FACE LIFTING

Starzenie się
to proces,
przed którym nie ma ucieczki. Z wiekiem nasza
skóra marszczy się
i wiotczeje, głównie
przez to, że zawiera mniej kolagenu
i elastyny. Możemy to zaobserwować
praktycznie
na każdej okolicy
ciała, zwłaszcza po
50. roku życia.

Jędrna i naturalna skóra
po face liftingu
tratę elastyczności skóry
najczęściej zauważamy
na naszej twarzy i szyi, bo
właśnie z tego powodu
odczuwamy
największy dyskomfort. Dzięki chirurgicznemu
liftingowi twarzy (face lifting) można
naciągnąć i wygładzić skórę. Zabieg pozwala uzyskać zdecydowanie młodszy,
a jednocześnie naturalny wygląd.
Pięć najważniejszych rzeczy, które
powinniśmy wiedzieć o zabiegu
1. Lifting twarzy jest zabiegiem chirurgicznym, podczas którego lekarz napina skórę i usuwa jej nadmiar. Polega to
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na zredukowaniu tkanki w środkowych
i dolnych partiach twarzy oraz szyi.
– Chirurg naciąga i podnosi skórę w kierunku górnym, do tyłu głowy. Są różne
typy zabiegów, może być to minimalna
korekta lub bardziej złożona operacja,
która obejmuje lifting twarzy i szyi –
mówi dr n. med. Ryszard Mądry, specjalista chirurgii ogólnej i plastycznej ze
szpitala Żagiel Med.
2. Zabieg przeprowadzany jest najczęściej u osób po pięćdziesiątce. Jednak
zdarzają się również młodsi pacjenci,
którzy zaobserwowali obwisłą skórę w
okolicach szczęki czy podbródka. Lifting
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FACE LIFTING
wykonywany jest wtedy, gdy widoczne
są oznaki starzenia się twarzy i szyi oraz
nie ma przeciwwskazań do zabiegu.
3. Face lifting przeprowadzany jest
po konsultacjach z lekarzem i ocenie
stanu zdrowia pacjenta. – Zalecane są
podstawowe badania, które pozwalają
wyeliminować ewentualne przeciwwskazania do operacji. Wykonywane są
również dodatkowe badania, dzięki którym można ocenić kondycję skóry oraz
kształt i symetrię twarzy – wyjaśnia dr n.
med. Ryszard Mądry.
4. Wykonanie zabiegu nie jest wskazane
u osób z chorobami zakrzepowo-zatorowymi, układu oddechowego, cukrzycą
oraz u pacjentów, którzy mają stany zapalne skóry. W przypadku osób uzależnionych od nikotyny konieczne będzie
zrezygnowanie z palenia, najlepiej całkowicie albo co najmniej na 6 tygodni przed
i po zabiegu. Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań po operacji oraz wydłuża czas gojenia się ran.
5. Lifting twarzy pomaga uzyskać efekt
młodej i jędrnej skóry. Twarz pacjenta
może wyglądać młodziej nawet o 10 lat,
jednak trzeba pamiętać, że wciąż pozostaje pod wpływem naturalnego procesu
starzenia się skóry. Po zabiegu twarz nie
traci swojej mimiki i nadal wygląda naturalnie.
Lifting twarzy w praktyce
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Chirurg wykonuje rysunki
linii na twarzy, które wyznaczają miejsca cięć podczas operacji. – Przy liftingu
twarzy cięcia wykonywane są od skroni,
z przodu ucha, następnie wokół małżowiny usznej i wzdłuż linii włosów za
uchem – wyjaśnia dr n. med. Ryszard
Mądry. – W przypadku liftingu szyi czasami chirurg wykonuje dodatkowe nacięcie pod brodą.

Po odseparowaniu skóry lekarz usuwa jej nadmiar oraz napina powięź
podskórną, co wygładza rysy twarzy.
Na koniec chirurg zakłada szwy (które są ściągane po tygodniu), a twarz
zabezpieczana jest bandażem, który
uciska skórę, co ogranicza powstawanie siniaków i obrzęków.

stępować obrzęki i krwiaki oraz odrętwienia i zaburzenia czucia w okolicach
operowanej okolicy twarzy – mówi
dr n. med. Ryszard Mądry. Większość
blizn po face liftingu schowana jest za
uszami i pod włosami, tak że nie są bardzo widoczne. Trzeba jednak chronić je
przed promieniami słońca.

Ostateczne efekty liftingu widoczne
są po kilku miesiącach od zabiegu.
Młodszy wygląd, który uzyskaliśmy
dzięki operacji, może utrzymać się
nawet do 10 lat – są jednak pewne
warunki. Pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza, zapewniać odpowiednią pielęgnację skóry
twarzy i szyi oraz dbać o utrzymanie
wagi ciała na stałym poziomie.

Przez pierwsze dni po operacji powinniśmy unikać schylania się, podnoszenia
ciężkich przedmiotów oraz zakładania
ubrań przez głowę (może to podrażnić rany). Przez kilka tygodni nie można
uprawiać sportu, korzystać z sauny i solarium oraz spożywać alkoholu.

O czym musimy pamiętać
po operacji?
– Dolegliwości bólowe, które występują u pacjentów po operacji, łagodzone są za pomocą doustnych
środków przeciwbólowych. Przez
kilka tygodni po zabiegu mogą wy-

Nie zatrzymamy procesu starzenia się
skóry, ale współczesne zabiegi z obszaru
chirurgii plastycznej mogą nam pomóc
ukryć widoczne oznaki postępującego wieku. Na co dzień warto pamiętać
o odpowiedniej pielęgnacji skóry oraz
ćwiczeniach mięśni twarzy, które pomagają ujędrnić skórę i ograniczyć pojawianie się zmarszczek.
KW
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