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Opadająca powieka, która ogranicza pole widzenia i nadaje

oczom smutny wyraz.

Nadmiar luźnej, wiszącej skóry na powiekach, która sprawia,

cienie się rolują, a makijaż jest nietrwały.

Worki pod oczami, które powodują, że wyglądamy na osoby

zmęczone lub niewyspane. 

„Kurze łapki”, czyli zmarszczki mimiczne wokół oczu.

Jeśli pobrała Pani ten poradnik, 
to najprawdopodobniej chodzi o problemy takie jak:



Jestem chirurgiem plastycznym.
Prowadzę Dr Osuch Clinic, klinikę
chirurgii plastycznej, w Warszawie. 

Specjalizuję się w zabiegach
estetycznych twarzy. Szczególnie
w:

plastyce powiek
liftingach twarzy
korekcie nosa
powiększaniu ust (lip lift)

Przez lata swoje doświadczenie
zawodowe doskonaliłem
w najlepszych szpitalach
i klinikach prywatnych w Polsce
i za granicą, m.in.: w Klinice
Chirurgii Plastycznej 
Mc Gill University w Montrealu,
Szpitalu przy Warszawskim
Uniwersytecie  Medycznym, w
Szpitalu MEDICOVER.

Dr n. med Piotr Osuch, chirurg plastyczny

W tym poradniku podzielę się z Państwem moimi obserwacjami na temat
najskuteczniejszych sposobów na odmłodzenie okolicy oczu. 

Z życzeniami owocnej lektury, 



Okolica powiek starzeje się najszybciej. Nawet dwa razy
szybciej nż inne partie twarzy, bo:

Skóra jest tu bardzo cienka – ma jedynie około 0,5 mm

grubości (w innych miejscach twarzy nawet 2 mm).

Codziennie musi dużo znieść. Działają na nią mięśnie

odpowiedzialne za mruganie, mrużenie oczu np. pod

wpływem słońca lub uśmiechu.

wszyscy chcemy zatrzymać czas. Jednak…



Panie, które odwiedzają moją klinikę – zanim zdecydują
się na wizytę u chirurga plastycznego – najczęściej przechodzą
bardzo podobną drogę:

Próbują różnych zabiegów u kosmetologa. Nawet jeśli te
zabiegi są innowacyjne jak np. podawanie aktywnych
składników do głębokich warstw skóry za pomocą tlenu
(Dermaoxy) i dają efekt nawilżenia lub odżywienia skóry, to
ten efekt utrzymuje się dość krótko. 

Z kolei do innych zabiegów, jak np. fal radiowych (Pelleve)
trzeba mieć dużo cierpliwości. Spektakularnego efektu od
razu nie dają, ale jeśli są stosowane regularnie - w długiej
perspektywie poprawiają kondycję skóry. 

W dalszej kolejności przychodzi czas na lekarza medycyny
estetycznej i cięższy oręż jak np. Botox (zastrzyki z toksyny
botulinowej), mezoterapię igłową, zabiegi laserowe (np.
Fraxel), wypełnianie kwasem hialuronowym, czy plazmę
(PlexR). 

Zanim trafię do chirurga plastycznego...

Testują rozmaite kremy anti-aging.1.

2.

3.

W ostatnim czasie widzimy szczególnie dużo kobiet
rozczarowanych  zabiegiem PLEX R. Był on promowany jako
alternatywa dla skalpela, która dzięki  wykorzystaniu energii
plazmy, powoduje obkurczenie skóry i uniesienie powiek.



Co prawda zabieg jest mało inwazyjny, ale rekonwalescencja
po nim jest porównywalna z chirurgiczną plastyką powiek.

Jak powiedziała jedna ze znanych pań dermatolog, która sama
przeszła taki zabieg – oko otwiera się może o… 1 mm. Niewielka to
zmiana jak na zabieg, który kosztuje kilka tysięcy zł 
i wymaga pozostania w domu przez ponad tydzień ze względu 
na obrzęk, strupki, opuchnięcia i zaczerwienienie.

Każdy z opisanych sposobów działa na określone problemy.
Jednak efekty, które osiągniemy zależą i od naszej cierpliwości i od
umiejętności danego lekarza. Nade wszystko zależą jednak od
zasobności naszego portfela. Każda z tych metod swoje kosztuje, a
zabiegi trzeba powtarzać. Panie testują, probują, a na końcu mówią
mi, że... nie do końca są zadowolone z efektów....



Nie dają znaczącego, "tu i teraz" efektu podniesienia powieki
czy otwarcia oka.
Wpływają pozytywnie na kondycję skóry, ale osiągnięcie
zadowalającego efektu wymaga czasu i cierpliwości. 
Są kosztowne, bo zwykle trzeba je powtarzać.
Po niektórych trzeba zarezerwować sobie kilka dni na pełne
wygojenie skóry, bo zostawiają sińce, opuchliznę, obrzęk. 

Wszystkie te metody:

To co działa najlepiej?

W wieku 35+, zwykle dobrze działa połączenie 3 metod:

Kondycjonowanie skóry - pielęgnacja plus mezoterapia
Botox*
Chirurgiczna plastyka powiek

*Botox działa dobrze, jeśli nie występuje znaczący nadmiar luźnej skóry.



