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ot anatomko in dermatologinjo me predel ust že od
nekdaj privlači. Ustnice omejujejo vhod v ustno votlino
in omogočajo normalen proces žvečenja in mešanja
hrane. Imajo pomembno vlogo pri tvorbi glasu. Z
evolucijskim razvojem človeka v socialno bitje so ustnice
pridobile in prevzele še druge vloge. Spreminjanje njihove
oblike je eden od načinov izražanja čustev, pri čemer imajo
ustnice velik pomen v nebesednem sporazumevanju.
Prek ustničnega predela sprejemamo in zaznavamo
fine dražljaje, ki pomembno vplivajo na čustvovanje in
doživljanje drugih. S to vlogo so pri človeku postale neke
vrste sekundarni spolni predel.

Takšne in drugačne ustnice

Večkrat pri delu s pacientkami v ordinaciji pogovor
nanese na ustnice in pogosto ugotavljam, da je
prisoten precejšen strah pred posegom, ki ustnice
pomladi ali osveži. Večina se boji prevelikih,
izumetničenih ustnic, predvsem pa so najpogostejši
komentarji: »Račjih ustnic s poudarjenim robom res
ne želim.« ali »Ne bi želela imeti ustnic tiste znane
osebnosti.« in »Moram počakati na odsotnost
moža, da ne bo opazil otekline in modric.« ali
»Veste, ne bi želela, da bi opazile moje prijateljice.«
Res je, da bi večina ustnice rada le rahlo spremenila.
Poudarek je na rahlo, zato je prav, da spoznamo
nekaj dejstev o izvajanju posegov v predelu okrog
ust, še posebej o povečanju ustnic s polnilom s
hialuronsko kislino, ki lahko deluje estetsko zelo
učinkovito in zelo naravno.
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Zdravnik glede
na naravno obliko
ustnic vedno
oceni, ali so želje
uresničljive oz.
kakšen videz je
mogoče doseči.

Piše: doc. cr. Larisa
Stojanovič, dr. med., spec.
dermatovenerologije

Kako poteka posvet o povečanju ali
pomlajevanju ustnic?
Ob posvetu je najpomembnejše, da zdravnik razume želje.
Končni rezultat je zelo odvisen od oblike ustnic. Zdravnik
glede na naravno obliko ustnic oceni, ali so želje uresničljive
oz. kakšen videz je mogoče doseči. Včasih pacienti prinesejo
fotografijo slavne osebe, a vedno ni mogoče oblikovati
ustnic slavne igralke. Vsake ustnice lahko polepšamo in
vedno izhajamo iz ocene celotnega obraza. S poznavanjem
anatomije vedno bolj upoštevamo tridimenzionalno in ne le
dvodimenzionalne perspektive ustnic. Ustnice morajo biti v
harmoniji z obrazom in ni nujno, da bi ustnice slavne osebe
pristajale obrazu pacientke. Pred posegom je treba oceniti
morebitno asimetrijo ustnic, oporo zgornje ustnice, obliko
čeljusti, da bi dosegli čim bolj naraven videz.

Zaradi vseh nalog ustnic je pomembno, kakšen je njihov
videz. Ustnice zavzemajo relativno majhen predel na
obrazu, vendar precej vplivajo na videz kot celoto, saj
Ali postopek povečanja in pomlajevanja
skupaj z očmi tvorijo osrednji trikotnik obraza. Predvsem
ustnic boli?
lahko veliko izdajo o značaju človeka oz. dajo izraz obrazu:
ali je dobrohoten, prijazen, pokončen, čuten, skrivnosten ali
Boleč je vbod z iglico in ne sama aplikacija polnila v ustnico.
jezen, tečen, zaskrbljen, trpeč. Ustnice so ogledalo značaja
Večina hialuronskih polnil že vsebuje anestetik, tako da je
in starosti osebe. Njihova oblika je raznolika in pogosto
postopek prijetnejši. Ustnici sta omrtvičeni še nekaj časa
ustreza obrazu. Lahko so ustnice tanke že od rojstva ali
po polnjenju (20 minut). Pred posegom lahko nanesemo
nesimetrične, kar je za ženske moteče, zato so lahko
anestetično kremo oz. obe ustnici omrtvičimo z
nesrečne. Pri starejših ženskah so prisotne gubice
anestetikom. Bolečina ni razlog, da ustnic ne
okrog ustnic, v katere uhaja šminka. Izrazitejše
bi pomladili oz. povečali.
Postopek
so pri kadilkah in tistih, ki pri govoru šobijo
in stiskajo ustnici. Ugotovili so, da je pojav
Kako poteka postopek?
povečanja oz.
gubic v poteku zgornje ustnice povezan
pomlajevanja ustnic je
Že med postopkom lahko sproti
z upadanjem delovanja jajčnikov in s
lahko s pravim polnilom
ocenjujemo stanje ustnic, ki jih
tem nižanjem ravni ženskega spolnega
v
strokovnih
rokah
in
povečujemo oz. pomlajujemo.
hormona estrogena.
z realnimi željami zelo
Spreminjamo jih lahko do te
mere, da povečamo le centralni
eleganten in učinkovit
Kako jih naravno poudariti?
del,
lahko le stranske dele, lahko
postopek, ki polepša
Nekatere ženske imajo že lepe ustnice
obe ustnici ali le eno ter vedno v
in pomladi videz
in bi jih rade le poudarile. Po določeni
harmoniji z obrazom in velikostjo oči. S
obraza.
starosti, nekje po 40. letu, volumen ustnic
povečanjem lahko vizualno zmanjšamo
usiha. Že manjši dodatek hialuronske kisline
nos oz. brado. Pri pomlajevanju lahko
povrne ustnicam čutnost in pomladi obraz, jih ne
izboljšamo okolico ustnic: podporo kožnega
poveča ali spremeni, le povrne izgubljeni volumen, kot
dela ustnic in povešena ustna kota, kar daje obrazu
pri blazini, ko ji znova dodamo zrak. Nekoč so bile zaželene
žalosten videz.
velike ustnice, ki so naravno redke. Danes ima lahko vsakdo
celo zelo velike ustnice, zato niso več zanimive. Bo pa vedno Ali je učinek viden takoj po posegu?
zaželeno imeti lepe ustnice, ki so v harmoniji z obrazom oz.
Po posegu sta lahko ustnici otekli do dva dni. Oteklina
svoje najboljše ustnice.
nastane zaradi zbadanja in je lahko izrazita ali blaga.
Novo stanje ustnic zato ocenjujemo dva do pet dni po
posegu. Tega postopka ne opravljamo dan pred poroko
oz. pomembnim dogodkom. Izjema je, če smo injicirali res
majhno količino polnila. Ustnici sta po posegu mehki, gladki
in dobro navlaženi. Če opazimo, da je polnila premalo, še
V čem je razlika med pomlajevanjem ustnic posebej, ko postopek prvič opravljamo, in večina pacientk
želi dodatno povečanje, se postopek lahko ponovi.
in povečanjem ustnic?
Oba postopka sta vedno bolj priljubljena. Povečanje ustnic
je povezano s spremembo videza naravnih ustnic, kar
spremeni dojemanje obraza. Pri pomlajevanju želimo
doseči mladostnejši videz ustnic, preden so uplahnile. Ne
spreminjamo oblike ustnic, le osvežimo jih.

