 

 

دن حلقه جداً خودداری کنید. این کار زخم را بدتر کرده و بهبودی را برای چند ماه اول به جز در زمان شستشو از چرخان –

 .طوالنی می کند

در هنگام انجام فعالیت هایی مثلورزشبسیار مواظب باشید که اگر حلقه محکم بسته شده باشد ممکن است پیرسینگ پاره شود.  –

اتمام، چسب را باز کرده بشویید و در معرض هوا در هنگام انجام چنین فعالیت هایی حتماً روی آن چسب زده و به محض 

 .قرار دهید

تا بهبود کاملزخمبه هیچ وجه حلقه یا هرگونه جواهر را از سوراخ درنیاورید. مخصوصاً حلقه را با جواهرات نقره تعویض  –

 .نکنید زیرا به زخم آسیب زده و باعث ایجاد واکنش آلرژیک می شود

  

 .د بکنیداگر عفونتی رخ داد چه بای  -7

درصد عفونت ها به خاطر عدم رعایت بهداشت و غفلت از اقدامات مربوط به شستشو و تمیزکاری پیرسینگ رخ می دهد.  90

بنابراین تا زمانی که به بهترین شکل ممکن از آن مراقبت کرده و نکات و اقدامات گفته شده را رعایت کنید، عفونت قابل 

می مثل درد، قرمزی، تورم، خونریزی و یا ترشح چرک مشاهده کردید، احتماالً پیرسینگتان پیشگیری است. با این حال اگر عالئ

 .عفونت کرده است

ساعت از بین می روند. فقط کافیست پیرسینگ را با شوینده ی آنتی باکتریال  24بسیاری از عفونت های سطحی در عرض  –

 .ساعت از بین نرفت فوراً به پزشک مراجعه کنید 24و آب تمیز به طور کامل بشویید. اما اگر عفونت در عرض 

به هیچ وجه هنگام بروز عفونت حلقه را از سوراخ خارج نکنید. حتی اگر دکتر دستور دهد. این کار باعث می شود عفونت  –

 .در نوک سینه و سوراخ به دام افتاده و ایجاد ورم و آبسه کند

این حالت سندرم شوک سمی نامیده می شود  .اصله به پزشک مراجعه کنیداگر به خاطر عفونت دچار تب و لرز شدید، بالف –

 .که اگر توسعه و تشدید یافته، نادیده گرفته شده و درمان نگردد می تواند موجب مرگ شود

  

 .هفته طول می کشد 10تا  6بهبودی کامل پیرسینگ   -8

هفته به طور کامل بهبود می یابد. نوک  10تا  6یرسینگ نوک سینه اگر به درستی و طبق اصول مراقبت شود، حداکثر بین پ

 .سینه در چند روز اول بسیار حساس خواهد بود اما به مرور زمان از حساسیت آن کاسته می شود

تر از سه ماه طول می کشد اما بهبودی کامل آن و توجه داشته باشید که اگر چه بهبودی اولیه ی پیرسینگ نوک سینه کم –

تشکیل پوست و بافت اسکار ممکن است تا یک سال هم به طول انجامد. بدن هر فردی منحصر به فرد و متفاوت بوده بنابراین 

 .زمان التیام زخم هم در افراد متفاوت است

 

 

  



 

 

 پیرسینگ اندام جنسی

  

دن است که در آن، بخشی از اندام جنسی به منظور قرار دادن جواهرات، کاری بای سوراخپیرسینگ اندام جنسی گونه

 .شودسوراخ می

 .دوراه و تپه ونوس اشاره کردتوان به مقعد، میانها صورت داد میتوان این کار را روی آنهایی که میاز جمله اندام

دوراه. این سوراخ کاری مقعد یا میان گاهی نیز ممکن است این کار بدون سوراخ کردن اندام جنسی صورت گیرد همچون

 .ها هم برای زنان ممکن است و هم برای مردانکار، با تنوع گونه

سازی بدن و در برخی مواقع افزایش تحریک جنسی توان زیباسازی و متفاوتکاری را میهای انجام سوراخاز جمله انگیزه

 .دانست

  

 هانمتاریخچه پیرسینگ آلت تناسلی آقایان و واژن خا

کاری روی اندام جنسی را از ناحیه آسیای جنوب شرقی، از قبایلی از هند گرفته تا بورنئو دانان آغاز پدیده سوراختاریخ

