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O zabiegu lip lift 
Lip lift to zabieg chirurgiczny, którego celem jest powiększenie i modelowanie ust. Efektem zabiegu 
jest powiększenie górnej wargi, zmniejszenie odległości między górną wargą a podstawą nosa. 
Może być alternatywą dla wypełniaczy do wstrzykiwania. Zabieg polecamy osobom, które mają 
wąską górną wargę, niewidoczne zęby przy uśmiechu lub dużą odległość pomiędzy nosem 
a ustami.  
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Jak wygląda zabieg? Chirurg usuwa nadmiar skóry pod nosem 
i modeluje usta. Zabieg trwa ok. 40 minut i jest wykonywany 
w znieczuleniu miejscowym. Efektem podciągnięcia górnej 
wargi jest zwiększenie wysokości czerwieni wargowej, dzięki 
czemu usta stają się po prostu większe. Jak każdy zabieg 
chirurgiczny, lip lift pozostawia po sobie bliznę. Jest ona ukryta 
w naturalnym załamaniu skóry pod nosem. Z czasem staje się 
mało widoczna. 
  

Efekty lip lift: 

• Powiększenie górnej wargi 
• Skrócenie odległości między podstawą nosa a ustami 
• Odmłodzenie twarzy 
• Przywrócenie twarzy właściwych proporcji 
• Naturalny wygląd ust, bez „efektu karpia” 

Ważne informacje 

• Czas trwania zabiegu: ok 45 min.  
• Rodzaj znieczulenia: miejscowe 
• Czas pobytu w klinice: ok. 1-2 godziny. 
• Powrót do domu samolotem: możliwy tego samego 
dnia. 
• Szwy: tradycyjne.  
• Zdjęcie szwów: 9-14 dni po zabiegu, przez lekarza w 
kraju Pacjenta. 
• Badania potrzebne do zabiegu:morfologia (HGB, HCT, 
RBC, WBC, PLT); układ krzepnięcia (czas protrombinowy, 
APTT, INR); antygen HBS, HCV, HIV. 
• Po zabiegu Pacjent otrzymuje leki przeciwbólowe i 
antybiotyk (zawarte w cenie). 
• Kuracja antybiotykowa w domu - realizowana na 
podstawie otrzymanej recepcji. Koszt dodatkowych leków 
nie jest zawarty w cenie.  
• Koszt zabiegu: 5000 zł. Dotyczy to zabiegu 
wykonywanego po raz pierwszy. Cena zabiegu 
poprawkowego wykonywanego po innym lekarzu: 7000 zł. 
Cennik: https://drosuch.pl/cennik/  
• Cena zabiegu poprawkowego, wykonywanego w 
sytuacji, gdy pacjent nie jest usatysfakcjonowany efektem 
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Photo instructions

From top: photo 1 - en face, 
photo 2 - right profile, 
photo 3 - left profile, photo 
4 - light smile.  

https://drosuch.pl/cennik/
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estetycznym uzyskanym w Dr Osuch Clinic - do 50% 
wartości zabiegu oryginalnego. Wycena jest 
indywidualna i ustalana przez lekarza. 
• Koszt konsultacji: 300 zł. Jest ona bezpłatna jeśli 
zabieg odbywa się tego samego dnia. W pozostałych 
przypadkach jest płatna. 
• Koszt badań potrzebnych do zabiegu: 450 zł. 
• Płatność: gotówką. Nie mamy możliwości płatności 
kartą kredytową. 
• Potwierdzenie terminu zabiegu: poprzez opłatę 
rezerwacyjną płatną na konto Kliniki: https://
drosuch.pl/kontakt/ w ciągu 7 dni od momentu 
rezerwacji. Alternatywą jest wysłanie kopii biletu 
lotniczego w ciągu 7 dni.  

Blizna po lip lift 
• Ukryta jest w naturalnym załamaniu pod nosem. Z 
czasem blizna bieleje. Po zdjęciu szwów można 
nakładać make-up.  
• 9-14 dni jest czas gojenia się. Miejsce po cięciu jest 
dość widoczne i czerwone.  
• 1 miesiąc po zabiegu rekomendujemy smarować 
bliznę żelem silikonowym, np. Veraderm lub Dermatix. 
Prosimy stosować się do wskazówek lekarza po zabiegu. 
• Informujemy, że proces powstawania blizny i jej 
ostateczny wygląd jest sprawą indywidualną. Jest mocno 
uzależniony od cech genetycznych. Wygląd blizny nie 
zawsze można przewidzieć. Pomimo tego, że zawsze 
proces zaszywania rany jest przeprowadzany bardzo 
precyzyjnie i wykorzystujemy do tego bardzo cienkie 
szwy, grubości włosa, może zdarzyć się, że blizna nie 
zagoi się bez śladu. Dlatego jeśli mają Państwo złe 
doświadczenia z bliznami po innych zabiegach 
chirurgicznych, proszę nie decydować się na lip lift. 
Problem z blizną finalnie może być większy niż radość z 
nowych ust. 

