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Najpogostejša 
vprašanja, trditve, 
zmote in odgovori 

– 1.del*
1. Najprej razjasnimo poimenovanje botoks. 

Ko v pogovornem jeziku govorimo o botoksu, pravzaprav 
govorimo o molekuli, poimenovani botulinov toksin tipa 
A. Podjetje, ki ga je v ZDA prvo lansiralo na tržišče za 
estetske namene, ga je poimenovalo Botox® in ker so bili 
prvi, je to ime ponarodelo. Slovenci smo v splošnem govoru 
stvar poenostavili in za vse oblike botulinovega toksina 
A sprejeli poenostavljeno ime botoks. Uporabljamo ga v 
laičnem pogovoru, tudi ko govorimo o botulinovem toksinu 
drugih proizvajalcev. V Sloveniji in v večini evropskih 
držav zdravilo Botox® ni registrirano, vsaj ne za estetske 
namene. Enako substanco prodajajo pod imenom Vistabel®. 
Drugi proizvajalc svoj botulinov toksin A trži pod imenom 
Dysport®, spet tretji svojo molekulo prodajajo pod imenom 
Xeomin®. Da je zadeva še bolj zapletena, se v medicini, 
neregistrirano za estetske namene, uporablja še botulinov 
toksin tipa B, ki se trži pod imenom Myobloc® oziroma 
NevroBloc®. Za ločevanje od registriranega imena Botox® 
in v izogib zapletanju z imeni drugih proizvajalcev bom 
v članku poenostavil in uporabljal za botulinov toksin 
tipa A poslovenjeno ime botoks. Mehanizem delovanja 
in način dajanja je pri vseh oblikah enak, se pa razlikujejo 
od proizvajalca do proizvajalca v majhnih molekularnih 
razlikah, odmerjevalnih enotah in pakiranjih. Tudi cene so 
zelo podobno visoke.

2. Vprašanje: Je botoks res sintetičen bojni 
strup?

Odgovor: NAPAČNO! 

Botulinov toksin je naravna beljakovina, ki jo proizvajajo 
anaerobne bakterije z imenom Clostridium botulinum. 
Poznamo sedem tipov molekul in v medicini daleč največ 
uporabljamo tip A, tudi v estetske namene, in 
nekoliko manj tip B. Mnoge težave in 

strahovi izhajajo prav iz poimenovanja botoksa. Prvič so 
ga v medicini omenjali že v zgodnjih letih 19. stoletja, ko 
so opisovali zastrupitev s prekajenimi klobasami in ga nato 
kot molekulo izolirali leta 1940. Ker je bil najprej omenjen 
kot snov, ki je povzročila zastrupitev s hrano, se ga je prijelo 
ime toksin oziroma strup. V medicini ni nič nenavadnega, 
da so bila mnoga pomembna, učinkovita in varna zdravila 
najprej najdena in vodena kot strupi, kasneje pa so se 
v primernih odmerkih in načinih dajanja pokazala kot 
učinkovita zdravila. Naj kot primer omenim atropin iz volčje 
češnje ali digitalis iz škrlatnega naprsteca. Vsako zdravilo, 
tudi naravno, je lahko strup, če ga vzamemo preveč ali 
nepravilno. Botoks je registriran in ga uporabljamo kot 
zdravilo.

3. Mit in »opazka«: Poglej, kako je 
»nategnjena« in kakšne ustnice ima, 
zagotovo je na botoksu!

Odgovor: NAPAČNO!

Botoksa nikoli ne uporabljamo za povečevanje ustnic 
ali kateregakoli dela našega telesa, ker ni polnilo. Ne 
uporabljamo ga za nategovanje kože, čeprav lahko izkušeni 
specialist s posebno tehniko doseže blag učinek dviga 
nekaterih struktur v koži, npr. obrvi, ustnih kotičkov, 
povešene nosne konice, spodnjega roba lic ... Če je dobro 
opravljen, je diskreten in naravnega videza. 
Krivcev, da je botoks za mnoge na slabem glasu in po 
krivici obtožen številnih estetskih spodrsljajev, je več. 
Mogoče lahko na prvo mesto postavimo številne medijsko 
izpostavljene osebe, ki so bile podvržene ne preveč 
posrečenim »lepotnim« posegom, po katerih je lahko vsak 
opazil, da so videti čudno, z neobičajno napeto kožo in 
z nenavadno mimiko obraza, prekomerno in nenaravno 
povečanimi ustnicami, ličnicami … Največkrat je šlo za 
kirurški lifting, slabo uporabo različnih vsadkov in pretirano 
uporabo polnil. Javnost je za omenjene tehnike že slišala, 
a jih mnogi ne poznajo natančneje in med seboj ne ločijo. 
Največkrat vse mečejo v isti koš pod imenom lepotni 
posegi in ker se o botoksu pogosto sliši in govori, njegovega 
delovanja pa mnogi ne poznajo dobro, je pogosto krivično 
obdolžen vseh prej omenjenih spodrsljajev. Res pa je, da tudi 
pretirana, uniformirana, slabo načrtovana in neustrezna 
uporaba botoksa lahko vodi do nenaravnega videza. 
Seveda bi delali krivico drugim estetskim 

