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Dermatološko medicinski center 
Dimnik + Žgavec

Najpogostejša vprašanja, 
trditve, zmote in odgovori 

– 2.del*

8.  Vprašanje:  Kako varen je botoks?

 Odgovor:  
Lahko rečemo, da spada botoks med najbolj 

varna zdravila v medicini. Zakaj? Botoks deluje zelo 
specifično: v telesu deluje le na eno prijemališče. Veže 
se na presinaptične živčne končiče in ne deluje na druge 
strukture, zato je s stališča specifičnosti med najbolj varnimi. 
Tudi način vstavljanja – administracije botoksa – je takšen, 
da nudi visoko stopnjo varnosti. Botulinov toksin je lahko 
nevaren, če v dovolj veliki količini pride v krvni obtok 
in se preko krvi razširiti v številne živčne strukture po 
celem telesu, za kar bi ga morali pojesti (botulinov toksin 
v naravi povzroča zastrupitev s hrano) ali pa ga vbrizgati 
neposredno v žilo. Pri dajanju botoksa zdravilo vbrizgamo 
v mišico ali v kožo. Poleg tega vbrizgamo izredno majhne 
odmerke, ki so bistveno premajhni, da bi povzročili kakšne 
resne težave, tudi če bi prišli v celoti v krvotok. Botoks kot 
zdravilo ima namreč široko terapevtsko okno. (Terapevtsko 
okno pove, kakšna je razlika v odmerku zdravila, ko le-to 
deluje kot zdravilo, in odmerku, ko le-to deluje kot strup.) 
Da bi bil botoks nevaren, je potreben odmerek, ki je do 
100-krat višji kot tisti, ki jih dajemo pri estetski uporabi. 
Poleg tega bi takšno količino botoksa morali pojesti ali 
vbrizgati v žilo. Lahko bi rekli, da je pričakovati bistveno 
več stranskih učinkov in škodljivega delovanja, če na primer 
pojemo tableto proti glavobolu, ki jo lahko kupimo celo brez 
recepta, kot če opravimo terapijo z botoksom!

Da je botoks zelo varno zdravilo, kaže statistika in 
številne raziskave. Od prvih uporab v medicini v poznih 
80. letih prejšnjega stoletja in še posebej od prve uradne 
registracije za potrebe estetike pred skoraj petnajstimi leti, 
se po celem svetu dnevno uporablja na milijone enot, pa 
vendar do danes (ob strokovni uporabi, ko zdravilo daje 
izkušen zdravnik specialist) ni bilo opisanega niti enega 
resnega trajnega stranskega učinka.

9.   Vprašanje:  Kakšni so možni stranski 
učinki botoksa?

 Odgovor:  
Pri vsakem zdravilu ali vsakem postopku, tudi 

estetskem, se lahko pojavijo neželeni učinki, ki so pri 
botoksu relativno redki, predvsem pa blagi in prehodni. Še 
najpogosteje lahko na mestu vboda z iglico vidimo drobno 
manjšo »plavico«, modrico, ki nastane zaradi vboda in ne 

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. Prvi del je bil objavljen v 
prejšnji 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 – botoksu. 
V različnih medijih slišimo in 

beremo laične, neosnovane in 
skorajda vraževerne trditve ter 

mite o nevarnosti botoksa. Ne 
nazadnje mi pogosto podobna in 

zaskrbljena vprašanja postavljajo 
mnogi pacienti. V prejšnji 

številki revije Moja koža smo 
obrazložili in ovrgli več mitov, ki 
se neupravičeno držijo botoksa, 

in odgovorili na vprašanja, kot 
so, je botoks res sintetični bojni 

strup, kako botoks deluje in za kaj 
ga uporabljamo, kdaj je smiselno 

začeti s terapijo, kdo naj bi 
apliciral botoks itd. V tokratnem 

prispevku odgovarjamo še na 
nekatera druga pogostejša 

vprašanja.
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Navpične gube med obrvmi kot posledica pogostega 
mrščenja postanejo z leti vidne tudi v mirovanju, ko se ne 
mrščimo.

Navpične gube med obrvmi se pojavijo ko se namrščimo.
Včasih se pojavijo tudi vodoravne pod njimi.

14 dni po botoksu: mrščenje je še možno, a znatno manj 
in gube se manj urezujejo v kožo. Opazi se tudi izginotje 
vovoravnih gub spodaj.