Przygotowanie do 
zabiegu 

1. Proszę wykonać 4 zdjęcia twarzy - en face, oba profile & en face z lekkim uśmiechem (teeth 
show). Prosimy o jednolite tło.  

2. Prosimy o wysłanie ich mailem: recepcja@drosuch.pl. 
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3. Wrócimy z rekomendacją lekarza w ciągu 4-5 
dni. Informujemy, że rekomendacja e-mailowa jest 
tylko wstępna I nie może zastąpić konsultacji z 
lekarzem w klinice. Dlatego nie jest gwarancją 
wykonania zabiegu w przypadku, gdy Pacjent 
umawia się od razu na zabieg. Finalna kwalifikacja 
następuje na konsultacji lekarskiej, która zawsze 
odbywa się przed zabiegiem. 

4. W przypadku rekomendacji pozytywnej - 
zaproponujemy termin zabiegu. Podamy 
orientacyjną godzinę, na którą zaprosimy Państwa 
do kliniki. Bardziej dokładna godzina będzie podana 
przez Recepcjonistkę e-mailowo kilka dni przed 
zabiegiem.  Mimo tego, że możliwy jest powrót do 
domu tego samego dnia, zachęcamy do 
rezerwacji lotu najpóźniejszego możliwego 
lotu powrotnego - na wypadek, gdyby musieli 
Państwo zostać dłużej w klinice (mogą wystąpić 
nieoczekiwane reakcje na leki przeciwbólowe). 

5. Rezerwacja terminu zabiegu jest potwierdzona 
wtedy, gdy otrzymamy na konto opłatę rezerwacyjną 
wysokości  1000 zł -  w ciągu 7 dni. Jeśli nie jest to 
możliwe, jako formę potwierdzenia terminu 
akceptujemy przesłanie kopii biletu lotniczego do 
Warszawy. Niewywiązanie się z tych warunków 
oznacza anulowanie terminu zabiegu.  

6. Skany wyników badań krwi należy wysłać 2 
tygodnie przed zabiegiem. Jest również możliwe 
wykonanie badań w naszym laboratorium (jest to 
dodatkowy koszt, 450 PLN, płatność gotówką). W 
takim przypadku należy przyjść do kliniki 1 dzień 
przed zabiegiem, około godziny 11.00. Wyniki 
badań krwi są dostępne wieczorem tego samego 
dnia / następnego dnia rano. 

7. Konsultacja z dr. Piotrem Osuchem odbywa się 
w dniu zabiegu. Czas konsultacji / zabiegu - do 
potwierdzenia w Recepcji na kilka dni przed 
zabiegiem 

8. Wyjście z kliniki następuje po ok. 1-2 godzinach 
po zabiegu. 
9. Szwy: usuwane nie wcześniej niż 9. dnia po 
zabiegu przez lekarza pierwszego kontaktu w kraju 
Pacjenta.  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Q: Jak wygląda płatność za zabieg? 
A: Gotówką w dniu zabiegu – PLN, EUR, USD lub GBP. Zwracamy uwagę, że nie akceptujemy 
płatności kartą kredytową za operację. Płatność za konsultację - gotówką lub kartą płatniczą. 

Q: Jak umówić się na konsultację? 
A: Prosimy o kontakt z naszą Recepcję +48 501 093 653. Godziny pracy: pon.-pt. 9: 00-17: 00. 

Q: Jak przygotować się do konsultacji? 
A: Warto zapisać sobie swoje pytania i przemyśleć oczekiwania wobec zabiegu. Na konsultację nie 
są wymagane żadne wyniki badań krwi, chyba że cierpią Państwo na jakąś przewlekłą chorobę. W 
takim przypadku prosimy o przyniesienie historii medycznej / najnowszych wyników badań itp. 

Q: Zanim przejdę do kliniki, chcę obejrzeć zdjęcia przed i po. 
A: Najpierw odwiedź nasze konto na Instagramie: http://bit.ly/drosuch_Insta i https://
www.estheticon.com/surgeons/osuch-piotr Jest tu dużo zdjęć przed-po. Nie wysyłamy 
wcześniejszych zdjęć innych pacjentów za pośrednictwem poczty e-mail 

Q: Chcę dokładnie wiedzieć, ile mm skóry usunie chirurg.  
A: Na podstawie zdjęć niemożliwe jest dokładne określenie ile mm zostanie usuniętych. Jest to 
uzgodnione z chirurgiem podczas konsultacji. Poprzez e-mail podajemy ogólną rekomendację czy 
w Państwa przypadku ten zabieg ma sens. 

