Támogatott cikk
soknak megfelelően a ráncok
kialakulásában szerepet játszó
mimikai izmokba juttatunk
fecskendő segítségével megfelelő mennyiségű, higított
botulinum toxint.
MENNYIT IDŐT VESZ
IGÉNYBE EGY BOTOX
KEZELÉS?
A kezelés kb. 15–20 percig tart.
MILYEN EREDMÉNY VÁRHATÓ
RÁNCOK ESETÉN VÉGZETT BOTOX KEZELÉS UTÁN?
Hatása 2–5 nap után kezdődik,
10–14 nap alatt teljesedik ki. A felületesebb ráncok teljesen megszüntethetőek, a mélyebbek pedig látványosan felszínesebbé
válnak, ezt tökéletesen hialuronsavas feltöltéssel lehet korrigálni. Az arc fiatalosabb, pihentebb lesz, eltűnik a mérges vagy a szomorú tekintet.
A botox kezelés csak a kezelt
izmok aktivitását csökkenti,
vagyis a természetes mimikához szükséges izmok
működése megmarad.

Ránctalanítás
BOTOX KEZELÉSSEL
Önt is zavarják az arcán lévő
ráncok? Zavarja, hogy arcvonásai mogorvának tűnnek az
állandó ráncolás hatására?
Megkérdeztük Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvost, hogy
a mimikai ráncok eltüntetésének melyik a leggyorsabb és
leghatékonyabb orvos-esztétikai módszere?

Mely területeken
alkalmazható hatékonyan
a botox kezelés?
– szemöldökök közötti függőleges ráncok (az ún.
„haragos” ráncok)
– szem környéki szarkalábak
– homlokráncok
– arckeskenyítés rágóizomösszehúzással
– ajkak körüli marionettredők
– szemöldökív széli részének megemelése
– ínymosoly-megszüntetés
– orrnyereg melletti ráncok
– nyak elülső részén lévő
függőleges ráncok
– hónalj, tenyér és talp izzadásgátlása

A BOTOX kezelés alkalmas a
mély mimikai ráncok eltüntetésére, leggyakrabban az arc felső
harmadában használjuk ránctalanításra, de az utóbbi időben a
felhasználási terület kibővült. A
természetben is előforduló botulinum toxin „A” a mimikai izmok mozgásának gátlásával
fejti ki ránctalanító hatást.

MENNYI IDEIG TART A
RÁNCOK ESETÉN VÉGZETT BOTOX KEZELÉS
HATÁSA?
Kb. 3–4 hónapig tart a
ránctalanság. Ismételhető
a kezelés, de 2 kezelés között
legalább 3 hónapnak kell eltelnie. Minél többször történik
botox kezelés, annál tovább
tart a hatása, az eredmény kiváltásához szükséges botulinum toxin mennyisége is egyre
kevesebb lesz.

Mit kell tennie ráncok
esetén végzett
botox kezelés után?
– A kezelt területek mimikai
izmait a beavatkozás utáni
2 órában intenzíven használja, hogy az izmok a botulinum toxint felvegyék.
Kerülni kell a tartós hunyorgást.
– A beavatkozást követő
3–4 órában a fejét tartsa
függőlegesen, kerülje a
fekvést, a lehajlást, a szoláriumozást, a napozást.
– A terület erős dörzsölését
12 óráig, míg a kezelt terület szem felé történő
masszírozását 48 óráig
kerülnie kell.
– Ne végeztessen kozmetikai kezelést 2 napig.

MILYEN MELLÉKHATÁSOK
ALAKULHATNAK KI A BOTOX
KEZELÉS UTÁN?
– A szúrások helyén bőrpír és
enyhe duzzanat, felszínes bevérzés.
– Ritkán előfordulhat 1–2 napig
tartó fejfájás.
– A közeli izmok átmeneti
gyengesége (pl. a felső szemhéjnál szemhéjlógás).
Pontos adagolás esetén a botulinum toxin teljesen lebomlik, helyreáll az izom és az ideg közötti
ingerületátvitel, így az izomzat
újra képes összehúzódni.
Szakértő: Dr. Vas Krisztina
bőrgyógyász szakorvos

HIRDETÉS

MI IS A BOTOX?
A BOTOX, vagy más néven botulinumtoxin (Clostridium botulinum baktérium toxinja), az izmokban átmenetileg gátolja az
ingerület ávitelt. Ezzel ellazítja
a ráncokat okozó izmokat, így
nem tudják a felettük levő bőrt
„összegyűrni”, vagyis ráncokat
képezni. A gyakorlati orvoslásban 1977 óta használják szemészeti indikációval (kancsalság),
1987 óta ránctalanításra is használjuk. A botulinum toxinnak 7
típusa van, amelyek között az
acetil-kolin-gátlás mértékében
van különbség. A botulinum toxin „A” típusa használatos az
orvos-esztétikai beavatkozások
során.
HOGYAN TÖRTÉNIK A BOTOX
KEZELÉS?
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