Intervju

Terapija z

botoksom
je varna
in zelo

uspešna

Mag. Franc Planinšek, dr. med. spec. plastične kirurgrije

Kaj danes pomeni lepota in ostati mlad?
Gre za primarni gon, ki ga je narava previdno vcepila v
vsakega od nas. Je hrepenenje vsakega posameznika po
ohranjanju vrste in je skrita želja vsakogar. Če hočemo
ali ne, dejstvo je, da imamo to v sebi. Hrepenimo po
tem, da bi bili skladni z okolico ter v skladju z estetskimi
ideali in pričakovanji družbe, časa in okolja, v katerem
živimo.
Kakšni so trendi v estetki kirurgiji?
Rečem lahko, da trend gotovo ni pričarati nekaj
nenaravnega. Če pogledamo denimo slovensko okolje,
ekstremno velike dojke niso bile nikoli trend. Ženske
si pri nas še vedno želijo dojke, ki so po velikosti bližje
skandinavskemu tipu. Želijo torej dojke, ki so sicer večje,
vendar še vedno skladne z njihovo postavo. V Sloveniji
je tako izjemno redko najti žensko z zelo velikimi
dojkami in tudi povpraševanje po njih je v resnici precej
redko. Običajno si želijo, da bi bile povečane neopazno
in naravno.
Želijo si dojke, ki so posegu sicer večje, vendar v
naključnem opazovalcu porajajo rahlo žgečkljiv dvom,
ali gre za naravne ali povečane dojke… so prave ali niso?
Tudi pri liftingu ni lepo, če se že na daleč vidi, da je
obraz ves napet. To je grdo, ker je obraz na ta način čisto
popačen in ne omogoča več skoraj nobene izraznosti in
mimike.
Če torej govorimo o pomlajevanju, ne glede na to ali gre
za polnilo, botoks ali lifting, je trend v estetski kirurgiji
ohraniti vsaj nekaj človekove izraznosti, predvsem pa

da se ne vidi že v naprej, da je denimo obraz umetno
pomlajen.
Po katerih lepotnih posegih ljudje največ
povprašujejo?
Najpogostejši posegi so gotovo s polnili oziroma filerji
in botoksom. Gre za kirurgijo brez skalpela.
Pomlajevanje obraza brez kirurškega noža. Nekirurški
estetski posegi so vse bolj popularni, ker so hitrejši od
kirurških, predvsem pa manj boleči in bolj subtilni. Pri
klasičnih kirurških je pogosto tudi čas okrevanja po
posegu daljši.
Najbrž pa ni vseeno, kakšno je polnilo.
Kaj bi priporočali vi?
Podjetje Allergan, ki ga v Sloveniji zastopa Ewopharma
d.o.o. , je v Sloveniji denimo registriralo družino polnil
Juvederm Ultra s hialuronsko kislino najnovejše tretje
generacije. Gre za več različnih učinkovitih polnil ali
filerjev, kot jih imenujejo nekateri, ki nadomestijo
izgubljen volumen in s tem odpravijo statične gube
tako, da nadomestijo izgubljeno naravno telesu lastno
hialuronsko kislino. Sam priporočam začasna in ne trajna
polnila. Trajna polnila namreč predstavljajo potencialno
grožnjo za videz čez nekaj let, saj tkiva s staranjem
izgubljajo svojo napetost in elastičnost. V primeru
trajnih polnil bi bili posamezni predeli obraza pravzaprav
impregnirani z nekim materialom, bi torej bili videti
obdelani, drugi pa ne. To je tako, kot da bi po travniku
posuli cement - tega ne boste nikoli več dobili ven.
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Vstopite v jesen
s pomlajeno in osvezeno podobo š
V Kirurškem sanatoriju Rožna dolina vam
bomo skupaj z uglednima strokovnjakoma
mag. Francem Planinškom dr.med. in Mirto
Matić dr.med. pomagali izpolniti vaše želje.

Kaj pa botoks? Nekateri ljudje se ga bojijo...
Jaz ga imam že 12 let, pa ni nič narobe… Naj povem tudi, da je na trgu prvi
botoks z uradno potrjeno indikacijo za estetsko uporabo glajenja gub v Sloveniji
iz farmacevtskega podjetja Allergan. Namenjen je začasnemu izboljšanju videza
zmernih do hudih navpičnih gub med obrvmi, ki nastanejo pri mrščenju čela, in
sicer za odrasle mlajše od 65 let, pri katerih ima izraženost teh gub pomemben
psihološki vpliv.
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Kaj bi svetovali našim bralcem – kdaj je pravi čas za katerega koli od
lepotnih posegov?
Za vse velja isto – čas je takrat, ko je želja. V kolikor ni prave želje, to ni smiselno
početi. Ne moremo govoriti o meji 20, 30 ali 40 let. Pri nekaterih še pri 80.
letih ni pravi čas, ker jih gube ne motijo. Spet drugi se odločijo za poseg že pri
dvajsetih. Vse je torej pogojeno z željo posameznika.
Cilj estetske kirurgije je bolj srečen in zadovoljen pacient. Bodisi – da gre za
botoks, polnila ali za kirurgijo z nožem.

Nudimo vam številne oblike nekirurškega pomlajevanja kože kot so injiciranje botoxa
in ostalih polnil ter laserske posege.
Kirurški sanatorij Rožna dolina je sinonim kakovosti. Naše odlike so znanje, tradicija,
strokovnost ter skrb in posluh za paciente.
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