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Akys – sielos veidrodis. Jas pirmiausia pastebime susipažinę su žmogumi, iš jų galime nuspėti kito 
emocijas ir nuotaikas. Taip pat akys lemia vieną svarbiausių jutimų – regėjimą. Tačiau ką daryti, jei 

dėl užkritusių vokų sunku matyti, o veidas atrodo pavargęs ir gerokai senesnis?

Ar užkritę akių vokai – tik estetinė 
problema?

Iš pradžių užkritę vokai yra tik estetinė prob-
lema, tačiau ilgainiui tampa funkcinė. Sens-
tant audiniai praranda elastingumą ir veikiant 
gravitacijai viršutiniuose akių vokuose esantis 
odos perteklius smunka žemyn. Pasmukęs 
odos perteklius gali trukdyti plačiai atmerkti 
akis, žmogus nuolat stengiasi kuo plačiau at-
simerkti, kelia antakius, rauko kaktą. Nelygu 
anatomija, akių vokų oda gali pasmukti taip 
žemai, kad uždengia blakstienas bei dalį re-
gėjimo lauko. Stengiantis didinti regėjimo 
lauką plačiau atsimerkiama, kaktoje jau-
čiama įtampa, akyse – sunkumas. Tuomet 

tai ne estetinė problema, bet funkcinė, kurią 
būtina spręsti.

Kokio amžiaus žmones dažniausiai kamuoja 
ši problema?
Tai labai priklauso nuo genetikos, odos tipo 
ir akių vokų anatomijos. Visgi dažniausiai ši 
problema kamuoja vyresnius nei 40 m. vyrus ir 
vyresnes nei 50 m. moteris. Jei telefonu į mane 
dėl užkritusių vokų kreipiasi tokio amžiaus 
moterys, net nematęs galiu pasakyti, kad grei-
čiausiai teks pakelti akių vokus. Beje, svarbu 
įsidėmėti, kad per gyvenimą ši operacija gali 
būti atliekama daugiausia 2–3 kartus. Todėl 
kreiptis vos pradėjus senti ir pastebėjus, kad 
akių vokai atrodo prasčiau nei prieš 5 m., ne-
tikslinga. Turi būti nemažas odos perteklius, 
kad būtų galima jį pašalinti. 
Kaip vyksta operacija? 
Ją atlieka praktiškai visi plastinės chirurgijos spe-
cialistai. Atsižvelgiant į mokymosi programas, 
šią nesudėtingą operaciją gali atlikti ir okulistai. 
Tačiau yra tam tikrų niuansų: pjūvio aukštis ir 
ilgis, simetrija, pašalinamos odos kiekis ir kt. To-
bulas rezultatas priklauso nuo gydytojo kompe-
tencijos. Man asmeniškai svarbu ne tik pašalinti 
odos perteklių, bet ir padaryti taip, kad akių vokai 
atrodytų kaip prieš 10 m., ir niekas neįtartų, jog 
operuota. 
Operacija trunka iki pusvalandžio. Pacientai pa-
tys atvažiuoja ir išvyksta automobiliu. Operuojant 
taikoma vietinė nejautra. Po operacijos akių sri-
tyse lieka mėlynių, taip pat žaizdelių, kurios už-
klijuojamos specialiais pleistrais, todėl rekomen-
duojama pašalinių žvilgsnių vengti 10–12 dienų. 
Fiziškai galima daryti viską, tačiau tikriausiai 
nesinorės tuoj pat grįžti į darbo kolektyvą. Po kelių 
dienų atvykstama pašalinti siūlių, dar po kelių – 
kontrolinei apžiūrai. Specialios pooperacinės prie-
žiūros ir priemonių nereikia, nes akių vokai puikiai 
sugyja, jei operacija atlikta kokybiškai.
Operacijos kaina – 500–1000 eurų, priklausomai 
nuo klinikos, kurioje atliekama.
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PLASTINIŲ OPERACIJŲ.

