Blefaroplastyka powiek górnych i dolnych – perły i pułapki
Blepharoplasty of the upper and lower eyelids - pearls and traps
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Uzyskanie dobrych wyników plastyki powiek, tak górnych jak i dolnych, zależy w dużym stopniu od
postawienia prawidłowego rozpoznania, właściwego doboru pacjentów oraz zastosowaniu odpowiedniej
techniki chirurgicznej. Pomyślny wynik zabiegu chirurgicznego obejmującego powieki, czy to ze wskazań
medycznych czy estetycznych, wymaga szczegółowej znajomości prawidłowych struktur anatomicznych,
ich wzajemnych powiązań czynnościowych oraz zmian zachodzących w procesie starzenia się okolicy
oczodołowej. Aby wykonać prawidłowo zabieg blefaroplastyki, chirurg musi być również dobrze obeznany
z różnymi technikami operacyjnymi, znać wskazania do wykonania poszczególnych procedur oraz mieć
świadomość powikłań mogących się pojawić w trakcie zabiegu oraz w okresie gojenia jak również umieć
je opanować. Wskazówki zawarte w prezentacji w połączeniu z dobrą techniką operacyjną pozwolą
chirurgowi uzyskać zamierzony efekt funkcjonalny i estetyczny, uniknąć śród i pooperacyjnych powikłań
oraz niezadowolenia ze strony pacjenta.
Obtaining good results of blepharoplasty, both upper and lower, depends to a large extent on the correct
diagnosis, proper selection of patients and the use of an appropriate surgical technique. The successful
outcome of a surgical procedure involving the eyelids, whether for medical or aesthetic indications,
requires detailed knowledge of the correct anatomical structures, their functional interrelationships and
changes in the aging process of the orbital area. In order to properly perform the blepharoplasty, the
surgeon must also be well-versed in various surgical techniques, know the indications for individual
procedures and be aware of complications that may arise during the procedure and during the healing
period, as well as be able to control them. The guidelines included in the presentation, combined with a
good surgical technique, will allow the surgeon to obtain the intended functional and aesthetic effect, avoid
intra-operative and postoperative complications as well as patient dissatisfaction.

