
JAK POPRAWIĆ USTA NA
STAŁE?

– czy l i  wszystko  o  l ip  l i f t  –



Wąskie usta.

Jeśli pobrałaś ten poradnik, to najprawdopodobniej chodzi Ci o: 

Smutny, czasem „zacięty” wyraz twarzy. Ten komentarz
możesz słyszeć od znajomych.

Niewidoczne zęby podczas mówienia i uśmiechu. 

A może:

Próbowałaś już różnych metod powiększania ust – bez
satysfakcjonującego efektu?

Jesteś zmęczona wypełnianiem ust kwasem hialuronowym?
To co prawda najpopularniejsza metoda, ale jej minusem jest
konieczność powtarzania zabiegu.

A może chcesz poprawić, ulepszyć, zmienić kształt ust,
powiększyć je, podnieść? I chciałabyś to zrobić „raz 
a porządnie”. Tak, by mieć trwały efekt.
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Doskonale rozumiem wszystkie emocje i niepokoje związane z tematem
„usta”. Nie bez powodu korygowanie ust to jeden z najpopularniejszych
zabiegów medycyny estetycznej. Zwykle lekarze medycyny estetycznej
ograniczają się do powiększania ust.
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Powiększanie implantem Permalip

Powiększanie własnym tłuszczem 

Bullhorn lip lift 

Deep plane lip lift

Corner lip lift

Lip rescue, czyli ratowanie zniekształconych ust
po podaniu trwałych wypełniaczy. 

Jeśli chodzi o powiększanie ust, to specjalizuję się w metodach
chirurgicznych, np.:

Jestem chirurgiem plastycznym od wielu lat. Prowadzę Dr Osuch Clinic -
klinikę chirurgii plastycznej, w Warszawie. 

Specjalizuję się w zabiegach estetycznych twarzy, szczególnie w:
operacjach plastycznych nosa, chirurgicznej korekcie opadających
powiek, liftingach twarzy i w modelowaniu ust metodami chirurgicznymi.

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, Szpitalu Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Ukończyłem niezliczoną ilość kursów i szkoleń za granicą, m.in. w USA,
we Włoszech, Niemczech, Belgii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Izraelu. 
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Jest na stałe.

Ma on szereg zalet. Uważam go za najskuteczniejszy sposób
modelowania ust w sposób, który:

Daje trwały efekt. 

Nie wiąże się z koniecznością powtarzania.

Poprawia proporcje ust.

Koryguje kształt ust.

Podnosi górną wargę i odsłania więcej czerwieni wargowej.

Lip lift moje Pacjentki upodobały sobie szczególnie.  
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Ma też i wady.

Zostawia bliznę. 

Nie można go wykonać u wszystkich Pacjentów. Do lip lift mogą być
zakwalifikowani ludzie, którzy spełniają dość specyficzne kryteria, jeśli
chodzi o proporcje twarzy i ust.

Od strony chirurgicznej technika jest dość skomplikowana, a do tego
zabieg wykonujemy na ustach – bardzo widocznej części twarzy.
Dlatego w Polsce niewielu lekarzy ten zabieg ma w swojej ofercie.
Ocenę efektów ich pracy pozostawiam Pacjentom. 

Wokół lip lift istnieje też sporo mitów. A ponieważ ja od początku mojej
drogi zawodowej jako lekarz zawsze stawiam na rzetelną edukację 
i informowanie #bezsciemy na temat chirurgii plastycznej, w Twoje
ręce oddaję tego e-booka. W całości jest on poświęcony lip lift –
chirurgicznej metodzie modelowania ust. 

Dr n. med. Piotr Osuch, 
Chirurg plastyczny 
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Jest to zabieg chirurgiczny, którego celem jest zmniejszenie
odległości między górną wargą a nosem, a w efekcie podniesienie ust
i „wywinięcie” czerwieni wargowej. Nie używamy do tego żadnych
wypełniaczy ani własnego tłuszczu, a mimo to górna warga staje się
wyraźnie większa.

