
irmiausia pakalbėkime apie botulino 
injekcijas – kam ir kada jos reikalingos? 
Botulino  toksino preparatas 
jau  gana  seniai  naudojamas pato-
logijoms, kai reikia atpalaiduoti 
raumenį (po insulto, sergant cerebriniu 
paralyžiumi, esant akių spazmui), 
gydyti. Grožio chirurgijos srityje šis 
preparatas  sėkmingai  pritaikytas  XX a.
pabaigoje.  Su amžiumi mimikos 

raumenys ima labiau veikti,  išryškėja raukšlės,  – botulino 
toksino preparatu visa tai galima koreguoti. Labai gaila, kad šios 
injekcijos nėra profilaktinės...

Ar tiesa, kad po botulino injekcijų veidas praranda išraišką? 
Jei jo suleidžiama per daug, – tiesa. Tokiu atveju raumuo 
nesusitraukia, mimikos raumenys negali perskirstyti limfos, 
veide susidaro limfostazė, audiniai ištinsta. Tai yra blogai atliktos 
procedūros rezultatas, todėl visada sakiau ir sakysiu, kad geriau 
yra mažiau, bet natūraliau. Man tai yra pagrindinis principas. 
Raukšlių nereikia bijoti, juo labiau jų nereikia naikinti. Raukšles 
reikia koreguoti. Tuomet veidas niekada   nepraras  išraiškos, o 
atrodysite natūraliai jauniau. 
Ar teko girdėti, kad žmonės tampa priklausomi nuo grožio 
injekcijų?
Lygiai taip pat kaip ir nuo plaukų dažymo, manikiūro ar kitų 
higieninių bei  grožio  procedūrų. Reikia suvokti, kad tai yra 
prabangos paslaugos – jos nebūtinos ir nepigios. Vis dėlto 
daugumai teikia malonumą rezultatas – kad atrodo jauniau. 

Kuo skiriasi botulino toksino ir hialurono injekcijos? 
Su amžiumi mūsų audiniai glemba, smunka,  O  tam tikrose 
vietose dar ir netenkame riebalų. Tokiu atveju audinius reikia 
atkurti, mano rekomendacija – hialurono rūgšties injekcijomis. 
Šiuo atveju galioja tas pats principas – geriau mažiau, 
bet  natūraliau. Jų alternatyva gali būti procedūros naudojant 
paties paciento riebalus, bet tai jau kita tema.
Teko girdėti apie tai, kad per draugių vakarėlius kiekviena jo 
dalyvė tarsi taikos pypkę gauna po grožio injekciją. Ką apie 
tai manote?
Esu  kategoriškai prieš  tokią praktiką.  Būtina suvokti, kad 
tiek hialurono rūgštis, tiek botulino toksinas yra svetimkūniai, 
jie gali sukelti ne tik alerginę reakciją (beje, ir man pasitaikė 
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Grožio injekcijos – taip apibūdinamos botulino toksino ir 
hialurono rūgšties injekcijos, kai ne tik šalinamos raukšlės, bet 

ir koreguojamos kai kurios veido vietos – akys, lūpos, skruostai. 
Kada pakanka injekcijų, o kada jau reikėtų pagalvoti apie 

plastinę veido operaciją? Ar grožio injekcijos pavojingos? Ar būna 
nesėkmingų procedūrų, ilgam paliekančių randus? 
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toks atvejis – dėkui Dievui, tai nutiko medicinos įstaigoje, tad 
pacientė gavo reikiamą pagalbą), bet ir kitų komplikacijų. 

Kuo moterys rizikuoja jaunindamosi tokiais būdais?  
Jei hialurono rūgšties pateks į stambią kraujagyslę, ji užsikimš. 
Gresia baisios komplikacijos, pacientas gali net apakti. 
Atliekantieji šias injekcijas privalo ne tik išmanyti anatomiją, 
bet ir turėti nemažą praktiką, techninių įgūdžių.

Kada injekcijos nebepadeda, kada reikia plastinės operacijos? 
Akių ir kaktos zonos  tarpusavyje yra labai  susijusios. 
Žmogui  sulaukus 40–50 metų amžiaus, vokų  srityje atsiranda 
per daug odos. Norėdamas plačiau atsimerkti, jis  raukia 
kaktą,  kelia  antakius, todėl viršutinėje veido dalyje susidaro 
gilios raukšlės.  Kurį laiką galima leisti botuliną, vis dėlto kai 
pasiekiama  tam tikra riba, aš rekomenduoju atlikti  viršutinių 
vokų  plastinę operaciją.  Po jos  neretai sumažėja raukšlių. 
Tuomet botulino galima leisti dar mažiau arba išvis nebeleisti. 
Tai pasakytina ir apie pasmukusį veidą – hialurono rūgšties 
preparatas audinius užpildo, bet nepakelia. Taigi sulaukus tam 
tikro amžiaus reikalinga veido patempimo plastinė operacija, jos 
metu koreguojamos susidariusios klostės. 
Į ką atkreipti dėmesį renkantis grožio injekcijų ar plastinių 
operacijų specialistus?
Visuomet rekomenduoju kreiptis į specialistus, kurie 
šias paslaugas atlieka seniai ir dažnai, kurie šalyje turi
gerą reputaciją. Plastinės 
chirurgijos specialistų 
pranašumas yra tas, kad 
mūsų ginklų arsenalas 
yra kur kas didesnis nei 
atliekančių hialurono 
rūgšties ar botulino 
toksino injekcijas. Mes, 
įvertinę  pacientės  padėtį, 
galime pasiūlyti geriausią 
sprendimą.

Grožio injekcijos.
Ka verta žinoti?

Grožio terapijos ir chirurgijos klinikos „Sugihara“
plastinės chirurgijos specialistas dr. Darius Radzevičius

Į visus šiuos klausimus atsako


