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Μπότοξ – Botox

Σε ποια σημεία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί;
Το μπότοξ χρησιμοποιείται για τις ρυτίδες του μεσόφρυου 
(περιοχή ανάμεσα στα φρύδια), του ριζορρινίου (βάση 
μύτης), του μετώπου, γύρω από τα μάτια (πόδι της χήνας), 
στα πλάγια της μύτης, γύρω από το στόμα, στο πηγούνι και 
αλλού. 

Ποια είναι η διαδικασία;
Εφαρμόζεται με μικρές, μη τραυματικές ενέσεις 
ινσουλίνης στις περιοχές που χρειάζεται έτσι ώστε να 
επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Πότε μπορώ να κάνω μπότοξ;
Επειδή το μπότοξ δρα κυρίως προληπτικά, όσο πιο νέο 
είναι το άτομο, τόσο μεγαλύτερη είναι η βελτίωση και 
φυσικό το αποτέλεσμα. Ενδεδειγμένη – προτεινόμενη 
ηλικία είναι 30-35 και άνω. Οσο μεγαλύτερη είναι η 
ηλικία, τόσο μικρότερη είναι η δράση του. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις υπάρχουν άλλες μη χειρουργικές αισθητικές 
μέθοδοι βελτίωσης, όπως dermal fillers δηλαδή εγχύσεις 
υαλουρονικού οξέος, κ.α.

Κάθε πότε γίνεται η διαδικασία;
Για να έχουμε συνεχές, επιτυχημένο και φυσικό 
αποτέλεσμα, θα πρέπει η όλη διαδικασία να γίνεται 
συντηρητικά, χρησιμοποιώντας τη μικρότερη δυνατή 
ποσότητα, για 2–3 φορές ετησίως.

Υπάρχουν πιθανές επιπλοκές;
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η βουτυλινική τοξίνη είναι 
φάρμακο, το οποίο μάλιστα σε υψηλή συγκέντρωση 
είναι επικίνδυνο. Παρόλα αυτά, η όλη διαδικασία 
είναι ακίνδυνη, διότι η ποσότητα φαρμάκου που 
χρησιμοποιείται είναι πάρα πολύ μικρή. Ευνόητο είναι 
ότι πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο από 
εκπαιδευμένους γιατρούς.

Πιθανές επιπλοκές είναι:
Εκχυμώσεις (μελάνιασμα ή ήπιοι τοπικοί ερεθισμοί) 
παραμένουν μόνο για μία εβδομάδα.
Ασυμμετρίες, διορθώνονται μετά πάροδο 10 ημερών 
προσθέτοντας διορθωτικά λίγο φάρμακο.
Πτώση βλεφάρου, πολύ σπάνια και προσωρινή επιπλοκή 
διορθώνεται με ενδοφθάλμιες σταγόνες (κολλύριο).
“Παγωμένο“ πρόσωπο, το οποίο σπάνια προκύπτει όταν 
ο γιατρός ο οποίος παρεμβαίνει χρησιμοποιεί μικρές 
χορηγήσεις φαρμάκου.

Μια από τις πιο γνωστές μη χειρουργικές αισθη-

τικές παρεμβάσεις προσώπου, που τα τελευταία 

χρόνια είναι πολύ δημοφιλής  λόγω της ευκολίας στην 

επιτέλεσή της καθώς και της προσιτής τιμής της, 

είναι το “ μπότοξ ”.

Το μπότοξ (εμπορική ονομασία φαρμάκου: botox, 

vistabel, dysport κ.α.) είναι η βουτυλινική τοξίνη ή 

αλλαντοτοξίνη, η οποία αποτελεί φάρμακο το οποίο 

χρησιμοποιείται θεραπευτικά στην Ιατρική από τη 

δεκαετία του 1970. Την τελευταία δεκαετία όμως 

χρησιμοποιείται στην Αισθητική Ιατρική από εκπαι-

δευμένους γιατρούς, εκμεταλλευόμενοι τη μυοχαλα-

ρωτική της δράση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  την 

πρόληψη, ή βελτίωση, ή εξαφάνιση ρυτίδων του 

προσώπου, ανάλογα με το περιστατικό.
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