
Účinok (vyhladenie vrások) nastupuje už o 48 hodín 
a s použitím niektorých prípravkov dokonca po 1. dni.* 
Po prvej aplikácii trvá výsledný efekt (vyhladenie vrá-
sok) 3 až 6 mesiacov. Postupne  doznieva a ošetrenie 
je vhodné opakovať.

Opakovanou aplikáciou botulotoxínu sa znižuje 
pôvodná zmršťovacia schopnosť svalu. Po dlhšej dobe 
nečinnosti svalu dochádza k odvykaniu od určitého 
typu mimiky (napr. zlozvyku mať zamračené čelo). 
Funkcia svalu sa postupne znižuje, až dochádza k jej 
potlačeniu a vráska sa prestáva tvoriť.  

Opakovaním zákroku sa dĺžka žiadaného efektu výraz-
ne predlžuje na pol roka i viac. Aplikáciu botulotoxínu 
je možné kombinovať s inými ošetreniami, napr. s in-
jekčnými výplňovými implantátmi alebo s laserovým 
vyhladením pleti.

Aplikácia botulotoxínu je časovo nenáročná. Lekár 
aplikuje látku len niekoľkými veľmi jemnými vpichmi 
do problémovej partie s použitím tých najtenších ihiel. 

V prípade ošetrenia vrások alebo nadmerného pote-
nia  (hyperhidrózy) v podpazuší zvyčajne nie je nut-
né znecitlivenie. Zákrok je ambulantný a nevyžaduje 
žiad nu špeciálnu prípravu.

* o použití konkrétneho prípravku sa poraďte so svojím lekárom

Aký je efekt aplikácie  
botulotoxínu?

Ako sa botulotoxín aplikuje?

Pred aplikáciou botulotoxínu netreba absolvovať 
žiadny test, zákrok je možné vykonať okamžite.

Po aplikácii nie je nutná žiadna pracovná 
neschopnosť a už po štyroch hodinách môžete 
vykonávať bežné denné činnosti.

Výsledný efekt nie je trvalý. Je len na vašom 
rozhodnutí, či vám táto metóda vyhovuje  
a či v nej budete pokračovať.

Botulotoxín Vám môžu aplikovať jedine
vyškolení lekári, preto sa objednajte u:

Liek s. r. o., Hviezdoslavova 19, 903 01 Senec
tel.: +421 2 5341 2018

Výhody aplikácie 
botulotoxínu

Odstránenie vrások 
a nadmerného potenia

... bez operácie

LOM 1 LOM 2



Botulotoxín je látka, ktorá v liekovej podobe uvoľ-
ňuje svalové kŕče. Botulotoxín preruší nervosvalové 
spojenie, a tým zabráni mimickému svalu v zmršťovaní. 
Zmršťovanie svalov je hlavnou príčinou tvorby vrások. 
Botulotoxín takto pôsobí priamo na príčinu vzniku 
vrások.
V korektívnej dermatológii sa injekčne aplikuje vo veľmi
nízkych dávkach a to len do problémových častí tváre.
Botulotoxínové injekcie sa bezpečne využívajú nielen 
v estetickej medicíne, ale aj pri liečbe rôznych ochorení 
už viac ako 20 rokov.

Mimické vrásky 
na čele

Vrásky  
nad hornou perou

Mimické vrásky 
okolo očí

Padnuté kútiky úst

Drobné asymetrie na tvári

Nadmerné potenie 
podpazušia, dlaní a nôh

Odstránenie vrások

Čo botulotoxín odstraňuje?

Už viac ako 20 rokov skúseností

Bez operácie

Pred Po

Hyperhidróza je lekársky termín pre nadmerné pote-
nie. Je to ochorenie, ktoré začína obvykle v mladosti. 
V prípade, že zostáva bez liečby, sprevádza postihnu-
tého počas celého života.
Keď je nadmerné potenie obmedzené na určité mies-
to, hovorí sa mu fokálna hyperhidróza. Tá postihuje 
typicky: podpazušie, dlane rúk, chodidlá a tvár.
Keď nadmerné potenie postihuje na tele rozsiahlejšiu 
plochu, nazýva sa generalizovaná hyperhidróza.

Odstránenie nadmerného 
potenia

Áno, je. Aplikácia botulotoxínu vedie k značnému zlep-
šeniu fokálnej hyperhidrózy. Botulotoxín zabráni preno-
su vzruchu na potné žľazy a tie prestanú na ošetrenom 
mieste produkovať pot. Dĺžka účinku je až 48 týždňov 
(takmer 12 mesiacov). Ošetrenie je možné opakovať. 

9 z 10 pacientov liečených botulotoxínom na hyperhi-
drózu považuje kvalitu svojho života za natoľko zvý-
šenú, že by ju odporučili ďalším.

Je možné nadmerné potenie liečiť?

Čo je hyperhidróza?
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