 .دانندمی

طور مثال کاری اندام جنسی، بهدر برخی راهنماهای سکس، همچون کاما سوترا نوشته شده در قرن دوم میالدی، از سوراخ

 .استصحبت به میان آمدهمدل مردانه آپادراویا، 

است. مدل آمپاالنگ که شکل آن افقی و نه عمودی است، در قبایل گوناگون ساراواک و صباح در جزیره بورنئو یافت شده

 .در کشورهای غربی مردم نخستین بار از راه مشاهدات کاشفان قرن نوزده با این کار آشنا شدند

، مشاهدات خود ۱۸۹۷کاشف هلندی، آنتون ویلن در اثر خود به نام در مرکز بورنئو: از پونتیانک به ساماریندا به سال 

 :کنددربارٔه شیوه انجام آمپاالنگ را این گونه توصیف می

  

راکه این کار درد تر از زنان؛ چشد؛ کمها به میزان کمی انجام میکردند و این کار توسط آنکوبی میمردان جوان، خال

ها سوراخی کردند و این موضوع دیگری است. آنبایست این کار را میداشت و مردان برای رسیدن به مردانگی کامل می

 :کردند به این صورت کهروی حشفه ایجاد می

  

های قرار دادن سوزنک کردند. سپس باحس میابتدا نوک آلت تنالسی را با قرار دادن بین دو بند که از جنس بامبو باود، بی

ن، که پیش  .کردندشده، حشفه را سوراخ میتر از جنس بامبو ساخته میک پف رم 

داند تا مداوا شوند. بعد از این جریان، حلقه یا ها اجازه میآوردند و به زخمها بیرون میبعد بامبوها را به همراه سوزنک

 .گذاشتندها میکار بودند، را داخل سوراخطور ماندگاری سختو بهها وصل بود های چوبی بدانهای مسی که مربعسوزنک



 

 

ها گاهی دو حلقه در مسیرهای آمد. آنهای بزرگ خوششان میبه ویژه مردان شجاع و قوی از این کار، و گذاشتن دندان

کرد که قابل حس میکشید و فرد دردی در هنگام عمل دادند. این کار تا خوب شدن فرد یک ماه طول میمتفاوت قرار می

 ″ .تحمل بود

 ۲۰های جنسی تا اواسط قرن کاری دیگر انداممد شده بود، سوراخ ۱۹کاری نوک پستان، که در اواخر قرن برخالف سوراخ

 .در کشورهای غربی هنوز جا نیفتاده بود

آنجلس و توسط افرادی کاری اندام جنسی جای خود را در جامعه تغییردهندگان بدن در شهر لس ، سوراخ۱۹۷۰در دهه 

کاری اندام جنسی از سوراخ ۱۹۸۰در دهه « های نوینآغازین»همچنین جنبش  .چون جیم وارد و دوگ مالوی، باز کرد

 .استفرهنگ زیرمجموعه فرهنگ تغییر بدن تبدیل شدهای خردهپشتیبانی کرد. امروزه این کار به گونه

  

ای که مشاهیری همچون جنت گیر شد؛ به گونهطرز روزافزونی همه کاری اندام جنسی به، سوراخ۲۱با آغاز قرن 

کاری روی اندام گیرفانتاسیا بارینوو پیت دوهرتیاعتراف کردند که یا مایلند سوراخجکسونکریستینا آگیلراکاترینا واترز کشتی

 .اندتر این کار را کردهجنسیشان صورت گیرد یا پیش

  

ها این کار رواج داردماریلین دابلیو ادموندز، استادیار بالینی در دانشگاه ه دانشجویان کالجویژامروزه در میان جوانان و به

 :گویدجانز هاپکینز می

که « پانک»اند، دیگر از نظر اجتماعی جداافتاده یا عضو فرهنگ کاری کردهزنانی که روی اندام جنسیشان سوراخ

کاری اندام جنسی رایج شده و سال گذشته سوراخ ۳۰د شود، نیستند. طی قلمدا «آمیزتحریک»رفتارهایشان از نظر اجتماعی 

 .کنندزنان به دالیل گوناگون اقدام به این کار می

  

