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Hastalarınız ister dudaklarının görüntüsünden memnun olsunlar isterse nefret etsinler, kaçınılmaz bir
şekilde güneş, stres ve tabiki zaman, sarkmalarına ve doğal dolgunluklarını kaybetmelerine neden olarak
görüntülerine büyük zarar vermektedir. İşte bu yüzden, bugünlerde dudak büyütme Amerika Birleşik
Devletlerindeki en popüler estetik cerrahi müdahalelerinden bir tanesi olması sürpriz değildir. Ancak, çok
yakın zamana kadar mevcut uygulamalar optimal sonuçların elde edilmesinde başarılı olamamıştı.
Dermal dolguların kullanılması ve diğer cerrahi dudak büyütme yöntemleri riskli olabilir; sonuçlar
doğal hissetmeme ve doğal olmayan görüntü, hasar verici belki de daha kötü yan etkiler oluşabilir. Surgisil™
PermaLip™’in (SurgiSil, LLP1 Plano - Teksas) gelmesiyle, devrim niteliğindeki kalıcı dudak büyütme cerrahi
uygulaması estetik cerrahide çığır açan bir adıma damgasını vurmuştur.
Silikon bazlı kalıcı implant kullanarak, hastalarımız için
bir yandan dudakların ve ağzın doğal çizgisini korurken
diğer taraftan artık daha dolgun dudaklar yaratabiliriz.

Silikon bazlı kalıcı dudak implantı kullanarak, hastalarımız için bir yandan dudakların ve ağzın doğal
çizgisini korurken diğer taraftan artık daha dolgun dudaklar yaratabiliriz. PermaLip™ prosedürü doktor
muayenehanesinde uygulanabilen ve devam ameliyatları gerektirmeyen, hem zaman hem de fiyat açısından
uygun olan tamamen güvenli, oldukça çabuk bir uygulamadır.
DUDAK BÜYÜTMENİN TARİHÇESİ
Çok yakın zamana kadar, dudak büyütme işlemlerinde kural, standart kolojen ve hiyaluronik asitlerden
oluşan sadece geçici iyileştirmeler sağlayan ürünlerin, enjekte edilebilen dolguların kullanılması; ve sonuç
da enjeksiyonu uygulayan kişinin becerisine bağlı olmuştur.
Bunlar, aynı zamanda sonuçların devamlılığının sağlanması için tekrarlanan uygulamaları
gerektirirler. Daha kalıcı sonuçlar silikon enjeksiyonlarını, ALLODERM, GORTEX ve yağ aşılamasını
içermektedir. Ancak, bunlar da aynı öngörülemezlik özelliğini taşımaktadırlar ve sonucunda oluşabilecek her
türlü kusur kalıcı olabilir hatta bazen oluşan şekilsizliklerin, çirkinliğin düzeltilmesi için cerrahi müdahale bile
gerektirirler.
Daha genç, diri ve dolgun dudaklara sahip olmak isteyen birçok kadın, dudak büyütme
operasyonundan, ızdırap verici olmasından ve geçici dolguların masraflarından, aynı zamanda da daha uzun
süreli alternatiflerin şekilsizliğe yol açmalarından dolayı korkmaktadırlar. Büyük ve doğal olmayan
dudaklarıyla Hollywood Yıldızlarının fotoğrafları bu endişeleri, korkuları daha da güçlendirmeye hizmet
etmektedir.
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PermaLip diğer büyütme malzemeleri ile özdeşleşmiş hiçbir olumsuz
etkiye sahip değildir ve hastalarımdan inanılmaz olumlu tepkiler
almıştır.

SİLİKON İMPLANTLAR DİĞER MALZEMELERE KARŞI!
PermaLip diğer büyütme malzemeleri ile özdeşleşmiş hiçbir olumsuz etkiye sahip değildir ve
hastalarımdan inanılmaz olumlu tepkiler almıştır. PermaLip eşsizdir çünkü yumuşak ve sağlam bir silikon
implanttır. Bu şu anlama gelmektedir; zaman içerisinde bozulmadığı, çatlamadığı, kopmadığı, hava
kaybetmediği ve incelmediği, küçülmediği gibi hastanın ağzının doğal hareketlerine ve şekline adapte olacak
kadar esnek ve genleşebilir özelliklere sahiptir.
İlave olarak; tepkimesiz (reaktif olmayan) silikon malzeme ve pürüzsüz yüzey, PermaLip implantı
doku iç büyümesine karşı dayanıklı hale getirmektedir. Doku iç büyümesi ve doku iz oluşumu (yaranın iz
bırakarak iyileşmesi) diğer dudak implantlarında ciddi bir sorun olmuştur, olmaya devam etmektedir; çünkü
doğal hareketleri engellemekte ve implantın çıkarılmasını zorlaştırmakta hatta bazı durumlarda şekil
bozukluklarına, çirkin görüntülere sebep olmaktadır. Bu, önemli bir güvenlik meselesini konuya dahil
etmektedir: Kalıcı özelliğe sahipken bile, PermaLip implantı; istenildiğinde kolayca çıkartılabilir, yenisi ile
değiştirilebilir veya ayarlanabilir.