AKIŲ VOKŲ  PAKĖLIMAS –

Daryti veido jogą 
Norint išraiškingų ir jaunatviškų bruožų rei-
kia treniruoti veido raumenis. Veido joga gali 
padėti turint užkritusius akių vokus. Kasdien 
verta atlikti būtent jiems tobulinti skirtus  
pratimus.

1  pratimas. Smiliais ir nykščiais suimti 
antakius ir, tarsi juos formuojant, leng-

vai spaudžiant judėti nuo nosies smilkinių 
link. Iš viso spustelėti 10 kartų, tuomet pada-
ryti 30 sek. pertraukėlę, ir vėl pakartoti prati-
mą. Iš viso atlikti 3 sykius.

2 pratimas. Smilius, vidurinius ir bevar-
džius pirštus pridėti prie antakių apačios 

ir kilstelėti. Stipriai užsimerkti ir atsimerkti. 
Sumirksėti 5 kartus ir padaryti 30 sek. per-
traukėlę. Pratimą kartoti 3 sykius.
Akių vokų elastingumą puikiai didina šal-
čio terapija, atliekama ledo kubeliais. Šaltis 
tonizuoja, stangrina, gaivina, gerina krau-
jotaką. Patartina prisišaldyti ne vandens, 
bet ramunėlių, mėtų ar kitų arbatų ledo 
kubelių. Vieną įvynioti į švaraus audeklo 
skiautę ir švelniai pavedžioti užmerktais 
akių vokais. Šalčio terapiją profilaktiškai 
galima naudoti kasdien ar kelis kartus per 
savaitę, taip pat atgaivinti akis po bemie-
gės nakties.

Kreiptis į plastinės 
chirurgijos specialistą

Jei užkritę akių vokai trukdo gerai matyti ir 
jaustis, metas imtis rimtesnių priemonių ir 
konsultuotis su specialistu dėl galimos plas-
tinės operacijos. Medikai pabrėžia, kad akių 
vokų pakėlimas – ne užgaida. Ši operacija gali 
grąžinti gyvenimo kokybę – padidinti regėji-
mo lauką, sumažinti kaktos srityje atsiradusią 
įtampą ar net skausmą.
Operuojant pašalinamas vokų odos perteklius, 
todėl vėl galima plačiai atsimerkti, geriau jau-
čiamasi ir jauniau atrodoma.
Svarbu žinoti, kad plastinės akių vokų opera-
cijos gali būti kompensuojamos. Jei dėl užkri-
tusių vokų sunku skaityti, žiūrėti televizorių, 
greitai pavargsta akys, odos perteklius toks 
didelis, kad klostės dengia vyzdžių kraštus ir 
dėl to mažėja regėjimo laukas, galima kreiptis į 
oftalmologus ir ruoštis nemokamai operacijai, 
kurią kompensuos ligonių kasos.
Jei problema labiau estetinė, tuomet pagelbės 
plastinės chirurgijos specialistai. Tiesa, nors ši 
operacija laikoma viena paprasčiausių esteti-
nėje chirurgijoje, ji be reikalo taip pat neatlie-
kama. Chirurgas vertina kiekvieną konkretų 
atvejį ir nusprendžia, ar operuoti dabar, ar 
laukti dar kelerius metus. Mat šią operaciją 
per gyvenimą galima kartoti vos porą sykių. 

Maskuoti makiažu
Užkritę vokų vokai gali būti įgimti, kitaip tariant – 
tokia jų anatomija. Ir jei vyrai šios problemos 
spręsti minimaliomis pastangomis negali, mo-
terims puikiai pavyksta užkritusius vokus kore-
guoti makiažu. Tereikia žinoti keletą gudrybių, 
ir akys atrodys puikiai.

1 Rinktis matines spalvas – jos suteiks 
gilumo iliuziją. Vienu ar dviem tonais už 

odos spalvą tamsesniais šešėliais reikia ryškinti 
akių vokų linkius, darant liniją 1,5–2 mm virš 
raukšlės. 