14 dni po botoksu: gube v mirovanju so popolnoma 
zglajene.

drobna težava, ki se jo odpravi z uporabo negovalnih krem, 
pri mnogih je ta učinek celo zaželen. Tudi znojenje je lahko 
na teh mestih manj izraženo. Ostali opisani možni stranski 
učinki so redki in so prehodnega značaja.

10.  Mit:  Po botoksu so videti vsi enako, 
»zamrznjeni« in ne morejo izražati čustev z 
obrazno mimiko.

 Odgovor:  NAPAČNO oziroma včasih 
RESNIČNO.
Ta mit, ki je do neke mere lahko celo resničen, 

je posledica nestrokovne in slabe uporabe botoksa. 
Največkrat je to posledica hitrega učenja uporabe botoksa 
prek nekajurnih tečajev in priročnikov, kjer je pristop 
»uniformiran«. Ta narekuje, da se določi in izmeri točke 
vbrizgavanja, za katere so lahko že priporočeni odmerki. 
Posledica je, da so potem vsi pacienti videti bolj ali manj 
podobno in ker so določene mimične mišice praktično 
neaktivne, tak pacient izgubi zmožnost izražanja z 
obrazom. V resničnosti imamo ljudje različno fiziognomijo 
obraza, mimiko, različno močno uporabljamo različne 
obrazne mišice, različno smo stari, različno se staramo ... 

mesta in različne globine, glede na anatomsko lokacijo, 
vrsto mišice in individualno dejavnost vsake mišice pri 
vsakem posamezniku posebej. Takšna tehnika je bistveno 
zahtevnejša kot »uniformirano« vbrizganje botoksa in se 
je ne da naučiti na hitro, saj zahteva leta izkušenj in dela 
s številnimi pacienti. Rezultat je naraven videz. Laik pri 
takšnem načinu dela ne opazi, da je pacient dobil botoks. 
Pacienti običajno povejo, da bližnji najpogosteje opazijo in 
komentirajo le, da je nekdo videti boljše, bolj spočito, je bolj 
»odprtega videza«. Če je botoks vbrizgan strokovno in z 
občutkom, ne bo nihče že od daleč komentiral: »Ta pa je na 
botoksu.« Če se to zgodi, ima pacient slabega terapevta. 

11.  Vprašanje:  Če uporabljam botoks, ali 
se bo staranje kože upočasnilo?

 Odgovor:  NE
Proces staranja kože je zapleten in nanj vplivajo 

številni notranji dejavniki, naša genetika in zunanji 
dejavniki, predvsem izpostavljanje soncu. Dermatologi 
vedno gledamo na kožo celostno in poleg botoksa izvajamo 
tudi druge terapije, ki vzdržujejo kožo v dobrem stanju 
in zavirajo procese staranja. Pri nekaterih je dovolj le 

dolgoročno pripeljal do res dobrih rezultatov in lahko 
pričakujemo, da bo koža zdrava ter aktivna še v visoko 
starost. 

Dermatologi zelo pogosto vidimo, da mnogi specialisti 
drugih strok, ki se ukvarjajo z estetiko, a niso dermatologi 
in nimajo znanja na področju dermatologije, uporabljajo 
za doseganje mladostnejšega videza le botoks ali pa ga 
največkrat uporabljajo v kombinaciji s polnili in/ali različnimi 
oblikami kirurških liftingov. Posledica je, da so kratkotrajni 
rezultati sicer lahko zadovoljivi, a dolgoročno se takšna 
koža prav tako stara, in če se pacienta ne obravnava 
celostno, se bodo na koži pojavili znaki staranja. To pogosto 
vodi v nenaraven in »čuden« videz pacientov, kar opazijo 
že laiki, in je eden izmed vzrokov, da se je mnogih takšnih 
metod prijel nekoliko negativen prizvok.

12.  Vprašanje:  Se botoks uporablja le za 
glajenje gub?

 Odgovor:  NE
Botoks so najprej začel uporabljati za določene 

nevrološke bolezni, pri katerih prihaja do čezmernega 
krčenja skeletnih mišic. Uporablja se v oftalmologiji 

botoksa ter izgine običajno v nekaj dneh do največ dveh 
tednih in jo lahko prikrijemo z ličili ali korektorjem. Pri 
nekaterih pacientih se pojavi glavobol, ki običajno izzveni v 
nekaj urah ali nekaj dneh. Redko so bili omenjeni glavoboli, 
ki so trajali dlje. Ker imamo lahko glavobole tudi zaradi 
drugih vzrokov in jih imamo ljudje kar pogosto, je težko 
pripisati glavobol izključno dajanju botoksa.