Q: Jak długo czeka się na termin zabiegu? 
A: W przypadku lip lift / plastyki powiek terminy są zwykle dostępne w ciągu tygodnia / miesiąca, 
w zależności od pory roku. Dokładna data - do ustalenia z recepcją e-mailowo. 

Q: Ile wolnego mam planować na zabieg? 
A: Można pójść do pracy jeśli zaakceptujesz szwy pod nosem. Doświadczenie naszych pacjentów 
mówi, że planują oni 7-9 dni wolnego. Po usunieciu szwów (po 9-14 dniach) można zakryć bliznę 
makijażem. 

Q: Jaki rodzaj znieczulenia stosuje się przy lip lift? 
A: Jest to krótka, 45-minutowa procedura wymagająca znieczulenia miejscowego (jak u dentysty). 
Jest możliwa również sedacja, jednak jest ona dodatkowo płatna, ponieważ wiąże się on z 
obecnością zespołu anestezjologicznego oraz pobytem do 24 godzin w klinice po zabiegu. Cennik: 
https://drosuch.pl/pl/fee/ 

Q: Jakie badania trzeba wykonać? 
A: https://drosuch.pl/twarz/powiekszenie-ust-lip-lift/  

Q: Czy zabieg można wykonać bez badań krwi? 
A: Nie i nie ma wyjątków w tym zakresie. 
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Q: Jakie szwy są używane do lip lift? 
A: Używamy tradycyjnych ściegów, które muszą być 
usunięte po 9-14 dniach po zabiegu. 

Q: Jak usunąć szwy?  
A: Nasi pacjenci z zagranicy zazwyczaj nie wracają do 
nas na  zdjęcie szwów. Zwracają się do lekarza 
rodzinnego w swoim kraju. Szwy powinny być zdjęte 
9-14 dnia po zabiegu 

Q: Ile czasu trzeba zostać w klinice po zabiegu? 
A: Zwykle ludzie pozostają przez 1-2 godziny. 

Q: Chciałbym połączyć LL z powiększaniem piersi / 
liftingiem twarzy / plastyką nosa lub inną operacją w 
znieczuleniu ogólnym. 

A: Nie każda operacja jest możliwa do połączenia z 
LL. Jest to do dyskusji z lekarzem. Dodatkowo 
operacje w znieczuleniu ogólnym wymagają 
odpowiedniego przygotowania i bezpośredniej 
rozmowy z lekarzem. Zazwyczaj są związane z 24-
godzinnym pobytem w klinice. W związku z tym 
sugerujemy, aby przyjść najpierw na LL i przy tej 
okazji omówić z chirurgiem inne plany operacyjne.  

Q: Czy w okresie przedoperacyjnym mogę przekłuć 
uszy/mieć laser CO2 / peeling medyczny? 
A: Nie zaleca się żadnych zabiegów kosmetycznych / 
medycyny estetycznej w okresie 2 miesięcy przed LL. 
  
Q: Mam objawy przeziębienia. Czy mogę normalnie 
przystąpić do LL?  
A: Osoby z objawami przeziębienia / opryszczki nie 
powinny wykonywać zabiegu. W takim przypadku 
trzeba zmienić termin zabiegu. 

Q: Jak przygotować się do LL?  
A: Wszystkie zalecenia opisane są w dokumencie 
"Zalecenia dla pacjentów planujących zabieg w 
znieczuleniu miejscowym”. Proszę pamiętać, by w 
dniu zabiegu NIE PIĆ KAWY.  

Q: Czy mogę samodzielnie wrócić do domu 
samochodem po zabiegu? 
A: Nie. Po żadnym zabiegu (w tym również 
po znieczuleniu miejscowym) nie jest zalecane 
samodzielne prowadzenie pojazdu. Bezpieczniej jest 
zorganizować sobie transport powrotny z Kliniki.  
.  
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Q: Jak jest z opalaniem się po LL? 
A:Postępuj zgodnie z instrukcjami lekarza. Z zasady należy unikać ekspozycji na słońce przez co 
najmniej 6 miesięcy 

Q: Czy mogę zostać w klinice na noc po LL? 
A: Nie jesteśmy w stanie zaoferować noclegu po LL z powodów innych niż medyczne. Zachęcamy 
do rezerwacji pokoju w jednym z warszawskich hoteli. 

Więcej pytań i odpowiedzi:  
https://drosuch.pl/faq-lip-lift/#1520002173269-2ea0e7d6-f4ec23e0-fffd523d-a05d 

https://drosuch.pl/en/faq-lip-lift/ 

https://drosuch.pl/czeste-pytania/?lang=en  
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