CO TO JEST LIP LIFT?

Rycina poglądowa. Kształt cięcia różni się u poszczególnych Pacjentów.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Wszystkie
Pacjentki zgodnie twierdzą, że moment ukłucia pod nosem jest
najmniej przyjemnym momentem całego zabiegu. Można to
porównać do znieczulenia, które podaje nam dentysta przed
leczeniem zębów.  

W naturalnym załamaniu skóry pod nosem lub wewnątrz nosa
wykonuję precyzyjne cięcie. Ma ono kształt rogów byka. Stąd nazwa:
bullhorn lip lift. 
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Usuwam część skóry z okolicy pod nosem. Odsłaniam mięsień okolicy
ust. Modeluję usta, a „wywijając” wargę – zwiększam jej powierzchnię.
Ranę zeszywam delikatnie bardzo cienkim szwem.

Tak w telegraficznym skrócie wygląda cały zabieg.

Do zabiegu używam specjalnych,
wchłanianych szwów, które pozostawiam
w tkankach głębokich po to, aby utrwalić
kształt wargi oraz zapobiec poszerzeniu
się blizny. Szwy te rozpuszczają się
samoistnie po ok. dwóch miesiącach. 

Lip lift należy do grupy zabiegów krótkich
– trwa ok. 45 minut. Ok. godzinę po
zabiegu można bezpiecznie opuścić
klinikę. 

Pomimo tego, że lip lift jest zabiegiem
niewielkim, powinien być wykonany
przez doświadczonego chirurga – tutaj
nie ma miejsca na eksperymenty. Usta to
jedna z najbardziej eksponowanych
części twarzy. Technika musi być
precyzyjna. 
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Najważniejsze informacje o lip lift: 

Czas trwania zabiegu: ok 45 min.

Rodzaj znieczulenia: miejscowe.

Czas pobytu w klinice: ok. 1-2 godziny.

Szwy: rozpuszczalne i nierozpuszczalne.

Zdjęcie szwów: ok. tydzień po zabiegu.

Pomimo tego, że lip lift jest
zabiegiem wykonywanym w
znieczuleniu miejscowym,
warunkiem  kwalifikacji do niego
są badania laboratoryjne.
Potrzebne są wyniki: 

Morfologii

Układu krzepnięcia

Wirusów: HBS, HCV, HIV

W warunkach epidemii:
również test PCR na
COVID-19.

9 www.drosuch.pl



Tak, jeśli: 

CZY TA METODA SPRAWDZI SIĘ U MNIE?

A dolna warga jest dużo pełniejsza niż
górna i chcesz obie zbalansować.

Masz wąską (cienką) górną wargę.

Masz dość wypełniaczy. 

Nasi pacjenci twierdzą, że jeśli przyjmują
więcej niż 1 ml kwasu hialuronowego,
usta zaczynają wyglądać ciężko i „idą”
do przodu, a nie do góry. Nie wygląda to
dobrze szczególnie z profilu. Nie
każdemu podoba się taki efekt.

Gdy się nie uśmiechasz, słyszysz
od ludzi komentarze: „coś ty taka
poważna/ zmęczona/ zacięta?” 

Za smutny wyraz twarzy często
odpowiadają cienkie usta i „długa górna
warga”.

Jeśli masz długą rynienkę
podnosową. 

Chodzi o dużą, ok. 15-20 mm, odległość
między górną wargą a podstawą nosa.
Ten parametr jest kluczowy przy
kwalifikacji do lip lift.

Twoje zęby są niewidoczne przy
uśmiechu lub w trakcie mówienia.

Za ten efekt odpowiada często zbyt
długa rynienka lub zbyt ciężka górna
warga, która została nadmiernie
obciążona kwasem hialuronowym. 
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JAKICH EFEKTÓW MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ
PO ZABIEGU?