PermaLip son derece popüler olma yolunda ilerlemekteyken, ben her yaştan ve her cilt türüne sahip
hastayı tedavi etmeye, uygulama yapmaya başladım bile.
PERMALİP PROSEDÜRÜ
Prosedür hazırlığı çerçevesinde, hastalardan kanamaya yol açan, kanamayı teşvik eden aspirin,
MOTRIN veya diğer her türlü bitkisel katkıları veya ilaçları almaları istenir. Sigara içen (tütün kullanan)
hastalara her ne kadar ameliyattan önce sigarayı bırakmalarını şart koşmasam da, implantın ameliyat
sonrası ilk dönemde yer değiştirmemesi için, ameliyattan sonra ki dönemde hastalar sigara içmemek
konusunda hazırlıklı olmalıdırlar.
Ameliyat sonrası post-travmatik Herpetik Uçuk oluşum ihtimaline karşı, hastalar ameliyattan 3 gün
önce anti-viral (virüs önleyici) ilaç kullanımına başlarlar. Hemen ameliyat öncesinde hastalara, belirli bir doz
ağızdan alınan antibiyotik verilmektedir ve ameliyat sonrası ödem oluşumunu azaltmak için ağızdan stereoit
kullanmaya başlarlar.
Prosedürün kendisi hem alt hem de üst dudak için yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Sinir blokajı ve
dudağın kendisi için lokal anestezi kullanılmaktadır. Ağız kenarlarına, vermiliyon içine saklanan küçük
kesikler yapılmaktadır. Boşluk oluşturmak için bir tünel açıcı kullanılmaktadır ve implant, ondan sonra
dudağın içine sokularak, ortalanmaktadır. Bu implantlar, kişiye özel sonuçları mümkün kılacak şekilde, farklı
uzunluk ve çıkıntılarda mevcuttur.
AMELİYAT SONRASI
Ameliyat sonrasında, hasta buz uygulaması yapacak, ağızdan alınan stereoitlere devam edecek ve
yine ağızdan antibiyotik alacaktır. Hastalara ağrı kesici ilaçlar için reçete verilir ancak ağrı-sızı genelde en az
düzeyde olur ve herhangi bir rahatsızlık, genelde ödem oluşması ve berelenme, morluklarla ilgili olarak
hissedilir.
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Hastaların, kendilerine verilen operasyon sonrası özel talimatlara uymaları, uygulamaları önemlidir.
Hastaların büyük kısmı, birkaç gün veya bir hafta kadar devam etmesi muhtemel az miktarda dudak şişmesi
ve ağrı yaşayacaklardır. Bu durum azalır azalmaz tazelenmiş, daha dolgun dudaklar ortaya çıkacaktır.
Benim hastalarım, PermaLip implantlarının sonuçlarından son derece memnun olmaktadırlar;
dudaklarının doğal göründüğünü ve doğal hissettiğini belirtmektedirler. Enjekte edilebilenlerde meydana
gelebilecek yumru ve şişlikler olmaksızın sonuçlar oldukça yumuşak ve simetriktir. PermaLip gözle görülür
bir iz bırakmaz, geriye sadece doğal görünümlü ve güzel dudaklar kalır.
Bir hastanın PermaLip implantına alerjik reaksiyon göstermesi oldukça nadir rastlanan bir durumdur
çünkü implant reaktif olmayan ve durağan bir maddedir. Prosedür lokal anestezi gerektirmektedir, bu
yüzden genel anestezi etken maddelerine karşı oluşabilecek potansiyel alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli
olunmalıdır.
Aynı zamanda, ender olarak kanama, enfeksiyon ve implantın yer değiştirmesi meydana gelebilir.
Bu etkiler implantın çıkartılmasını gerektirebilir. Unutmayın; PermaLip dudak büyütmenin temel
faydalarından birisi de, nadir komplikasyon oluşması durumunda, implantın dakikalar içinde kolayca
çıkartılabilir olmasıdır.
PROSEDÜRÜN MALİYETİ
Üst dudak veya alt dudak implantının maliyeti 1.800 $ iken, her iki dudak için implant yaptırılması yaklaşık
3.000 $ civarındadır. Bu bir seferlik yatırım maliyeti; her 4 ila6 aylık uygulamaların 800 $ fiyat etiketi taşıdığı,
yıllık 2.400 $ ve beş yıllık bir bakımın 10.000 $ tutarında sarsıcı bir maliyeti bulunan enjekte edilebilenlere
karşı kesinlikle daha hesaplı bir alternatiftir.
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