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 بشناسید بهتر را ناخن کاشت عوارض
 

عوارض کاشت ناخن آنقدر زیاد و وحشتناک است که اگر از آن ها 
باخبر باشید هرگز سراغ کاشت ناخن نمیروید, عوارض کاشت ناخن 

 .دست هایتان را زشت میکند
اما باید بدانید هیچ روش زیبایی کاشت ناخن زیبایی های خود را دارد 

بدون خطر و بدون عوارض نیست، چرا که در این روش از مواد 
شیمیایی استفاده می شود که برای ناخن می تواند بسیار مضر باشد که 

 .در ادامه با عوارض کاشت ناخن بیشتر آشنا خواهیم شد
روی همانطور که میدانید در کاشت ناخن یک الیه کامل از مواد را 

ناخن قرار می دهند که این کار باعث نرسیدن اکسیژن مورد نیاز به 
ناخن می شود که همین نرسیدن اکسیژن کافی به ناخن باعث به وجود 
آمدن مشکالت زیادی برای فرد می شود به خصوص اگر مدت بسیار 

طوالنی این مواد روی ناخن قرار بگیرند باعث به وجود آمدن 
طوالنی مدت می شود که به راحتی درمان مشکالت و بیماری های 

 دنخواهد ش

چیست ناخن کاشت عوارض  

ماده ای  که برای چسباندن و فیکس ناخن استفاده می شود دارای مواد 
شیمیایی حساسیت زایی هستند که باعث به وجود آمدن شکاف در 

 .ناخن می شود
زمانی که برای کاشت ناخن از از چسب های مخصوص استفاده می 

د باید بدانید که بدون عوارض نیستند بلکه دارای عوارضی مانند کنن
تغییر یافتن بافت ناخن و یا پوسته پوسته شدن سطح ناخن و در آخر 

 .ابتال به عفونت های قارچی منجر می شود
چسبی که برای کاشت ناخن از استفاده می کنند دارای یک سم و 

شود، این بخار هم بخاری است که در حین استفاده از آن خارج می 
برای فردی که در حال زدن کاشت است خطر ناک است و هم برای 
خود فرد که منجر به ایجاد مسمومیت، سرطان ریه و حتی مرگ می 

هنگامی که شما کاشت ناخن را انجام می دهید باید این موضوع .شود
مهم را در نظر بگیرد که اینکار موجب نرسیدن اکسیژن کافی به 

می شود که این نرسیدن باعث می شود رشد ناخن زیرین بافت ناخن 
متوقف شود، عالوه بر کم شدن رشد ناخن باعث تغییر رنگ ناخن 

 دزیرین می شو
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از دیگر عوارض کاشت ناخن این است باعث می شود تا بافت گوشتی  
اطراف ناخن دچار التهاب و قرمزی شود و همچنین بعد از آن که اقدام 
به برداشت کاشت روی ناخن خود شدید شاهد از بین رفتن و خرد شدن 

 .ناخن خود خواهید بود
بین رفتن و  از وحشتناک ترین و درد ناک ترین عوارض کاشت ناخن از

 .افتادن کل ناخن است
کاشت ناخن در طوالنی مدت موجب تغییر کل شکل ظاهری ناخن و 

 .همچنین نابود شدن ریشه ناخن برای همیشه می شود
کاشت ناخن در مدت طوالنی کم کم موجب شل شدن ناخن ها و بروز 

 .عفونت های بسیار دردناک در اطراف ناخن می شود
ن باعث می شود که به مرور ناخن اصلی کاشت های پی در پی ناخ

 .نازک تر شود و جهت رویش آن به کل تغییر کند
اگر فرد آرایشگر برای کاشت ناخن از مواد غیر بهداشتی و استریل نشده 

 .استفاده کند می تواند به راحتی بیماری های پوستی را به شما انتقال دهد
ابتال به اگزمای  ازجمله رایج ترین و شایع ترین عوارض کاشت ناخن

 پوستی است که معموال با قرمز شدن و خارش شدید پوست همراه است
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   . دشو آلرژی باعث تواند می طرف دو هر برای ناخن کاشت  

یکی دیگر از عوارض کاشت ناخن این است که می تواند باعث به 
وجود آمدن حساست چشمی شود، این مشکل به دلیل آن است که با 

 .دست زدن به چشم و پوست اطراف آن به وجود می آید
زمانی که به دالیل خاصی بافت اطراف ناخن از بین می رود که این 

راه های نفوذ میکروب و باکتری آسان تر شود در باعث می شود تا 
 .نتیجه باعث به وجود آمدن عفونت خواهد شد

زمانی که فرد بخار ناشی از چسب کاشت ناخن را استشمام می 
دکند ممکن است باعث بروز اختالالت تنفسی،کبدی، خونی شو  

 

که این  شودکاشت ناخن در بعضی افراد باعث زرد شدن، می 
به وجود آمدن قارچ های میکروسکوپی است تغییر نشانگر  

همانطور که می دانید مهم ترین بخش ناخن کراتین است که با 
کاشت های پی در پی استحکام خود را از دست داده و درمقابل 

 عفونت ها بسیار ضعیف می شود

زمانی که کاشت ناخنتان دچار آسیب، شکنندگی و کشیدگی 
چسبندگی فراوان امکان جدا  ناگهانی قرار بگیرد به دلیل قدرت

شدن ناخن و بافت ان را به همراه دارد که از عوارض کاشت 
 ناخن محسوب می شود که غیر قابل تحمل خواهد بود
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 ناخن کاشت مورد در آخر حرف

 

باید گفت که کاشت ناخن به هیچ عنوان مورد تایید پزشکان نمی 
باشد چه از نظر بهداشتی و چه از نظر علمی. کاشت ناخن 
عالوه بر این که از نظر شرعی مورد دارد باعث می شود 

 وضو و غسل هم به درستی انجام نشود.
 

باید بدانید که اگر به عوارض کاشت ناخن دچار شدید باید مدت 
سال  را صرف درمان و بازگشت  ۱بسیار طوالنی حدود 

 سالمتی ناخن هایتان بکنییم
ناخن های ما همانطور که می دانید دلیل اصلی و کار اصلی 

محافظت از سر انگشتانمان است که از نظر اندازه و فرم کامال 
متناسب با انجام کارهای روز مره ما است که اگر ما با کاشت 

ناخن تغییراتی در فرم و اندازه آن انجام دهیم باعث به خطر 
 .شویم انداختن سالمت ناخن ها می
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