Po lip lift odległość między nosem a ustami skraca się. Górna warga
zostaje uniesiona. 

Bardziej zrównoważone
proporcje twarzy.

WAŻNE: warga unosi się ku górze, a nie idzie do przodu, co często ma
miejsce po wypełniaczach.

Po lip lift nie ma efektu „kaczego
dzioba” lub jak wolą niektórzy –
„karpia”.

Atrakcyjniejszy kształt ust.

Odmłodzenie twarzy i bardziej
kobiecy wygląd twarzy.

Pełniejsza górna warga.

Bardziej widoczne zęby.

Skrócona odległość między
nosem a ustami.

Przykładowe efekty lip lift to: 
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EFEKTY PRZED I PO ZABIEGU

Zobacz na przykładowe efekty lip lift u moich Pacjentek. Pamiętaj, że:

Efekty są przykładowe. 

Nie zawsze podobny efekt będzie możliwy do
osiągnięcia u Ciebie. Każdy człowiek ma inną anatomię.
Danym efektem można się jedynie inspirować. 

Efekty są uzależnione od preferencji Pacjentek. Nie
każda z nich chce mieć duże usta. Czasem  bardziej niż
na efekcie powiększenia paniom zależy na
zbalansowaniu proporcji twarzy. 

Wszystkie zabiegi wykonałem osobiście. W każdym przypadku po
lewej są zdjęcia PRZED, po prawej – PO zabiegu.
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Sarah, wiek: ok. 25 lat. Odległość między
nosem a ustami – ok. 22 mm. 

Zanim zdecydowała się na lip lift, przez kilka
lat korzystała z powiększania ust
wypełniaczami. Jej organizm szybko kwas
metabolizował, usta wypełniała więc co ok. 3
miesiące. Efekt po ok. pół roku po lip lift

Pacjentka po trzydziestce. Zawsze nie lubiła
swojej twarzy. Przez lata próbowała
wypełniaczy i botoksu. 

Zdjęcie „po” zostało zrobione 3 miesiące po
zabiegu. Wargi stały się bardziej wyraziste.
Ten mały szczegół wpłynął na całą jej twarz.
Teraz wygląda bardziej kobieco i świeżo.
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Pacjentka w wieku ok. 30 lat. Odległość
między nosem a ustami – ponad 2 cm.
 
Uzyskaliśmy efekt pełnej górnej wargi. Efekt
ok. pół roku po zabiegu. Bez wypełniacza.
Wykonany był tylko lip lift. 

Pacjentka ok. 25 lat. Z wypełniaczy korzystała
często, co ok. 3-4 miesiące. Jej organizm dość
szybko kwas metabolizował. 

Na zdjęciu efekt ok. 2 lata po zabiegu lip lift
oraz dodatkowym wypełnieniu kwasem
hialuronowym. Wypełnienie – wg własnego
pomysłu Pacjentki. 

EFEKTY LIP LIFT 



ILE TO KOSZUJE?

Lip lift kosztuje 7 000 zł.  Cena obejmuje:

Zabieg

Znieczulenie

Wizytę kontrolną

Zdjęcie szwów po zabiegu

Dodatkowe koszty związane z zabiegiem to: 

Konsultacja lekarska (tradycyjna, w klinice).

Badania laboratoryjne – ok. 100 zł. Cena jest
różna w różnych miastach. 

Tabletki przeciwbólowe, antybiotyk po zabiegu,
maść na bliznę – ok. 100 zł. 
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Możliwością wystąpienia
dolegliwości bólowych po zabiegu.

Dlatego warto zaopatrzyć się w lekkie
środki przeciwbólowe, takie jak Apap,
Ibuprom. Typowe leki przeciwbólowe bez
recepty doskonale radzą sobie z bólem
po-zabiegowym.

Czyli wiąże się ona z:

LIP LIFT TO METODA CHIRURGICZNA.