2Dažyti tik atsimerkus ir žiūrint į priekį. 
Taip lengviau suprasti, kur yra tikrieji vokų 

linkiai. Naudoti tamsesnius šešėlius, pavyzdžiui, 
rudų atspalvių kasdienai, juodų – vakarėliui. 
Pastelinės spalvos ne itin tinka tokiai akių for-
mai. Labai svarbu šešėliais dengti vokus šiek 
tiek aukščiau, beveik iki pat antakių, kad akys 
atsivertų.

3Ryškinti blakstienų liniją – brėžti kuo 
plonesnį kontūrą juodu pieštuku prie blaks-

tienų linijos. Baigiant brėžti suformuoti gražias 
į viršų riestas „uodegėles“, kad akys atrodytų 
linksmesnės.

4Prisiklijuoti blakstienas. Užkritusių 
akių savininkėms itin tinka priklijuojamo-

sios blakstienos. Jos optiškai pakelia vokus, akys 
atrodo nepavargusios. Jei ši procedūra ne prie 
širdies, galima naudoti specialų rietiklį ir atitin-
kamą blakstienų tušą, kad natūralios blakstie-
nos būtų kuo labiau riestos.

5Nepamiršti apatinių vokų. Kasdienai 
užteks šiek tiek tamsių šešėlių ties blakstie-

nų augimo linija. O esant progai galima drąsiai 
žaisti spalvomis. Beje, užkritusių akių vokų sa-
vininkės turėtų visuomet naudoti šešėlius fik-
suojančias priemones. Mat mirksint šie greitai 
gali nusitrinti.

Paisyti sveikos gyvensenos 
principų

Turint užkritusius vokus reikėtų atsikratyti įpro-
čių, dėl kurių paburksta oda apie akis. Dažniausiai 
akių vokai tinsta dėl skysčių kaupimosi organizme. 
To priežastis gali būti inkstų ir šlapimo pūslės li-
gos arba pernelyg didelis krūvis, tenkantis šioms 
organų sistemoms. Rekomenduojama vartoti ma-
žiau druskos, vengti sunkiai virškinamų produktų, 
likus bent porai valandų iki miego negerti jokių 
skysčių. Inkstai tinkamai funkcionuos į mitybą 
įtraukus šių produktų.
ŽALUMYNŲ (krapų, salierų, pankolių). Jie 
papildo organizmą vitaminu A, padeda tirpinti 
akmenis inkstuose, saugo nuo inkstų dieglių. 
ŽUVIES – aprūpina organizmą mikroelemen-
tais, nesočiosiomis riebalų rūgštimis, vitaminais 
ir baltymais, palankiai veikiančiais inkstų veiklą. 
ARBŪZŲ – varo šlapimą, todėl padeda iš inkstų 
pašalinti smėlį, tirpdo druskas. 
RUPIŲ MILTŲ GAMINIŲ. Juose daug 
ląstelienos, todėl gerėja virškinimas ir medžiagų 
apykaita.
Odos elastingumui ir bendrai būklei kenkia al-
koholio vartojimas bei rūkymas. Pažeista oda 
greičiau glemba ir akių vokai gali užkristi dar la-
biau. Todėl norint turėti gražias, plačiai atmerk-
tas akis rekomenduojama atsisakyti svaigalų ir 
tabako gaminių.
Užtinusiomis akimis dažnai atsikeliama prastai ar 
per trumpai miegojus. Labai svarbu paisyti mie-
go režimo, kasnakt ilsėtis 6–8 val., o 22 val. jau 
eiti miegoti. Mat naudingiausias miegas – nuo 
22 val. iki 1–2 val. nakties. Jei ryte paakiai patinę, 
sumažinti tinimą ir atgaivinti akis padės arbatos 
kompresai, o siekiant dar greitesnio efekto – šal-
dytuve atvėsintas šaukštas. Tereikia priglausti prie 
užmerktų akių ir palaikyti porą minučių.

DAŽNIAUSIAI AKIŲ 
VOKŲ PAKĖLIMAS 

ATLIEKAMAS 
VYRESNIEMS NEI 

AMŽIAUS 
ŽMONĖMS.
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