Neželeni učinek, ki sicer ni nevaren, a je lahko 
neprijeten, je, če bi botoks deloval tudi na mišice, kjer ne 
želimo, da deluje. Ko ga dajemo, se ne veže takoj, temveč 
difundira (se širi) v okolico, običajno kakšen centimeter do 
dva. To širjenje je do neke mere zaželeno, saj tako deluje na 
širše področje, vendar pa ga mora terapevt dobro poznati in 
upoštevati pri uporabi, saj preveliko širjenje nosi tveganje, 
da se zdravilo razširi preveč in lahko zajame tudi bližnja 
področja, na katera pa ne želimo delovati. Na primer, pri 
uporabi za zmanjševanje gub v področju čela ali med obrvmi 
lahko zajame še področje zgornje veke, zato ta postane bolj 
»zaspana« in nekoliko povešena. Do neke mere lahko to 
težavo popravimo z uporabo posebnih kapljic, sicer pa se 
težava sama od sebe popravi v nekaj tednih. Ob nepravilni 
tehniki apliciranja, napačnem mestu injekcije ali preveliki 
količini botoksa se lahko pojavi tudi podoben neželeni 
učinek na drugih mišicah, vendar lahko to s pravilno 
aplikacijo preprečimo.

Zaželeno je, da predvsem v prvih urah po postopku 
zmanjšamo fizično dejavnost, obravnavanega predela ne 
mencamo ali masiramo, saj lahko botoks preusmerimo na 
neželena mesta. Ko se dokončno veže, tega tveganja ni 
več. Če botoks daje izkušen specialist, ki dobro pozna in 
oceni anatomijo ter delovanje mimike svojega pacienta, 
upošteva pravila in odmerke, potem je verjetnost pojava 
omenjenih težav majhna. Nekateri pacienti opažajo, da je v 
času dajanja botoksa na teh mestih koža bolj suha, kar je le 

Zato ne moremo vsem dajati botoksa na enak način. 
Prav v izogib »uniformiranosti« in zaradi ohranjanja 

normalne mimike ter naravnega videza so se razvile nove 
tehnike dajanja botoksa. Z njimi lahko dosežemo, da pacient 
obdrži mimiko, to pomeni, da ko se nasmehne, začudi ali 
namršči, se bodo pojavile drobne mimične gubice, ko pa bo z 
gibom prenehal, bodo mišice sproščene tako, da se gubice ne 
bodo videle oz. bodo zmanjšane. To dosežemo z dajanjem 
izredno majhnih odmerkov botoksa na številna vbodna 

uporaba pravilno izbranih dermatoloških krem, pri drugih 
uporabimo tehnike pomlajevanja (kombinacije z laserji, 
kislinskimi in laserskimi pilingi, frakcionalnimi tehnikami, 
radiofrekvenco, uporabo lastne plazme, mikroneedelingom 
itd.). Zelo pogosto uporabljamo tudi različna polnila, ki sicer 
kože ne »pomladijo«, popravijo oziroma nadomestijo pa s 
staranjem izgubljen volumen tkiv in na način pripomorejo 
k mladostnejšemu videzu. Le takšen celosten pristop 
kombinacije botoksa in drugih dermatoloških metod bo 

pri boleznih čezmernega krčenja mišic okrog očesa in 
neuravnovešenega krčenja zunanjih očesnih mišic. Odmerki, 
ki se uporabljajo za tovrstna zdravljenja, so bistveno večji 
kot odmerki za estetske namene.

Poleg glajenja gub botoks zelo uspešno uporabljamo 
še za druge estetske namene: z vbrizganjem na določena 
mesta – določene mišice oz. dele mišic obraza in vratu – 
lahko dosežemo dvig obrvi, dvig povešenih ustnih kotičkov, 
stranskih spodnjih delov lic in povešene nosne konice. Lahko 

lepota lepota



Moja koža, št. 3, 201748

Viri:

1. M. de Maio, B. Rzany. Botulinum Toxin in Aesthetic Medicine. 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007.

