Blefaroplastika
Samo za tvoje oči

Kaj povzroči
potrebo po
blefaroplastiki?
Z leti pride do razvlečenja in povešenja kože in mišic vek.
Včasih pride poleg tega tudi do izbočenja maščobnih blazinic, ki obdajajo zrklo
spredaj pod kožo. Odvečna koža, mišice in maščoba lahko povesijo veko in v
nekaterih primerih ovirajo vaš vid. To lahko vodi v občutek napetosti v očeh in
čelu, razdraženost kože, zmanjšano vidno polje in videz utrujenosti in staranja.

Kaj je
blefaroplastika?

Blefaroplastika je odstranitev
ali repozicija kože, mišic in/ali
maščobnih blazinic zgornjih ali
spodnjih vek.
Na zgornjih vekah operativni rez
poteka po naravni gubi veke in je
postoperativna brazgotina deloma
skrita v njej. Na spodnjih vekah
operativni rez poteka na koži pod
trepalnicami ali pa se opravi operacija
z rezom skozi notranje plasti veke.

V Očesnem centru Irman
uporabljamo le najbolj
kakovostne materiale in
medicinske naprave najbolj
priznanih proizvajalcev.
Tu ni prostora za
kompromise.

Kako bo
operacija
vplivala na moj
vid in videz
Rezultat blefaroplastike je odvisen od posameznikovih simptomov,
anatomije, želja in zmožnosti prilagajanja na spremembe.
Blefaroplastika izboljša vid le, če je prej odvečno tkivo oviralo vaš
vid. Po odstranitvi takega odvečnega tkiva lahko pride v oko več
svetlobe, vidno polje se poveča.
Ta operacija ne odpravi drugih
vzrokov slabšega vida, ki izvirajo
iz samega očesa. Po odstranitvi
odvečne kože, mišic in/ali maščobe
mnogi pacienti občutijo izboljšan in
mladostnejši videz. V nasprotju pa
imajo lahko nekateri pacienti nerealna
pričakovanja glede vpliva operacije
na izboljšanje njihovega videza. Drugi
pacienti se bodo stežka prilagodili na
videz po operaciji. Skrbno preučite
vaše želje in cilje ter vašo zmožnost
prilagajanja na nov videz, preden se
odločite za operacijo.
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Kdo je
primeren
kandidat?
Posamezniki, ki si želijo bolj
mladosten videz.
Zdravi posamezniki brez zdravstvenih
težav, ki bi lahko vplivale na poseg.
Posamezniki brez resnih očesnih
obolenj.

Izjava pacienta:
Strokovni, natančni in pripravljeni odgovoriti na
vsa vprašanja. Zelo sem hvaležna, da ste mi že na
začetku predstavili potek operacije ter okrevanje
po njej. Saj tako natančno veš, kaj te čaka in da so
strahovi odveč. Še enkrat hvala celotni ekipi.
Petra Z., Facebook

Druge možnosti
zdravljenja
V primeru opustitve posega se ne povzroča dodatna ali nepopravljiva škoda
za zdravje. Obstajajo tudi druge, manj invazivne, vendar tudi manj učinkovite
nekirurške metode: laserske, kemične in druge površinske metode obdelave
kože vek.

Zmožnost dela
po posegu

Z mo žnost dela
1– 3 ted ne p o
o pera c i j i

Operirane osebe niso sposobne
normalno opravljati svojega dela
oziroma poklica 1–3 tedne po
operaciji, kar je odvisno od reakcije
posameznikovega tkiva na operacijo,
zahtev poklica in načina življenja.

Blefaroplastika in
komplementarne pomlajevalne
metode
Z estetskim posegom korekcije vek oz. blefaroplastike odstranimo
odvečno kožo in maščevje ter ustvarimo novo obliko vek.
Cilj posega je doseči naraven videz spočitosti in vedrine. Poleg estetskega
videza je pomemben funkcionalni vidik operacije. Pacienti po posegu opazijo
povečano vidno polje v zgornji tretjini, zmanjša se napetost v čelu, ker se
sprostijo čelne mišice. Poseg je nizkoinvaziven, rehabilitacija je hitra.
Blefaroplastika je komplementarna z drugimi nizkoinvazivnimi pomlajevalnimi
metodami. Najbolj preizkušeni in učinkoviti sta aplikaciji botulinum toxina
(Vistabel) in polnil. Z njimi lahko zgladimo obočesne gube in vrnemo volumen
upadlim predelom obraza.
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