Na czas pełnego wygojenia się warto
zarezerwować sobie ok. 10 dni.
Oczywiście możesz iść do pracy pod
warunkiem, że zaakceptujesz szwy pod
nosem i opatrunek. Generalnie nie
polecam. 

Rekonwalescencją po zabiegu.

Ograniczeniem w jedzeniu i piciu.

Przez pierwsze dni po zabiegu nie można
zbyt szeroko otwierać ust, żeby nie
naciągać skóry i pozwolić ranie spokojnie
się zagoić. Dlatego na początek, 
w pierwszych dniach po zabiegu, polecam
jedzenie płynnych pokarmów, typu
smoothie, najlepiej przez słomkę. Warto
też unikać twardego pokarmu.
Ograniczenia dotyczą kilku dni po zabiegu.

Przez kilka dni na twarzy możesz
mieć niewielki obrzęk. 

Schodzi on zwykle po kilku dniach. Po
zabiegu lip lift zazwyczaj nie występują
siniaki. Raczej mówimy o obrzęku/
opuchliźnie. 
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I nie każdy jest na nią gotowy.

W tej sprawie mam jedną radę: jeśli bardzo boisz się blizny – nie myśl
o lip lift. Skorzystaj z innych metod. 

Najpopularniejsze jest powiększanie ust wypełniaczami (fillery). Są to
nowoczesne, przebadane produkty. Istnieją lekarze, którzy
powiększają usta bez efektu „karpia”. Istnieje metoda podawania
kwasu hialuronowego „na płasko”, dzięki czemu usta „nie idą” do
przodu. 

Istnieją też implanty ust. Jest to metoda bardziej inwazyjna, ale
#bezblizny. Implanty podawane są przez nacięcia w kącikach ust, do
wypreparowanej przestrzeni w ustach. 

PO LIP LIFT ZOSTAJE BLIZNA.

Można też usta powiększać
własnym tłuszczem. Zawarte w
tłuszczu komórki macierzyste
dodatkowo usta odżywiają.
Metoda również #bezblizny.
Tłuszcz po pobraniu 
i odwirowaniu podawany jest do
ust, skutecznie je powiększając. 

Oczywiście tłuszcz w naturalny
sposób jest metabolizowany
przez nasz organizm. 

Dlatego ta metoda wymaga
powtarzania, jeśli chcesz efekt
powiększenia utrzymać na dłużej. 
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Po co ten przydługi wstęp w sekcji o bliźnie? 

Po to, by pokazać Ci, że istnieją metody alternatywne do lip lift. Jeśli
nie jesteś gotowa na bliznę – na pewno masz wybór. 

Zawsze zachęcam: decyduj świadomie. 

A teraz kilka najważniejszych faktów o bliźnie po lip lift.

Lip lift to metoda chirurgiczna
powiększania ust. Zostawia zawsze
bliznę. 

Umiejscowienie blizny

Blizna znajduje się w załamaniu pod
nosem. Jest to miejsce, które występuje w
miejscu naturalnej bruzdy. 

Wygląd blizny

Na początku blizna jest czerwona i bardzo
widoczna. Z czasem przebudowuje się,
blednie, bieleje. Nie znika jednak nigdy
całkowicie. 

Kształt

Blizna ma kształt bawolich rogów – jej
kształt wynika z kształtu podstawy nosa.
Cięcie prowadzone jest tuż pod nosem. 

Wielkość blizny

To nie jest blizna, która ma długość 
2-3 mm. Ciągnie się pod całą szerokością
podstawy nosa. 
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Szerokość blizny

Genetyka

Technika chirurgiczna techniką
chirurgiczną, ale na wygląd blizny przede
wszystkim wpływają predyspozycje
genetyczne i to, jak blizny goją się 
w Twojej rodzinie. 

Popatrz na bliskie Ci osoby. Miały jakieś
zabiegi chirurgiczne? Jak zagoiły się im
blizny? Są widoczne? A może mają
tendencję do bliznowców? To ważne, by
sobie odpowiedzieć na te pytania. 