2. A. V Benedetto. Botulinum Toxin in Clinical Dermatology. Taylor & 
Francis 2006.

3. G. Salti, I. Ghersetich. Advanced botulinum toxin techniques against 
wrinkles in the upper face. Clinics in Dermatology (2008) 26, 182-
191.

4. K. R. Beer. Comparative Evaluation of the Safety and Efficacy 
of Botulinum Toxin Type A and Topical Creams for Treating 
Moderate-to-Severe Glabellar Rhytids. Dermatol Surg 2006; 32: 
184-192.

5. A. W. Klein. Contraindications and Complications With the Use of 
Botulinum Toxin. Clinics in Dermatology, 2004; 22: 66-75.

Dajanje botoksa je za pacienta preprosto in hitro. Takoj po 
posegu lahko opravlja svoja vsakdanja opravila.

Kožni rak je najpogostejša oblika raka.  
Na www. euromelanoma.org se pouči o preventivi in pravočasnem odkrivanju. 

Campaign Partner With support from

enaka po vsem svetu. 
Če vam nekje ponujajo botoks po bistveno nižji ceni, 

naj bo to za vas alarm, da je najbrž nekaj narobe. Če 
zdravnik kupi botoks po redni ceni, potem ne more storitve 
zaračunati manj, kot je bila nabavna cena. Preden se 
odločite za botoks, se prepričajte, da je specialist, ki vam ga 
bo vbrizgal, zdravnik z veljavno licenco za delo v Sloveniji, 
z ustreznimi izkušnjami in znanjem. Bodite pozorni, da se 
poseg opravi v zdravstveni ustanovi, ambulanti. 

Za konec

Botulinski toksin A (po domače botoks) je varno in zelo 
učinkovito zdravilo s številnimi indikacijami v medicini. 
V estetski medicini je uporaba botoksa zelo učinkovita, 
varna in najpogostejša metoda. Žal se ga je med ljudmi 
prijel nekoliko negativen prizvok, predvsem zaradi slabe 
in nekritične uporabe. Rezultat takega dela so pacienti z 
estetsko inferiornimi rezultati, pogosto nenaravnega in 
včasih celo bizarnega videza, kar je opazno tudi laičnemu 
očesu. In to je ustvarilo splošno mnenje ter napačne 
stereotipe. 
Znanje in izkušnje terapevta, individualni pristop in 
pravilna in strokovna sodobna tehnika vbrizganja botoksa 
v kombinaciji z drugimi dermatološkimi metodami 
pomlajevanja kože so pogoji, da dosežemo visoke estetske 
rezultate naravnega videza in predvsem dejansko 
izboljšanje zdravja in delovanja kože. 

zmanjšamo čezmerno dviganje zgornje ustnice 
pri tistih, ki se jim ob smejanju in nasmehu ta 
dvigne višje, tako da se visoko prikažejo zobje in 
dlesni zgornje čeljusti. Lahko zmanjšamo maso 
glavne žvečne mišice, ki je pri nekaterih ob 
vogalu spodnje čeljusti povečana, kar daje videz 
kvadratne oblike obraza. Zmanjšamo videz 
navpičnih vrvičastih linij, ki so pri nekaterih 
močneje izražene na vratu. Uporabljamo ga za 
popravljanje nekaterih prirojenih ali pridobljenih 
asimetrij obraza, npr. neenakomerno visokih 
obrvi ali močnejšega krčenja mišic na eni strani 
obraza kot na drugi.

Poleg vezave na živčne končiče, 
ki upravljajo krčenje skeletnih mišic, se 
botoks veže tudi na končiče, ki povzročajo 
močnejše delovanje znojnih žlez in je zato 
najbolj učinkovito sredstvo za zmanjševanje 
čezmernega znojenja, predvsem pazduh, dlani 
in podplatov. Učinek po eni terapiji lahko traja 
tudi 9 mesecev ali več.

Pri nekaterih stanjih se je botoks pokazal 
kot učinkovit za zmanjševanje bolečin, kot so 
postherpetična nevralgija (bolečina, ki ostane 
po prebolelem herpes zostru), ter pri bolečih 
in čezmernih brazgotinah po poškodbah ali 
posegih.

Botoks se je pokazal kot učinkovit za 
zmanjšanje rdečice lic pri rozacei.

Pri mnogih pacientih, kjer se botoks 
uporablja za estetske namene, se je pokazalo 
več dobrobitnih učinkov. Pri mnogih so se 
močno zmanjšali tenzijski glavoboli, zmanjšale 
so se migrene.