tehnikam, če bi jih obtožili 

 
Botoks dajemo 
v zelo majhnih 
odmerkih z zelo tanko iglico 
neposredno v mišico ali v nekaterih 
primerih v kožo. Na teh mestih se 
veže na določene živčne končiče in 
prepreči, da se električni signal iz 
njih prenese na pripadajoča mišična 
vlakna. Posledica tega je, da se mišica 

sprosti, »ne vleče več«.

Članek želi odgovoriti na 
nekatera najpogostejša 
vprašanja in trditve ter 
podati informacije o tem 
učinkovitem in v medicini 
dobrodošlem zdravilu.

* Ker je tema obsežna, je 
razdeljena na dva dela. 
Drugi del bo objavljen v 
naslednji številki revije Moja 
koža.
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Skoraj vsak dan se srečujem s 
številnimi mnenji, trditvami, 

bolj ali manj duhovitimi 
opazkami, komentarji in resnimi 
vprašanji o eni najbolj odmevnih 

in revolucionarnih metod 
pomlajevanja – tj. botoks. V 

različnih medijih slišimo in beremo 
laične, neosnovane in skorajda 

vraževerne trditve in mite o 
nevarnosti botoksa, da je to bojni 

strup, da je potem, ko ga začneš 
uporabljati, mogoče še slabše ... 

Nenazadnje mi pogosto podobna in 
zaskrbljena vprašanja postavljajo 

mnogi pacienti, preden se odločijo 
za terapijo z botoksom. 



Asimetrično položene obrvi v mirovanju – Čelna mišica je 
na eni strani močnejša, zato je desna obrv višja od leve, 

nad njo se je zarezala bolj vidna guba (glej puščice).

Po botoksu gube v 
mirovanju izginejo. Če je 
botoks vstavljen strokovno 
in z občutkom, bomo 
obdržali mimiko, gubice se 
bodo videle ob nasmehu in 
izginile v mirovanju – tako 
kot pri mladih.

Pred botoksom: Asimetrija obrvi in gube so še bolj 
poudarjene ob mimiki – dvigu čela.

Po botoksu: Obe obrvi sta zravnani, guba na čelu je 
zglajena.

Pahljačaste gube, ki se 
pojavijo, ko se nasmehnemo.

Po določenih letih se gube 
počasi zarežejo in so 
stalno vidne, tudi ko se ne 
nasmehnemo. Na fotografiji 
je primer gubic v mirovanju.

Po botoksu: Ob nasmehu se 
gubice še nežno pojavijo.

4. Vprašanje: Kako botoks deluje in za kaj 
ga uporabljamo?

Odgovor: Botoks dajemo v zelo majhnih odmerkih 
z zelo tanko iglico neposredno v mišico ali v nekaterih 
primerih v kožo. Na teh mestih se veže na določene živčne 
končiče in prepreči, da se električni signal iz njih prenese na 
pripadajoča mišična vlakna. Posledica tega je, da se mišica 
sprosti, »ne vleče več«.