Kremy nawilżające i odżywcze na co dzień są absolutnym "must have".
Ich dostępność jest ogromna: z kolagenem, drobinkami złota, algami,
kawiorem… Dobór kremu to temat rzeka. 

W drogerii można wydać każde pieniądze. Niektórzy mówią, że tutaj
bardziej niż spektakularny efekt kupujemy przyjemność stosowania,
piękne opakowanie i możliwość bycia przez chwilę w pięknym świecie
kosmetycznym. 

Nie istnieje też „botox w kremie” czy „kwas w słoiczku”. Botox to toksyna
botulinowa, która dla efektu musi być podana drogą zastrzyku do mięśnia
po to, by go czasowo sparaliżować. Wtedy mniej się kurczy i nie
powoduje dalszych zmarszczek.  Inna droga podania tej toksyny nie
istnieje. Warto więc z przymróżeniem oka patrzeć na reklamy
"kosmetyków z botoksem". 

Poprzestanę więc na tym, że wobec kremów z drogerii warto mieć
rozsądne oczekiwania. Rozsądne, czyli np. takie, że dadzą nam one efekt:
nawilżenia, wygładzenia, rozświetlenia skóry. Na poważniejsze defekty
takie jak opadająca powieka lub wisząca luźna skóra skutecznie
nie zadziałają.

Pielęgnacja



Mezoterapia igłowa to krok dalej. Skuteczniejsza w zakresie
nawilżania i zagęszczania skóry, a także odbudowy jej
elastyczności. Substancje odżywcze podajemy zastrzykiem pod
skórę. 

Dobór preparatu zależy od rodzaju problemu i potrzeb
pacjenta. Zwykle preparaty zawierają kwas hialuronowy,
witaminy, minerały i aminokwasy. Szczególnie ciekawe są
tzw. stymulatory tkankowe, które poprawią gęstość i
elastyczność skóry, stymulując produkcję kolagenu i
elastyny.

Mezoterapia to ogólna nazwa na zabiegi, w trakcie których
lekarz cienką igłą podaje do skóry preparat przy pomocy serii
mikronakłuć. Efekt, który uzyskamy zależy przede wszystkim od
doświadczenia lekarza, użycia odpowiedniego preparatu
nakierowanego na cel, który chcemy osiągnąć, a także od...
naszej cierpliwości i systematyczności. To nie są jednorazowe
zabiegi. Dla utrzymania efektu powinny być powtarzane
regularnie.

mezoterapia



Wygładzenie zmarszczek wokół oczu i na czole 
Rozprostowanie lwiej zmarszczki
Zniwelowanie kurzych łapek wokół oczu
Wymodelowanie brwi do klasycznego kształtu łuku 2/3-1/3. 
Podany w okolicę brwi, przy umiarkowanym opadaniu
powieki - może przynieść efekt jej delikatnego podniesienia.

Botox daje zdecydowanie dobre efekty jeśli chodzi o:

Doświadczony lekarz takie efekty osiągnie, a przy tym nie
„zabetonuje” twarzy. Nadal ma ona swoją mimikę (choć słabszą), a
przy tym nie wygląda jak maska. 

Stosując botoks z pewnością opóźniamy też pojawienie się bruzd i
zmarszczek. Toksyna botulinowa - poprzez porażenie mięśni -
powoduje, że słabiej się one kurczą i w mniejszym stopniu działają
na skórę. Dlatego ludzie, którzy mają regularnie podawany botoks
dłużej mogą cieszyć się skórą bez zmarszczek.

botox



Opadająca powieka

Luźna skóra w okolicy oczu

w jakich sytuacjach warto?

Plastyka powiek często postrzegana jest  jako rozwiązanie
inwazyjne. Ludzie opóźniają decyzję o poddaniu się zabiegowi
chirurgicznemu często ze strachu przed skalpelem, z obawy
przed blizną czy sztucznym efektem. Jednak prawda jest taka, że
jeśli mamy defekty takie jak:

Worki pod oczami

 jest to jedyna metoda, która daje efekt zdecydowanego i
natychmiastowego odmłodzenia oczu. Poprzez wycięcie
nadmiaru skóry i/lub mięśnia okrężnego oka uzyskujemy efekt
odmłodzenia o kilka-kilkanaście lat.

plastyka powiek



Spójrzmy na poniższe zdjęcia:

Widać tu dokładnie:

Są to przykładowe mankamenty możliwe do skorygowania poprzez
chirurgiczną plastykę powiek.

opadającą górną powiekę
nadmiar luźnej skóry
worki pod oczami

Jakie problemy rozwiązuje?



Jest jednorazowy. Nie jest wymagana seria zabiegów. 

Po zdjęciu szwów od razu widać efekt zdecydowanego
odmłodzenia.

Jest krótki – trwa ok. 45 minut.

Odbywa się w znieczuleniu miejscowym podawanym w
zastrzyku, jak u stomatologa.

Nie wymaga pozostawania w klinice. Po zabiegu od razu
można wrócić do domu.

