plastyka powiek

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.

By odzyskać blask spojrzenia
rzyczyn opadania i wiotczenia powiek znamy
kilka - winne mogą być
osłabienie mięśni w okolicach powiek czy, też
uszkodzenie nerwu. Najczęściej chodzi jednak po prostu o upływ czasu, 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 kolagenu w naszym ciele stopniowo maleje. Pierwsze tego efekty to delikatne
zmarszczki, a zaraz później wiotczenie
skóry, w tym właśnie powiek. Niestety
dodaje to twarzy powagi, charakterystycznego smutnego wyrazu, a przede
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wszystkim lat. Najczęściej problem
ten nasila się u osób po 40. roku życia,
ale zdarza się, że spotyka także osoby
młodsze.
Dr n. med. Ryszard Mądry
specjalista chirurgii ogólnej,
specjalista chirurgii plastycznej
Szpital Żagiel Med

- Jest to najczęściej tylko problem
kosmetyczny, bywa jednak, że skóra
tak mocno zasłania źrenice i przeszkadza we właściwym widzeniu,
np. podczas pracy, czytania czy prowadzenia pojazdów, że lekarze kierują pacjenta na zabieg chirurgiczny
ze względów leczniczych – tłumaczy dr Ryszard Mądry.

plastyka powiek
Zyskać pewność siebie
Operacja plastyki powiek górnych
trwa około godziny, jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym. Najpierw specjalista rysuje na
powiece linie, czyli punkty orientacyjne w trakcie operacji, które odwzorowują nadmiar skóry. Następnie, tuż po przemyciu preparatem
antyseptycznym, wykonuje cięcia
w wyznaczonych miejscach na powiece górnej. Zaraz potem lekarz
usuwa nadmiar skóry i tkanek miękkich. 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.
Tuż po operacji mogą się pojawić zaczerwienienia, siniaki
i obrzęki. Dobrze wtedy skorzystać z kojących, zimnych okładów. Szwy ściągamy po około
tygodniu, czasem nawet po pięciu dniach. Widoczna opuchlizna
zwykle całkowicie ustępuje po
około trzech tygodniach – opowiada dr Mądry. – W trakcie
rekonwalescencji pacjent powinien zrezygnować ze szkieł kontaktowych i makijażu, a także intensywnego wysiłku fizycznego.
Nie powinien wtedy korzystać
z solarium czy sauny. Warto unikać także ostrego słońca, nakładać okulary przeciwsłoneczne,
a w nocy spać na wysokiej poduszce.

Pacjent może powrócić do normalnego trybu życia po upływie około
10 dni. Efekty zazwyczaj są bardzo
dobre. Znika z twarzy wrażenie
smutnych oczu, twarz wygląda młodziej i weselej, a pacjenci czują się
przez to bardziej pewni siebie.

Odmładzający trening

Na zabieg plastyki powiek zdecydowała się pani Urszula Kamyk, która
jest bardzo zadowolona z efektu operacji.
- Jestem pielęgniarką, czasem pracuję nawet 12 godzin bez przerwy. Oczy
mi się szybciej męczyły, powieki swędziały, cały czas musiałam je pocierać
i zdejmować rękawiczki, a ręce od nowa
dezynfekować. Problem maskowałam
grzywką, okularami, odpowiednim makijażem... 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 praktycznie bezbolesne.
Jednak nie tylko pomoc chirurga może nam się przydać. Czasem

mogą nas wesprzeć odpowiednie
ćwiczenia.

- 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),

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