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Естетична хирургия 
 
 
Естетичната хирургия е много специфично направление в окулопластиката, защото имаме здрави 
пациенти, които по собствено желание искат да коригират определен проблем. Тази хирургия изисква 
много отговорност, опит и професионализъм, за да не навреди, а да разкраси. Тези високи 
изисквания я правят в цял свят по-скъпа от конвенционалната. Как изглежда нашето лице е важен 
елемент в общуването ни с околните. Областта около очите е чувствителна зона, която първа 
започва да старее. 
 
Кожата на клепачите е много фина, податлива на оток и бръчки. Тя е издайница за възрастта, 
независимо, че лицето е още свежо. Предлагаме различни по тежест „подмладяващи” процедури – от 
козметични до хирургични методи.  
 
Съвременните техники и материали предоставят възможности за корекция на различните следи от 
времето според възрастта и качеството на кожата. При млади хора малки фини мимически бръчици 
около очите, както и бръчките на челото и между веждите могат да се премахнат с помощта на 
веществото БОТОКС (BOTOX). Това е ботулинов анатоксин, който се използва в медицината от 
1989г. Силно разреден разтвор се инжектира, за да причини лека парализа на мускулите, отговорни 
за образуването на малките бръчици около очите и челото. Действието му е временно и се изчерпва 
за около 6-8 месеца. Може да се прилага многократно.  
 
За хлътвания или по-дълбоки бръчки на челото, около устата и носа се използват попълващи 
вещества. Това могат да бъдат стандартни синтетични материали - филъри или собствена мастна 
тъкан, взета от пациента, която се инжектира в лицето, като се оформя нов релеф. Това се нарича 
липофилинг и липоскулптура и е най-съвременният начин за попълване на бръчки. Собствената 
мазнина не предизвиква алергични реакции, подобрява качеството на кожата, като я прави по-
еластична и млада.  
 
Естетичната хирургия на клепачите – блефаропластиката трябва да се съобрази с конструкцията на 
лицето, формата на очите, както и със снимката от младите години. 
 
Добре е хирургът да владее различни техники, които да бъдат съобразени с индивидуалните 
особености, както и с желанието на пациента. Например за премахване на мастни торбички под очите 
при млади хора, които нямат оформени бръчки, най-физиологичната операция е с достъп през 
конюнктивата, без разрез на кожата.  
 
При по-набръчкани кожи с подочни торбички е възможно да се премахнат торбичките през кожен 
достъп и същевременно да се направи лифтинг в областта на долния клепач и скулата. Горните 
клепачи могат да бъдат отпуснати, с бръчки или дори да са по-ниско разположени. Понякога това е не 
само естетичен проблем, но и медицински – ограничава зрителното поле. Разбира се, всяко решение 
за естетична процедура е строго индивидуализирано и няма схема.  
 
Предлагаме различни варианти на корекция на паднали вежди, увиснала шия, разперени уши.  
 
Челният лифтинг или опъване на челото дава възможност за трайно коригиране на бръчките, 
повдигане на веждите. Разрезът се прави в косата и е незабележим за околните. Лифтингът на 
долната част на лицето има различни варианти, според индивидуалните особености на лицето, 
кожата. Той може да обхване и областта на шията. Разрезът се прави около ушната мида и също е 
„скрит” за околните. Разбира се, това е хирургия и изисква програмиране на време, средства и добро 
познаване на следоперативния период. Задачата на лекаря е да обясни добре какво трябва да 
очаква пациента, какви са възможностите на хирургията, какви са следоперативните грижи, както и 
възможните усложнения. А пациентът трябва да е наясно какво точно иска и да има сили за 
последиците като оток, синини, шевове. 
 
Така пациентът и лекарят ще бъдат в добри условия.  
 
Естетичната хирургия не е касова или запазена марка само за "звездите", а вече е достъпна и 
възможна за широк кръг желаещи. ка ищадяща хирургия на клепачите.  


