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lfunnottsuko
Wynelurun tnyttö?
Meikki ei oino piiloto kuoppoisio silmönolusio.
Jos osio voivoo, rotkoisu voi löytyö kyyneluron töytöstö.
teksti JAANA FORSBERG
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joihin ei saa osua. Taitava pistäjä osaa
varoa niitä."

Kanyylillä tehtävä toimenpide on turvallisin, sillä tylppäpäisyytensä vuoksi

kanlyli väistää verisuonia neulaa
paremmin.

nnenjajälkeen -kuvat
houkuttelevat : silmänaluset näyttävdt entistä
pulleammilta ja koko

myöskään osu helposti
k5.Smeltiehyeen asti.
Oikein tehty toimenpide ei vaaranna
näköky§ä, vaikka teoriassa se on
mahdollista, jos pistos osuu väärädn
Se ei

kasvot virkeämmiltä
sekä

nuorekkaammilta.

K)ry,nelurien täyttö vaikuttaa lupaavalta.

Pistoshoito ei häiqtä silmdnalusten
tummuutta mutta tasoittaa ihoa ja sen
kuoppaisuutta. Toimenpiteessä kä1tetädn hyaluronihappopohjaista täyteainetta, johon on lisdtLy puudutetta.

Kenelle

toimenpide
§opii?
Nuorille jo keski-iköisille,

jotko kokevot höiritsevönö

Täyteaine viedään neulan tai kanyy-

silmien ollo nökyvön uron

lin alrrlla silmänalusten alareunan ihon

jo tummon vorjon. lökköille
porempi voihtoehto on loittoo töytettö poskipöihin, sillö
se höivyttöö myös kyyneluroo.

alle. Aluetta kutsutaan klyneluraksi.

"Toimenpide tuntuu epämiellyttävältä, mutta sattua sen ei kuulu. Kova
kipu on merkki siitä, että kanyyli on
väärdssä paikassa", Suomen esteettiset
plastiikkakirurgit -yhdistykseen kuuluva

Löystynyttö ololuomen lihoslo
jo ihoo pistöessö hyvöö
tulosto on voikeo luvoto.
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plastiikkakirurgi Riitta Martikainen
kertoo.
Aikaa varatessa kannattaa olla hyvissä
ajoin liikkeellä.
'Muutamaa päivää ennen tärkeää
tilaisuutta hoitoon ei kannata tulla.
Kåisitellylle alueelle s)ryrtlT/ usein turvotusta, joskus mustelmiakin."
Turvotus johtuu kudoksen ärtymisestä, kun sitä käsitellään mekaanisesti.
Martikainen määrää potilailleen kolmen päivän sauna-, hikoilu- ja treenikiellon toimenpiteen j älkeen.
Pistoskohta umpeutuu saman päivän
aikana, mutta infektioriski on aina olemassa, kun iho ldvistetään. Aluetta ei
kannata meikata tai näpelöidä sormin
ensimmäisen lrrorokauden aikana.

Riskit minimiin
Onko pistoksena teht'dvä hry-neluran
täybtö turvallinen? Marrikaisen mukaan
on, kunhan toimenpiteen tekee ammat-

tilainen, jokatuntee anatomian ja iho-

Normooli- jo hyvökuntoiselle
iholle. Arvet voivot voikuitoo

iöyteoineen osettumiseen.
lhoo ei pistetö, jos siinö on
ihottumoo toi tulehdusfo
ioi jos se on rikki.

kohtaan. Martikainen ei ole kuitenkaan
kuullut, että näin olisi Suomessa käynyt

kenellekän.
Hänen mukaansa lädkdrin vastaanotolla on aina hdtätilanteen varalta
hyaluronidaasia eli liuotint4 ioka sulattaa täyteaineen pois.
"Lääkärillä on parhaat resurssit puuttua tilanteeseen, jos tulee ongelmia."
Tekijä kannattaa valita huolellaja selvittää, mitä aineita hdn käyttää. Luotettavalta maahantuojalta hankitut,
CE-merkiq.t ja kyl,neluran täyttöön
kehite§zt aineet ovat turvallisia.
'Tos pistoksissa käy kauan ja säännöllisesti, toimenpiteen riskinä on, että iho
alkaa muodostaa arpikudosta."

Pysyvämpi voihtoehto
Kl.lmeluran täytön lopputulos kestää
puolesta r,rrodesta vuoteen. Hyaluroni
poistuu elimistöstä, eikä ihon alle jää
Martikaisen mukaan tyhjiötiloja. Täyteaineen valahtamista ei tarvitse peldtä.
Mikäli §lnelurat ovat rakenteellisesti
hyvin kuoppaiset, ja tdyteainehoidoissa
arvioi kä1vänsä mosia, Martikainen
suosittelee rasvansiirtoa. Täytehoidot
maksavat muutamia satasia, rasvansiirron hinta taas on yli Z OOO euroa, mutta
sen

Perusterveille. Verenohennusloökkeitö köytiövillö on

kohonnut verenvuotoriski.
Töyteoinehoitojo ei myösköön
suositello outoimmuunisoirouksio soirostoville.

lopputulos on pysyvä.

"Lisäksi rasvansiirrolla voi päästä
eroon tummista silmänalusista."
Rasvaa

tarvitaan pieni määrä, ja

se

otetaan rasvaimulla talteen leikkaussaliolosuhteissa useimmiten reisistä.
Sen jdlkeen se käsitellään nanorasvaksi,

jotta lopputulos on luonnollinen.

sait sy nny inlahj aksi
tummat silmönaluset,
rasvansiirto tepsii
niihin pistoshoitoa
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sinä holuor kysyä?
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Kysymyksesr osor*eeseen
kt@o-lehdet.fi. Kirjoito oihekenttöön
Hyvö kysymys.

paremmin.

)

kerrokset.

"Silmienympiirysihon alla on silmänalusrasvaa, verisuonia ja

$neltiehlt,
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