 پیرسینگ های مردانه

 شود و به دلیل محدودیت ها از اعمال تصاویر آن خودداری کردیماجزای بدن که پیرسینگ انجام می

ها توان پیرسینگ را روی آندوراه از جمله جاهایی هستند که میبیضه و میان نوک آلت تناسلی، پوست نوک آلت ، کیسه

 .انجام داد

  

 نوک آلت تناسلی مردانه

توان به آمپاالنگ که به صورت افقی و آپادراویا که به صورت عمودی از نوک آلت ها روی سرنره میاز جمله پیرسینگ 

آلبرت از کناره افقی و معکوس آن از کناره عمودی نوک الت عبور  کاری شاهزادهسوراخ .کنند، اشاره کردعبور می

 .کندمی

تر رایج کنند و این بیشکند. به جز دیدو، باقی همه از پیشابراه عبور میشکل نوک آلت عبور میپیرسینگ دیدو از لبه تاجی

 . گرددمیتر است؛ چرا که ادرار استریل، سبب جلوگیری از عفونت و در نتیجه، بهبود سریع



 

 

آورند و لذت جنسی را برای شریک وی نیز تری را برای مرد به ارمغان میها تحریک جنسی بیشاین گونه پیرسینگ 

 . ترین و مستندترین گونه پیرسینگ انجام گرفته در تاریخ استکنند. پیرسینگ روی حشفه یا نوک آلت بیشتر میبیش

 

 پوست نوک آلت تناسلی مردانه

جسم زینتی  (frenum Piercing) کاری لگامغلفه تنها زمانی قابل اجرا است که مرد ختنه نشده باشد. در سوراخپیرسینگ 

 .کنداز پوسته نوک آلت تناسلی که در زیر حشفه است عبور می

ی رو (Hafada Piercing) کاری هافاداسوراخ .الزم به یادآوری است که این قسمت در مردان ختنه شده وجود ندارد

 .گیردکاری لروم در نقطه اتصال آلت با کیسه بیضه صورت میسوراخ .شودپوست کیسه بیضه انجام می

تر برای جنبه ها بیشتواند کار گذاشته شود. این نوع پیرسینگ نردبان جیکوب نیز از پوست نوک آلت تا کیسه بیضه می

 .شوندزیبایی و نه تحریک جنسی انجام می

  

 زنانههای پیرسینگ

  

 پیرسینگ های واژن زنانه

 



 

 

  

و  داخلی هایلبه، غلفه، کلیتوریس، ونوسشود به تپه های اندام جنسی زنانه که قابل پیرسینگ باشند میاز جمله بخش

 .اشاره کرد واژن دهلیزو  خارجی

نوع پیرسینگ در زنان، ترین تر رایج است. در واقع رایجاز آنجا که چوچوله اندام کوچکی است، پیرسینگ آن نیز کم

توان جسم زینتی را شود به صورت افقی و هم عمودی انجامش داد. در این مدل همچنین میپیرسینگ غلفه است که هم می

ای است؛ چراکه به صورت عمودی از حشفه چوچوله تری از غلفه جای داد. پیرسینگ ایزابال کار پیچیدهدر قسمت عمیق

 .کندعبور می

تواند بر روی لبه بزرگ یا لبه کوچک صورت گیرد. پیرسینگ مثلثی در ناحیه پایانی لبه کوچک انجام یپیرسینگ لبه م

 .کندشود؛ جایی که لبه به غلفه اتصال پیدا میمی

ای از نیز گونه (Fourchette piercing)این پیرسینگ زیر حشفه چوچوله و به صورت افقی است. پیرسینگ چین فرج 

تای مردانه خود یعنی پیرسینگ شاهزاده تر رایج است. پیرسینگ شاهزاده آلبرتینا در واقع همت که کمپیرسینگ زنانه اس

 .کندآلبرت است که از دیواره میزراه عبور می

های بزرگ و کوچک به کاری سطحی است، در قسمت پایینی تپه ونوس که لبهای سوراخپیرسینگ کریستینا که گونه

کاری افقی غلفه و گیرد. این گونه مشابه پیرسینگ نفرتیتی، که در واقع تلفیقی است از سوراخمیرسند، قرار یکدیگر می

 .کریستینا

  

 