Ma krótką rekonwalescencję – 7-10 dni.

Plastyka powiek to zabieg, który....



W przypadku powiek górnych chirurg wykonuje cięcie w fałdzie
powiekowym – naturalnym zagłębieniu na powiekach. Usuwa
nadmiar skóry. Powstałą ranę zaszywa cienką nitką chirurgiczną.

O kwalifikacji do zabiegu decydują wyniki laboratoryjnych badań
krwi (morfologia, układ krzepnięcia, antygeny HBS, HCV, HIV).

Szwy po zabiegu zdejmowane są po ok. tygodniu. Pełna
rekonwalescencja  trwa ok. 7-10 dni. 

na czym polega zabieg?

Plastyka powiek może być stosowana w celu poprawienia wyglądu
zarówno górnej, jak i dolnej powieki. 

Korekcja powiek dolnych wiąże się z cięciem tuż poniżej brzegu
rzęsowego. Wycinana jest wiotka skóra, czasem razem z częścią
mięśnia i nadprogramową tkanką tłuszczową. Są to przepukliny
tłuszczowe, czyli popularne "worki" pod oczami. 



Jakich efektów oczekiwać?   

Większe „otwarcie” oka. 

Zlikwidowanie worków pod oczami

Polepszenie widzenia dzięki podciągnięciu powieki

Nadanie twarzy pogodniejszego wyglądu

Odmłodzenie oczu



Korekta górnych i dolnych powiek:1.

Przed zabiegiem:

Po zabiegu:

przed i po zabiegu
Poniżej prezentujemy efekty plastyki powiek na przykładzie
Pacjentek Dr Osuch Clinic. Wszystkie zabiegi wykonane zostały
przez dr n. med. Piotra Osucha. 



2. Korekta dolnych powiek:

Przed zabiegiem:

Po zabiegu:



Przed zabiegiem:

Po zabiegu:

3. Korekta górnych powiek:



plastyka powiek jest:

Sprawdzona

Bezpieczna

Trwała - efekt utrzymuje się do kilkunastu lat.

W porównaniu do serii zabiegów nieinwazyjnych jest tańsza
oraz przynosi "tu i teraz" zdecydowany efekt.



Często Pacjentki mówią: „no tak, panie doktorze, ale ja nie
chciałabym się tak od razu ciąć”. 

Rozumiem, że można bać się i chirurga i skalpela. Jednak
uważam, że plastyka powiek to dobry zabieg dla kogoś, kto
chce zdecydowanie odświeżyć oczy.

Osobom, które bardzo boją się blizny, zawsze mówię, by wybrały
zabieg mniej inwazyjny. Będzie może mniej skuteczny, ale na
pewno nie zostawi blizny. 

Strach przed chirurgiem?

Niektórzy obawiają się blizny. Prawda jest taka, że plastyka
powiek, jak każdy zabieg chirurgiczny, wiąże się z blizną. 
W przypadku tego zabiegu jest ona:

Cienka.
Z czasem staje się coraz mniej widoczna, blednie.
Jest ukryta w naturalnym załamaniu skóry na górnej powiece.
W przypadku plastyki powiek dolnych jest umiejscowiona ok
2 mm poniżej linii rzęs.
Dość łatwo zakryć ją makijażem.



Cena zależy od tego, czy zabieg dotyczy powiek górnych, czy
dolnych, czy obu jednocześnie. Zależy też od rodzaju
potrzebnego znieczulenia. Zwykle przy plastyce powiek górnych
stosuję znieczulenie miejscowe, a przy połączonym zabiegu dot.
powiek górnych i dolnych - znieczulenie ogólne lub sedację (to
mniej niż narkoza; pacjent śpi, ale oddycha samodzielnie). 
Jak wyceniane są różne kombinacje  tego zabiegu: 

„Zanim zdecydowałam się na plastykę powiek, w różnych
gabinetach medycyny estetycznej lub u kosmetyczki

dawno wydałam dużo więcej, ze słabym efektem”.

Plastyka powiek górnych w znieczuleniu miejscowym kosztuje
7000 zł. 

Same pacjentki często mówią tak:

cena zabiegu

cennik.

https://drosuch.pl/cennik/


W tym celu zachęcam do przesłania do kliniki zdjęć twarzy
poprzez formularz online.

Przeanalizuję Pani przypadek i zaproponuję najlepszą opcję.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu z recepcją:

Zabieg dotyczący tak eksponowanej części ciała, jaką jest
twarz, powinien być dobrze przemyślany i zaplanowany. 

Dlatego, w ramach podziękowania za zainteresowanie i
przeczytanie tego poradnika, mam dodatkowy prezent. 

Zapraszam do BEZPŁATNEGO sprawdzenia, czy zabieg
plastyki powiek będzie odpowiedni również dla Pani.

+48 501 093 653

pon.-pt. w godz. 8.00-18.00

Sprawdź, czy to coś dla ciebie 

https://drosuch.pl/plastyka-powiek-konsultacja-online/


 Z najlepszymi życzeniami,
 dr n. med. Piotr Osuch, chirurg plastyczny

drosuch.pl@drosuchclinic @drosuchclinic
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