
„Senstant veidas praranda riebalus, todėl jo audiniai 
smunka žemyn, susidaro klosčių – injekcijomis atkuriamas 
veido kontūras, išlyginamos raukšlės. Svarbu nepamiršti, 
kad šie procesai turėtų būti daromi senėjimo pradžioje – 
tada rezultatai bus akivaizdūs, nes, tarkime, 60 metų mo-
teriai itin gero efekto tikrai nepasieksime. Neapsigaukite, 
injekcijos nepadės jums išvengti tam tikros rimtesnės pro-
cedūros ar operacijos – jos gali tai atitolinti: statistika rodo, 
kad pasitelkus injekcijas plastinę veido operaciją galima 
atidėti 7–10 metų“, – teigia medicinos mokslų daktaras.

Specialistas pasakoja, kad injekcijos pradėtos naudoti 
maždaug prieš 40 metų: iš pradžių buvo leidžiami to paties 
žmogaus riebalai, o vėliau, maždaug aštuntajame dešim-
tmetyje, pradėtas naudoti jaučių kolagenas. Šis variantas 
turėjo akivaizdžių trūkumų: kadangi tai buvo svetimkūnis, 
pacientams pasireikšdavo tinimas, alergijos, o efektas 
būdavo trumpalaikis. Ieškant geresnių variantų daug 
investuota į kokybiškų užpildų kūrimą ir jau 2000-ųjų 
pradžioje pradėta naudoti hialurono rūgštis. Tai – natūrali 
medžiaga, todėl prieš jos suleidimą nereikalingas išanks-
tinis testavimas dėl šalutinio poveikio, o efektas matomas 
9–12 mėnesių.

„Hialurono rūgšties užpildai konkuruoja su žmogaus 
riebalų injekcijomis. Galima ilgai diskutuoti, kuris varian-
tas yra geresnis, tačiau aš lieku prie nuomonės, kad tai turi 
patarti specialistas, pasikalbėjęs su 
pacientu ir įvertinęs jo būklę“, – įsitiki-
nęs D. Radzevičius.

Pašnekovas pabrėžia, kad nors injek-

cijos – ne operacija, tai vis dėlto rimta procedūra ir ją rekomen-
duojama atlikti būtent medicinos įstaigose. Jis akcentuoja, 
kad chirurgai stengiasi vertinti paciento galimybes, o ne bando 
ribas: „Būna, kad tenka pacientui tiesiai šviesiai pasakyti, jog 
daugiau injekcijų leisti nereikėtų, nes galime prarasti natūralią 
veido anatomiją, jis atrodys pernelyg išpūstas, nenatūralus.“

D. Radzevičius priduria, kad moterys, itin besirūpindamos 
veido grožiu, dažniausiai pamiršta kitą vietą, kur senėjimas 
labai greitai pasimato ir išduoda tikrąjį amžių, – rankas. Prieš 
daugiau nei dešimtmetį hialurono rūgšties užpildai pradėti 
naudoti ir joms.

„Plaštakos taip pat sensta, praranda riebalus, todėl tiek 
hialuronas, tiek žmogaus riebalai pradėti leisti ir į jas. Tai 
puikus būdas sumažinti senėjimo požymius rankų odoje, 
kuriai tikrai verta nepamiršti skirti dėmesio ir priežiūros.“

Injekcijos – ir nosies grožiui?
Dar viena populiarėjanti grožio procedūra – nechirurginė 

nosies korekcija, kai tam tikrus trūkumus taip pat galima pa-
tobulinti injekcijomis. Specialistas pabrėžia, kad ši procedū-
ra jokiu būdu nėra nosies plastinės operacijos pakaitalas, nes 
injekcijomis pasiekiamas efektas – laikinas ir trunka 13–15 
mėnesių.

D. Radzevičius pasakoja, kad tokia procedūra kartais 
padeda netgi galutinai apsispręsti, ar pacientui išties reikia 
plastinės nosies operacijos, o kartais žmonės tiesiog trokšta 
greitai užmaskuoti savo nemėgstamą trūkumą ir džiaugtis 
momentiniu rezultatu. 

„Būna tam tikrų atvejų, kada pacientams ši procedūra 
išties tinka, pavyzdžiui, jeigu yra nežymi nosies kuprelė, leis-
dami injekcijas mes galime ją užmaskuoti. Tik svarbu nepa-
miršti, kad ji nedings visam laikui, efektas bus trumpalaikis, 
bet gal jums to ir reikia? Kitas pavyzdys – šiek tiek pasmukęs 
nosies galiukas: jį puikiai galime pakoreguoti suleisdami 
hialurono. Vis dėlto, injekcijos nosiai visais atvejais tikrai 
negelbsti, nes jeigu ji, tarkime, tiesiog labai ilga – injekcijomis 
jos juk nesutrumpinsime“, – šypteli D. Radzevičius.

„Plastinė nosies operacija yra labai delikati, ją atlieka net 
ne visi plastinės chirurgijos chirurgai, taigi normalu, kad ir 

kai kurie žmonės jai taip ir nepasiryžta, 
nors ir jaučia kompleksą. Tokiu atveju 
nechirurginė nosies korekcija irgi yra 
išeitis“, – priduria specialistas. 

Hialurono
   injekcijos – 

Visais laikais moterys norėjo būti gražios. Ir nors 
bėga metai, šiuo atžvilgiu niekas nesikeičia – kaip 
ir prieš šimtmetį, taip ir šiandien grožis ir estetika 
yra siekiamybė. Skirtumas tik tas, kad šiais laikais 
gausu grožio procedūrų naujovių, kurios gali 
padėti apgauti laiką arba paslėpti trūkumus. 
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ar jos gali pakeisti plastinę operaciją?

Grožio terapijos ir chirurgijos klinikoje 
„Sugihara“ dirbantis plastinės chirur-
gijos chirurgas Darius Radzevičius 
pasakoja, kad grožio srityje gausėja 
naujovių, kurios gali padėti pacientui 
atitolinti plastines veido operacijas.