5. Vprašanje: Zakaj in kje želimo to doseči? 

Odgovor: Najpogostejša uporaba botoksa je za glajenje 
oziroma preprečevanje t. i. mimičnih gub. Botoks v majhnih 
odmerkih apliciramo v mišice ali dele mišic, ki so odgovorne 
za nastajanje gub na določenem predelu. Mišice se zato 
sprostijo, ne vlečejo in ne gubajo kože, zato se gubice 
zgladijo. Nekatere popolnoma izginejo, starejše in bolj 
globoke pa se močno zmanjšajo.
Na obrazu imamo veliko število mišic, ki so zapleteno 
prepredene med seboj, njihovo krčenje pa omogoča naše 
obrazne gibe – mimiko. To krčenje je lahko hoteno, npr. če 
se hočemo namrščiti ali prisilno nasmehniti, to lahko z voljo 
naredimo. Še pogosteje je krčenje in sproščanje teh mišic 
podzavestno in povezano z našimi čustvi, razpoloženji, 
delujejo, ko govorimo, jemo itd. Obrazne mišice so zato 
stalno aktivne, tudi ko spimo. Mišice na obrazu so na eni 
strani pripete na obrazne kosti, na drugi strani v kožo, 
nekatere potekajo le tik pod kožo. Ko se skrčijo, povlečejo 
tudi kožo, ki se na tem mestu naguba. To se dogaja v vseh 
starostih. Če na primer pogledamo otroka, ki se smeji, 
bomo lahko opazili ob strani očesa gubice, ki se pahljačasto 
urejajo, če se namršči, se pojavijo navpične gube med 
obrvema, če se začudi, se dvigne in vodoravno naguba čelo. 
Koža pri otroku je zelo elastična in ko gib preneha, gubice 
izginejo. Z leti se dogaja dvoje, in sicer prvič: določene gibe, 
grimase v toku življenja ponovimo neštetokrat, drugič: 
naša koža se stara, njena elastičnost se zmanjšuje in gube, 
ki so bile prej vidne le ob grimasi, postanejo vidne tudi v 
mirovanju. Najpogosteje postanemo nanje pozornih nekje 
med dvajsetim in tridesetim letom, ko največkrat opazimo 
drobne gubice okrog ali pod očmi, navpično gubo med 

obrvmi ali vodoravne gube na čelu. Z leti se še poglabljajo. 
Prav za te mimične gube je botoks daleč najbolj učinkovita 
terapija. 

6. Vprašanje: A je res bolje z botoksom 
počakati, da so gube bolj izražene oziroma 
da bomo starejši?

Odgovor: NAPAČNO! 

Z botoksom je smiselno začeti že zgodaj, načeloma takoj, ko 
opazimo, da se pojavijo prve mimične gube, ki so vidne tudi 
v mirovanju, kot npr. gubice okrog oči, ki ne izginejo, ko se 
nehamo smejati, gube med obrvmi, tudi ko se ne mrščimo. 
Če z botoksom dosežemo sprostitev mimičnih mišic, ki gubo 
vlečejo, potem prekinemo njeno nastajanje, in če s terapijo 
nadaljujemo, lahko celo preprečimo nastanek takšnih gub 
ali se te pokažejo bistveno kasneje.

7. Zmota: Z botoksom se ukvarjajo 
predvsem »lepotni« kirurgi.

Odgovor: NAPAČNO!

Botoks so za druge medicinske namene nevrologi in 
oftalmologi začeli uporabljati že konec 80. let prejšnjega 
stoletja. Prva, ki sta botoks začela raziskovati in uporabljati 
za estetske namene, sta bila oftalmologa, ki sta že na 
samem začetku v svojo ekipo vključila dermatologa. Šele 
kasneje so začeli botoks uporabljati kirurgi, saj botoks ni 
kirurška tehnika. Zaradi priljubljenosti, varnosti in na videz 
preproste uporabe ga uporabljajo tudi številni drugi, od 
ginekologov do zobozdravnikov, katerih specialnosti ne 
dajejo dovolj znanja o koži, kožnih boleznih in staranju. 
Dermatologi po vsem svetu uporabljamo botoks in 
prav dermatologi so prispevali pomemben delež pri 
raziskovanju, razvoju novih tehnik, novih načinov uporabe 
in vključevanju botoksa v procese dermatološkega 
pomlajevanja kože.
Ko se odločamo za botoks, je zato dobro, da se najprej 
posvetujemo z dermatologom, ki se ukvarja z estetsko 
dermatologijo, saj bo le celosten pristop obravnave kože 
pripeljal do dobrih rezultatov in naravnega, pomlajenega 
videza.

1. VPRAŠANJE: Kako varen je botoks?
2. VPRAŠANJE: Kakšni so možni stranski 
učinki botoksa?
3. MIT: Po botoksu so videti vsi enaki, 
»zamrznjeni« in ne morejo izražati čustev 
z obrazno mimiko.
4. VPRAŠANJE: Če uporabljam botoks, se 
bo staranje moje kože upočasnilo?
5. VPRAŠANJE: Se botoks uporablja le za 
glajenje gub?
6. VPRAŠANJE: Je terapija z botoksom 
draga?

kot glavne krivce. Specialist z občutkom in izkušnjami lahko 
z njihovo kombinacijo doseže presenetljivo lepe rezultate, 
takšne, ki ne bodo bodli v oči. Opazili bomo, da je nekdo 
videti lepše, bolj spočit, bolj skladen, skratka, bolj nam 
bo všeč, a ne bomo vedeli, zakaj. Na srečo vidim v veliki 
večini slednje, žal pa se nam vtisne v spomin tista peščica 
neposrečenih, ki mečejo slabo luč na vse ostale.
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