U Ciebie z blizną będzie podobnie. 

Dodatkowo: jeśli masz złe doświadczenia
z bliznami po innych zabiegach
chirurgicznych, nie decyduj się na lip lift.
Problem z blizną finalnie może być
większy niż radość z nowych ust!
#bezciemy

Do szycia używam bardzo cienkich nici
chirurgicznych. Dzięki temu blizna jest
wąska. 

Pielęgnacja

Bardzo ważna jest pielęgnacja blizny po
zabiegu. Szczególnie ważna jest ochrona
przeciwsłoneczna. Słońce powoduje
przebarwianie się blizny – blizna
ciemnieje, brązowieje, staje się bardziej
widoczna. Dlatego przez rok po zabiegu,
gdy wychodzisz na słońce, zalecam
używanie kremów z wysokim filtrem
UVA/ UVB. 
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Definitely happy with my results, my lip is certainly lifted and I can see

more teeth. Loving the look of it, will be getting a bit of filler soon to make

my bottom lip match, and a little in the top too.

I had a lip lift done by Dr Osuch yesterday. Let me just start off by saying

that he is a very kind man, with a good sense of humor. Extremely easy

to talk to, as well as honest. Not to mention his staff! They were all very

welcoming and warm. After the procedure I was extremely happy with

the result. Now, one day later, I've noticed that my upper lip has dropped

a little bit - it almost completely covers my front teeth now.

I recommend Dr Osuch'S Clinic not only for doing the lip lift but also

other procedures as they provide an excellent care before, during and

after which is the most important thing. I'm glad I can always ask about

anything that bothers me and get an answer. I will start using antiscar gel

very soon so the next update is going to be about it.

I had my lip lift revision and fat transfer to lips and nasolabial folds with

Dr. Osuch in Poland because I was not satisfied with my previous

procedures with another surgeon. I knew from realself that Dr. Osuch

was very experienced with lip lifts. We had a consultation right before

the surgery. He was warm and friendly and answered all my questions.

OPINIE PACJENTEK

Poniżej są opinie Pacjentek głównie z zagranicy. Na lip lift przylatują
do mnie panie głównie z Wielkiej Brytanii i USA. Lip lift jest tam
zdecydowanie bardziej popularny niż w Polsce. Dłuższa też jest tam
historia dotycząca powiększania ust wypełniaczami. 

Wszystkie opinie można w całości przeczytać w języku angielskim na
portalu www.realself.com 
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Zachęcam do BEZPŁATNEGO sprawdzenia, czy lip lift, chirurgiczne
modelowanie ust na stałe - będzie miało sens również w Twoim
przypadku. 

Jak to zrobić?  Wypełnij formularz online – załącz zdjęcia twarzy oraz
krótki opis oczekiwań. 

Pamiętaj, żeby: 

SPRAWDŹ, CZY TO COŚ DLA CIEBIE!

Dokładnie wypełnić wszystkie pola, które są
wymagane w formularzu. 

Przesłać wyraźne zdjęcia twarzy na wprost (en face)
oraz oba pełne profile (nie półprofil). WAŻNE: zdjęcia
zrób na wprost, nie od góry, nie z dołu twarzy. Załącz
też zdjęcie, na którym się lekko uśmiechasz.

Napisz uczciwie o wszystkich zabiegach estetycznych
w zakresie twarzy, które miałaś wykonane.
Szczególnie dotyczy to zabiegów chirurgicznych.

Masz dodatkowe pytania? 
Zachęcamy do kontaktu! 

Tel.: +48 501093653
E-mail: recepcja@drosuch.pl
pon. - pt. 8.00-18.00

Przeanalizuję Twój przypadek i zaproponuję zabieg, który
przyniesie najlepszy efekt estetyczny. 
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https://drosuch.pl/lip-lift-konsultacja-online/