13.  Mit:  Ali je res, da z botoksom ni dobro 
začeti, saj bo, ko popusti, stanje še slabše?

 Odgovor:  NI RES!
Botoks se veže le na živčne končiče in tako le sprosti 

mišice, ki poglabljajo gube. Ko učinek izzveni, mišica 
ponovno deluje popolnoma enako kot pred botoksom. Ker 
je botoks smiselno ponavljati (običajno dvakrat na leto), 
se dogaja, da se omenjene mišice zmanjšajo; posledica je, 
da ko botoks ne deluje več, le mišice manj vlečejo kožo 
in so zato gube tudi brez botoksa manj izražene. Sam to 
najpogosteje opažam pri uporabi botoksa pri posameznikih, 
ki se močno in pogosto mrščijo. Tu se pojavijo navpične gube 
med obrvmi. Ko vbrizgamo botoks, se mrščenje zmanjša, 
pacient se ne more več hoteno tako močno mrščiti in učinek 
je trojen. Prvič, zmanjša se gubanje kože med obrvmi in 
posledično se gube ne poglabljajo. Drugič, ker se ne morejo 
mrščiti, se postopoma odvadijo takšne grimase, in tudi ko 
botoks ne deluje, je mrščenja manj, gledamo bolj prijazno. 
Tretjič, ker mišice v času delovanja botoksa manj delujejo, so 
šibkejše in zato manj gubajo kožo tega predela. 

Težava videza povešene kože po uporabi botoksa 
je skoraj izključno krivda slabega terapevta, in sicer 

najpogosteje slabe presoje pacienta, prevelikih odmerkov, 
slabe tehnike (preglobok vnos) in dajanja le botoksa, ne da 
bi poskrbeli za kakovost in zdravje kože. Ne staramo se vsi 
enako in tudi mimičnih mišic ne uporabljamo vsi enako – 
govorimo o različni dinamiki mimičnih mišic. Na primer, 
določeni, tako imenovani hipertonični pacienti, ne bodo 
dobri kandidati za botoks oziroma lahko le na določenih 
predelih. Prav tako ne bo zadovoljivih rezultatov pri ljudeh 
z zelo ohlapno kožo, atrofijo podkožnega maščevja ali 
kostnine itd. Skratka, naloga dobrega zdravnika je, da pred 
vbrizganjem botoksa postavi diagnozo pacienta in nato 
določi, kakšna metoda pomlajevanja bo za posameznika 
najbolj ugodna.

14.  Vprašanje:   Je terapija z botoksom 
draga?

 Odgovor:  
Kaj je drago, je vedno relativno. S stališča učinkovitosti 

in cene je terapija z botoksom poceni.
Kakšna bo cena posega z botoksom, je odvisno od 

količine oziroma enot vbrizganega botoksa. Potrebna 
količina je odvisna od področja, ki se ga tretira, kot tudi od 
velikosti in aktivnosti mišic (npr. pri moških je za podoben 
učinek potrebno več botoksa).

Cene se gibljejo od približno 200 EUR za manjše 
področje, do 800 EUR in več za postopke na več delih. 
Ker gre za enkraten znesek, se mogoče sliši precej, 
vendar če damo na tehtnico na eno stran ceno različnih 
kremic v prosti prodaji, za katere proizvajalci obljubljajo 
zmanjševanje gub, in vemo, da je njihova učinkovitost zelo 
majhna, mnogokrat skoraj nična, ter da se cene takšnih 
kremic začnejo od 30 EUR navzgor, pa tudi do 1000 EUR, 
kar zadostuje za približno mesec dni uporabe in bo po 6 ali 9 
mesecih učinek minimalen ali ga pa sploh ne bo. Če na drugo 
stran postavimo botoks, katerega učinkovitost je praktično 
stoodstotna in se pojavi že po nekaj dneh po terapiji, je cena 
botoksa glede na njegov učinek pravzaprav nizka. 

14.  Vprašanje:  Ponujajo mi botoks po 
bistveno nižji ceni! Je to v redu?

 Odgovor:  BODITE PREVIDNI!
Proizvodnja botoksa je zelo zahtevna in trenutno sta 

na svetu le dve podjetji, ki proizvajata botoks za estetske 
namene. Posledica tega relativnega monopola in zahtevne 
proizvodnje je precej visoka cena botoksa, ki je približno 
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