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Medzi najpopulárnejšie a najžiadanejšie zákroky v korektívnej dermatológii, používané na korekciu pier, vyhladzovanie 

vrások a rýh, vyrovnanie asymetrií tváre, prípadne na vyplnenie vtiahnutých jaziev, patrí aplikácia kožných implantátov. 

Vzhľadom na nízky počet možných vedľajších účinkov sa v súčasnosti najčastejšie využívajú výplňové materiály na báze 

kyseliny hyalurónovej.

Kyselina hyalurónová je prirodzenou súčasťou kože každého človeka. S pribúdajúcim vekom jej množstvo klesá, čo 

spôsobuje stratu elasticity a pevnosti pleti, vznik vrások, stratu objemu tkanív, kruhy pod očami. Opätovným dodaním tejto 

látky, môžeme dosiahnuť krajší, mladší a dokonalejší vzhľad pokožky.

Aké sú možnosti ošetrenia?
Veľmi efektívne je vyplnenie hlbších vrások, najmä nosovo-ústnych rýh, vrások na čele, okolo úst, v okolí očí a v 

medziobočí. Kyselina hyalurónová sa ďalej využíva na zväčšenie objemu pier, vystuženie kontúr hornej pery, nadvihnutie 

poklesnutých ústnych kútikov, modeláciu lícnych kostí a úpravu kontúr tváre. Vhodná je i na ošetrenie kruhov pod očami.

Aký je priebeh ošetrenia?
Kyselina hyalurónová sa aplikuje vo forme priehľadného gélu tenkou ihlou (alebo kanylou) priamo do kože ošetrovanej 

oblasti. Injekcia je mierne bolestivá, preto sa zákrok vykonáva väčšinou v lokálnom znecitlivení. Znecitlivenie sa môže 

previesť buď špeciálnym krémom alebo injekčne. Zákrok trvá v priemere asi 30 minút. Efekt u vstrebateľných preparátov 

pretrváva 6 mesiacov až 1 rok. V prípade potreby je možné dokorigovanie ošetrenej oblasti o 2 týždne.

Ako sa budem cítiť a vyzerať po aplikácii?
Požadovaný výsledok je viditeľný okamžite. Po zákroku dochádza k miernemu opuchu a začervenaniu, môže sa objaviť 

modrinka v ošetrenej oblasti. Tieto prejavy ustupujú za niekoľko hodín až 3 dni.

U koho nie je možné zákrok vykonať?
Neodporúča sa pre tehotné alebo dojčiace ženy, ľuďom so známou precitlivelosťou na kyselinu hyalurónovú, 

s autoimunitným ochorením alebo s inými chorobami ovplyvňujúcimi imunitný systém.   
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