
 

 

 

ها و توسط افراد غیرماهر  کاشت ناخن معموال در آرایشگاه

شود که اگر اصول بهداشتی در این گونه مواقع  انجام می

های  رعایت نشود، فرد را در معرض ابتال به انواع بیماری

کاشت ناخن مصنوعی  .ویروسی و خونی قرار خواهد داد

و ناخن، تغییر رنگ   باعث نرسیدن اکسیژن کافی به بافت

کدر شدن آن، رشد کم ناخن، عفونت، حساسیت، التهاب 

  شود دور ناخن و کنده شدن لبه آزاد ناخن از بستر آن می

شدن با مشکالتی  متاسفانه خیلی از افراد به علت مواجه

ها، به جای آنکه درد را چاره کنند،  مانند شکنندگی ناخن

کنند و روش کاشت   له را پاکأکنند صورت مس می  سعی

که مشکالتی که گزینند. درحالی خن مصنوعی را برمینا

  .تواند ایجاد کند، بسیار است ناخن مصنوعی می

های برقی  برای کاشت ناخن، سطح ناخن به وسیله سوهان

شود تا جایی که تنها الیه بسیار نازکی از ناخن  تراشیده می

باقی بماند. علت این تراشیدن این است که وقتی از ژل یا 

مخصوص برای فرم دادن به ناخن استفاده  پودرهای

 .کنند، ظاهری برجسته نداشته باشد می

های کاشته شده در مواردی که قابل تشخیص از  ناخن 

خوب کاشته »ناخن طبیعی نیستند و به اصطالح عامه 

ترند و در صورت شکستن ناگهانی، آسیب  ، خطرناک«اند شده

که مواد مصنوعی  تری را برای فرد به دنبال دارند، چرا جدی

ای متشکل از  مورد استفاده برای کاشت ناخن بر روی الیه

اند که اگر در اثر  یک ردیف سلول، چنان محکم چسبیده

ضربه یا کشیدگی ناگهانی بشکنند یا کنده شوند، بافت زیر 

ناخن شامل پوست، گوشت و عروق نیز همراه با آنها جدا 

 .وردآ های جدی را به وجود می سیبآشود و می

 مضرات و خطرات کاشت ناخن

کاشت ناخن مصنوعی مگر در موارد بیماری های ناخن که 

شود. در  ها الزامی است، توصیه نمی کاشت ناخن در آن

کاشت ناخن در بسیاری از موارد ضایعاتی چون ابتال به 

ها بعد خودش را  شود که مدت ها ایجاد می ها و قارچ عفونت

 دهد نشان می

 

 

 

 

باعث های مصنوعی و کاشت ناخن،  استفاده از ناخن -1 

و حتی از بین رفتن  دگیشکنن تغییر شکل صفحه ناخن،

 .صفحه اصلی ناخن را به دنبال خواهد داشت

 

 

 

 

ی یک های کاشته شده استفاده طوالنی مدت از ناخن  -2

های کاشته شده برای استفاده  بار مصرف گرفته تا ناخن

های دردناک و شدید  تواند باعث واکنش طوالنی مدت می

ها  اخنها و شل شدن ن شامل عفونت پوست اطراف ناخن

  .شود
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کند و  کاشت ناخن این است که ناخن اصلی رشد نمی   -3

آید و پس از برداشتن ناخن  به صورت یک ورقه نازک درمی

گردد و  مصنوعی، اغلب به حالت طبیعی خودش بازنمی

 .دهد تغییر فرم می

 

 

 

 

 

به شکل یک حجم ضخیم  قارچ هم در زیر ناخن رشد -4

 شود. شده در ناخن مشاهده می

 

 
در اثر کاشت ناخن،  یان شدهبا توجه به بروز مشکالت ب  

های  متخصصان پوست همواره افراد را از دستکاری

ن از جمله کاشت ناخن مصنوعی بر حذر غیرضروری ناخ

دارند، زیرا اصالح مشکالت دور ناخن یا صفحه ناخن به  می

ها، به زمان نیاز دارد و مشکل است.  دلیل رشد آهسته ناخن

 .پس همواره در این مورد نیز پیشگیری بهتر از درمان است

 

 

 

 سایت تبیانمنبع : 

 حرم مطهرهیئت علمی اداره پاسخگویی به مسائل شرعی  
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