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Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği
Botilinum toksin uygulamaları
Botoks Niçin Yapılır?
Çeşitli sebeplerden oluşmuş yüz çizgilerinin belirginliğini yok etmek için,
Aşırı terleme problemlerini tedavi etmek için,
Migren ağrılarını tedavi etmek için uygulanır.

Botoks Nasıl Etki Gösterir?
Botoks enjekte edildiği bölgedeki kasların hareketini geçici olarak azaltıp bu kasların hareketleri
sonucu meydana gelen kırışıklıkların yok edilmesini sağlar. Botoks sonrası, kişilerin yaşlı, kızgın,
yorgun yüz ifadeleri yerine, dinamik, canlı ve genç bir ifade gelir.

Botoks Ne zaman Etkisini Gösterir?
Uygulamadan birkaç gün sonra etkisini görmeye başlarsınız. 15 gün sonra asıl sonucu gözlemlemiş
olursunuz.

Botoksun Etkisi Ne Kadar Sürer?
Botulinum toksin etki süresi uygulanan kişinin bu ilacı yıkma sürecine bağlıdır. İlk defa kırışıklık
tedavisi için botoks yaptıranların, ilk uygulamadan 4 ay sonra yaptırması gerekebilir. Yoğun spor
yapan hastalarda etki süresi kısa sürebilir, tekrarlayan uygulamalarda etki süresi sıklıkla uzar fakat
kimi hastalarda otoimmunizasyona bağlı etki süresinde kısalma izlenebilir.
Normalde etki süresi 4-6 aydır.

Migren İçin Botoks Çözüm Getirir mi?
Kas gerginliğine bağlı olarak kişilerde migren ağrıları görülür. Bu ağrıları gidermek için botoks
uygulanır. %90 hastaların çoğu botokstan fayda sağlamaktadır. Botoks uygulamasından, 5 gün sonra,
migren için etkisi görülür. 4-6 ay, migren ağrıları olmadan rahat günler geçirilir. FDA tarafından,
migren tedavisindeki başarısı onaylanmıştır.

Koltukaltı Terlemesinde Botoks Çözüm Getirir mi?
Aşırı terleme problemleri görülen kişilerde botoks, rahatlatıcı bir çözümdür. Normalden fazla çalışan
ter bezleri, botoks sayesinde engellenmiş olur. Aşırı terleme azalmış olur.

Botoks hangi bölgelere yapılabilir?
Botoks, alın, kaşlar, kaz ayağı olarak bilinen göz çevresi, üst dudak, boyunda meydana gelen
kırışıklıklar için kullanılabilir.

Botoks Uygulamasında Unutmayınız

Uygulamadan birkaç gün önce Kan sulandırıcı ilaçlar ve E vitaminlerini içmeyiniz.
Uygulama sonrasında, uygulama bölgesini ovuşturmayınız.
Gebelik ve emzirme döneminde yaptırmayınız.
Kas hastalığınız varsa yaptırmamalısınız.

Botoks Yüz İfadenizi Bozar mı?
Tecrübeli bir hekim, kişilerin kas yapısına uygun dozlarda uygulama yaptığından sadece kırışıklıklar
tedavi edilir. Botoks kırışıklarınızı yok eder, ifadenizi bozmaz.

Botoksun Yaşı Nedir?
Botoks uygulaması için kırışıklık problemlerinizin, migren ağrılarınızın ve aşırı terleme
problemlerinizin olması gerekmektedir. Kırışıklar başladığında botoks tek başına yeterli bir çözümdür.
Yaş önemli değildir. Fakat çizgilerin derinliği artmış kırışıklıklarda, botoksla beraber dolgu malzemeleri
de uygulamak gerekebilir.

Botoks yapıldıktan sonra ne zaman günlük yaşama dönülebilir mi?
İşlem sonrası dikkat edilmesi gereken konular vardır.
Aynı gün sıcak banyo yapılmaması, alkol kullanılmaması ve spor yapılmaması önerilir. İşlemden sonra
iki saat sırt üstü yatılmamalıdır.
Hemen günlük yaşama dönülebilir.

