
rzyczyn opadania i wiot-
czenia powiek znamy 
kilka - winne mogą być 
osłabienie mięśni w oko-
licach powiek czy, też 

uszkodzenie nerwu. Najczęściej cho-
dzi jednak po prostu o upływ cza-
su, czyli o proces starzenia się skóry. 
Wraz z nim traci ona coraz więcej 
elastyczności i sprężystości - głównie 
poprzez utratę kolagenu i sprężystych 
włókien elastynowych. szacuje się, że 
około 26. roku życia produkcja kola-
genu w naszym ciele stopniowo ma-
leje. Pierwsze tego efekty to delikatne 
zmarszczki, a zaraz później wiotczenie 
skóry, w tym właśnie powiek. Niestety 
dodaje to twarzy powagi, charaktery-
stycznego smutnego wyrazu, a przede 
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By odzyskać blask spojrzenia

mówi się, że oczy to zwierciadło duszy, dlatego tak bardzo 
chcemy, by właśnie one długo wyglądały młodo. Niestety 

wraz z upływem czasu skóra na naszych powiekach staje się mniej 
elastyczna i bardziej wiotka, twarz zyskuje smutny, zmęczony wyraz. 
Jak możemy sobie z tym poradzić? między innymi o plastyce powiek 
opowiada dr n. med. Ryszard Mądry, chirurg ze szpitala Żagiel med. 

wszystkim lat. Najczęściej problem 
ten nasila się u osób po 40. roku życia, 
ale zdarza się, że spotyka także osoby 
młodsze. 

- Jest to najczęściej tylko problem 
kosmetyczny, bywa jednak, że skóra 
tak mocno zasłania źrenice i prze-
szkadza we właściwym widzeniu, 
np. podczas pracy, czytania czy pro-
wadzenia pojazdów, że lekarze kie-
rują pacjenta na zabieg chirurgiczny 
ze względów leczniczych – tłuma-
czy dr Ryszard Mądry. 

Dr n. med. ryszard mądry
specjalista chirurgii ogólnej, 

specjalista chirurgii plastycznej 
szpital Żagiel med



Pacjent może powrócić do normal-
nego trybu życia po upływie około 
10 dni. efekty zazwyczaj są bardzo 
dobre. znika z twarzy wrażenie 
smutnych oczu, twarz wygląda mło-
dziej i weselej, a pacjenci czują się 
przez to bardziej pewni siebie. 

Na zabieg plastyki powiek zdecydowała się pani Urszula Kamyk, która 
jest bardzo zadowolona z efektu operacji. 

Zyskać pewność siebie
operacja plastyki powiek górnych 
trwa około godziny, jest przepro-
wadzana w znieczuleniu miejsco-
wym. Najpierw specjalista rysuje na 
powiece linie, czyli punkty orienta-
cyjne w trakcie operacji, które od-
wzorowują nadmiar skóry. Następ-
nie, tuż po przemyciu preparatem 
antyseptycznym, wykonuje cięcia 
w wyznaczonych miejscach na po-
wiece górnej. zaraz potem lekarz 
usuwa nadmiar skóry i tkanek mięk-
kich. ranę zszywa bardzo cienką 
nitką, tak że blizna jest praktycznie 
niewidoczna. Na koniec nakłada 
opatrunek, którego nie powinniśmy 
zdejmować przed upływem dwóch 
dni. Pacjenci opuszczają szpital kilka 
godzin po zakończeniu zabiegu. 
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Jednak nie tylko pomoc chirur-
ga może nam się przydać. czasem 

- gdy zauważymy początki tego 
problemu u siebie, warto zacząć 
ćwiczyć mięśnie oka, np. poprzez 
szerokie otwieranie na kilka sekund 
oczu (nie marszcząc przy tym czoła), 

Tuż po operacji mogą się po-
jawić zaczerwienienia, siniaki  
i obrzęki. Dobrze wtedy skorzy-
stać z kojących, zimnych okła-
dów. szwy ściągamy po około 
tygodniu, czasem nawet po pię-
ciu dniach. Widoczna opuchlizna 
zwykle całkowicie ustępuje po 
około trzech tygodniach – opo-
wiada dr Mądry. – W trakcie 
rekonwalescencji pacjent powi-
nien zrezygnować ze szkieł kon-
taktowych i makijażu, a także in-
tensywnego wysiłku fizycznego. 
Nie powinien wtedy korzystać  
z solarium czy sauny. Warto uni-
kać także ostrego słońca, nakła-
dać okulary przeciwsłoneczne,  
a w nocy spać na wysokiej po-
duszce.

Odmładzający trening

albo mocno spoglądając na przemian 
– w górę, w dół i na boki, nie porusza-
jąc głową. Powtarzajmy je kilkanaście 
razy dziennie przez kilka minut – zaleca  
dr Mądry. 

-  Jestem pielęgniarką, czasem pracu-
ję nawet 12 godzin bez przerwy. oczy 
mi się szybciej męczyły, powieki swę-
działy, cały czas musiałam je pocierać  
i zdejmować rękawiczki, a ręce od nowa 
dezynfekować. Problem maskowałam 
grzywką, okularami, odpowiednim ma-
kijażem... Po operacji zniknął całkowicie, 
teraz mam szersze pole widzenia, lżejsze 
powieki, cieszę się, że zdecydowałam 
się na ten krok, to była dobra decyzja   
– mówi pani Urszula. – sam zabieg, jak  
i proces gojenia były dla mnie praktycz-
nie bezbolesne.

mogą nas wesprzeć odpowiednie 
ćwiczenia.
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