
MODELOWANIE UST 
KWASEM HIALURONOWYM

Kwas hialuronowy jest substancją naturalnie 
występującą w organizmie człowieka. Z wie-
kiem dochodzi do zmniejszenia jego produkcji, 
co skutkuje bardziej suchą i zwiotczałą skórą.

Modelowanie ust kwasem hialuronowym to 
zabieg dla osób, które chcą skorygować kształt 
swoich warg, poprawić ich napięcie, jędrność 
lub naturalnie podnieść kontur.

Pierwsze efekty modelowania widoczne są na-
tychmiast. Usta stają się jędrne, zaznacza się 
wyraźny kontur oraz odzyskują intensywność 
koloru. Na ostateczny efekt nowo wymode-
lowanych ust należy poczekać do 2 tygodni. 
Trwałość zabiegu modelowania ust zależy 
od kilku czynników. Efekt modelowania ust 
najczęściej utrzymuje się do roku. Co ważne, 
nawet po całkowitym wchłonięciu się kwasu, 
następuje wyraźna poprawa struktury tkanek 
ust.

WSKAZANIA
• potrzeba zaznaczenia konturu,
• potrzeba zwiększenia objętości,
• korekta kształtu,
• zanik czerwieni wargowej,
• wąskie usta,
• asymetria warg.

PRZED ZABIEGIEM:
• Zaprzestanie stosowania leków przeciw-

krzepliwych, aspiryny, NLPZ, witaminy E i in-
nych obniżających krzepliwość krwi na 7-10 
dni przed zabiegiem (nie dotyczy pacjentów 
po udarze lub zawale

• Na 2-3 dni przed zabiegiem powstrzymać 
się od spożycia alkoholu

• Przy tendencji do opryszczki stosować He-
viran 200 mg 4 razy dziennie przez 3 dni

PO ZABIEGU:
• Bezpośrednio po zabiegu należy utrzymy-

wać miejsce iniekcji w szczególnej czystości, 
nie dotykać miejsca wkłucia brudnymi ręka-
mi

• Nie pić gorących napojów, nie palić papiero-
sów przez 4 h po zabiegu

• Unikać całowania, nadmiernej mimiki i spa-
nia twarzą do poduszki przez 4-5 dni

• Nie nakładać makijażu 24 h po zabiegu
• Pić minimum 2 l wody dziennie
• Nie spożywać alkoholu 24-48 h po zabiegu
• Powstrzymanie się od intensywnych ćwi-

czeń przynajmniej przez 3 dni po zabiegu
• Unikanie słońca, solarium, sauny, gorących 

kapieli

Zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego wiążą 
się z ryzykiem wystąpienia powikłań dlatego 
przed zabiegiem nasz lekarz przeprowadzi z 
Tobą wnikliwą rozmowę, by wykluczyć przeci-
wskazania do zabiegu i zminimalizować ryzy-
ko powikłań. 