Kaj se zgodi, če so ustnice po posegu
prevelike?
V primeru preveč povečanih ustnic lahko uporabimo
encim hialuronidazo, ki razgradi hialuronsko kislino. To
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je encim, ki je prisoten v našem telesu in je odgovoren za
razgradnjo hialuronske kisline, zato se z leti tudi zmanjšuje
njena vsebnost v koži. Hialuronidaza je tovarniško izdelana
in lahko povzroči alergijski odziv. Ustnice je zato boljše
povečevati postopno oz. je treba zdravniku natančno
razložiti želje o velikosti. Polnilo je lažje dodajati, kot ga
razgrajevati.

Koliko časa traja učinek povečanih ustnic?
Vsak proizvajalec polnil v svojih navodilih omeni rok
trajanja učinka, da se zakonsko zaščiti. Učinek traja od 6
do 12 mesecev. Ustnici po razgradnji hialuronske kisline iz
polnil ne bosta ohlapnejši, videti bosta kot na začetku, pred
polnjenjem, lahko celo boljše, kar opažam pri pacientkah.
Klinične raziskave (1) so pokazale, da je 86 % pacientk po 9
mesecih zadovoljnih z izgledom ustnic. Polnilo je najboljše
dodajati postopoma: po 6 mesecih po prvem posegu oz. 9
mesecih po drugem posegu, kasneje celo na 2 leti, odvisno
od globine in tehnike vbrizganja polnila.

Kakšna polnila iz hialuronske kisline so na
voljo?
Proizvajalci polnil se danes trudijo izdelati in izpopolniti
izdelek s hialuronsko kislino, ki bi najbolj posnemal
naraven videz ustnic, ne bi povzročal otekline in ne bi
bil moteč. Taka polnila že obstajajo in so na voljo tudi v
Sloveniji. Uporabljamo lahko izdelke z različnimi gostotami
hialuronske kisline. Omogočajo polnjenje in pomlajevanje
ustnic ter površinsko injiciranje zelo tankih gubic okrog

oglas
ustnic (kadilske gubice), kar starejši izdelki niso omogočali.
Prav tako so iglice izjemno tanke, kar zmanjša bolečino in
oteklino. Na tem mestu bi omenila, da trajnih polnil (silikon,
metakril) za polnjenje ustnic ne svetujem. V večini razvitih
držav je njihova uporaba prepovedana. Pogosto nastajajo
bunčice. Ker trajna polnila obtežijo ustnico, se z leti lahko
povesijo in center ustnic ostane izpraznjen. Neredko
je potrebno polnilo kirurško odstraniti. V naši državi
uporabljamo vrhunska polnila s hialuronsko kislino, ki jih
injicirajo v najbolj uglednih klinikah po svetu.

Kako se izognemo račjim ustnicam?
Račje ustnice so nezaželene, ker delujejo umetno oz.
narejeno. Na njihov nastanek vpliva stanje ustnic, ki jih
polnimo, vrsta polnila in tehnika polnjenja. Videz račjih
ustnic nastane, če preveč poudarimo rob zgornjih ustnic,
še posebej, če je koža ustnice tanka in je polnilo trše oz.
ceneno. Če želimo doseči lepe ustnice, jih moramo polniti z
najbolj kakovostnimi hialuronskimi polnili, razlika v ceni je
premajhna v primerjavi s posledicami in nezadovoljstvom.
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Že manjši dodatek
hialuronske kisline
povrne ustnicam čutnost
in pomladi obraz, jih ne
poveča ali spremeni,
temveč povrne izgubljeni
volumen, kot pri blazini,
ko ji znova dodamo zrak.

