Wskazania pozabiegowe
Usta – tuż po zabiegu w okolicy ust można spodziewać się przejściowego obrzęku będącego
konsekwencją iniekcji w tej okolicy, obrzęk może być zarówno spory jak i niewielki, oraz
może być niesymetryczny (opuchnąć może tylko część ust) wszystko to nie powinno nas
niepokoić gdyż jest to bardzo indywidualne. Usta mogą zacząć puchnąć zarówno zaraz po
zabiegu jak i po kilku godzinach.
Rano po zabiegu możemy obudzić się z jeszcze większą opuchlizną co jest konsekwencją
jej kumulacji w nocy, jest to dalej naturalny objaw i opuchlizna powinna stopniowo
schodzić do wieczora. Również po zabiegu może pojawić się siniak zarówno zaraz po jak i
dopiero na drugi dzień. Dlatego nie wpadamy w panikę po pierwszym spojrzeniu w lustro i
pamiętamy, że w efekcie finalnym usta będą o minimalnie ok. 30 % mniejsze po zejściu
opuchlizny. W miejscu gdzie pojawi się siniak usta mogą puchnąć bardziej i mogą być
twardsze co ustąpi po zejściu siniaka. Przez Kilka dni po zabiegu usta mogą być również
tkliwe, bolesne, może być odczuwalne swędzenie w trakcie gojenia. Mogą być także
wyraźnie twardsze przez kilka dni co również ustąpi. Zaraz po zabiegu w ustach mogą być
wyczuwalne nierówności, preparat potrzebuje czasu na ułożenie się. W zależności od
techniki wykonania ust zabiegowiec zaleci masaż bądź nie, do tych zaleceń należy się
stosować i jeśli nierówności będą dalej wyczuwalne po upływie dwóch tygodni zgłaszamy
się na kontrole na której zostają usunięte. Dopiero po całkowitym wygojeniu będziesz
mogła Cieszyć się wymarzonym efektem na który trzeba poczekać.
Całkowity czas gojenia ust to miesiąc .
Po zabiegu przez 24h należy zachować usta w bezwzględnej czystości, możemy je
dodatkowo dezynfekować co ok. 3 h (octanisept, woda utleniona) absolutnie nie dotykamy
ust brudnymi rękoma, nie nakładamy makijażu, nie całujemy psa, kota. Po zabiegu nie
śpimy w łóżku ze zwierzętami. Po zabiegu powiększania ust przez 24h unikamy
pocałunków a przez ok. 5 dni powstrzymujemy się od seksu oralnego (ryzyko zakażenia i
przemieszczenia się preparatu). Nie masujemy ust wcześniej niż na trzeci dzień od zabiegu.
Unikamy wahań termicznych przez 5 dni (lub po całkowitym zejściu obrzęku), nie
korzystamy z sauny, łaźni parowych, solarium, komór zimna, nie opalamy się, unikamy
dłuższego przebywania w temperaturze poniżej 0 stopni Celsjusza oraz powyżej 25 stopni
Celsjusza. Bezpośrednio po zabiegu unikamy podróży samolotem.
Przez 24h po zabiegu nie palimy papierosów oraz nie pijemy alkoholu do momentu
całkowitego ustąpienia opuchlizny. Przez minimum 24 h po zabiegu (lub do momentu
ustąpienia opuchlizny) nie korzystamy z basenu, intensywnych ćwiczeń. Przez 4 tygodnie
po zabiegu w okolicy iniekcji nie wykonujemy laseroterapii, makijażu permanentnego,
mikrodermabrazji, peelingów chemicznych ewent. Innych zabiegów związanych ze

ścieraniem naskórka. Każdy zabieg jaki będziemy chcieli wykonać w tym czasie powinien
być skonsultowany z zabiegowcem.
Każdy klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Nas o wszystkich
sytuacjach przekraczających normę wcześniej opisaną i wysyłanie nam zdjęć przez trzy czternaście dni od zabiegu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wystąpienia objawów niepożądanych
klient kontaktuje się z nami pod numerem telefonu: 602 484 549
Po wypełnianiu ust technikami rosyjskimi według wskazań zabiegowca usta masujemy
uciskami po 14 dniach od momentu wykonania zabiegu przez kolejne 14 dni. ( jeśli
czujemy zgrubienia )
Aby złagodzić nieprzyjemne objawy po iniekcji:
Obrzęk, opuchlizna – smarujemy żelem z arniki
Bierzemy wapno, możemy wziąć leki antyhistaminowe np. allegra, smarujemy usta żelem z
heparyną lub maścią z arniką.
Na mocne krwiaki lub siniaki – bierzemy rutinoscorbin w ilościach dużych tj. 10 tabl. 3 x
dziennie, możemy wziąć arnikę w granulacie (Boiron- Arnika Montana 9 CH), nakładamy
żel z heparyną np. Lioton 1000, jeśli to możliwe nie bierzemy leków obniżających
krzepliwość krwi lub podnoszących ciśnienie np. aspiryna.
Opryszczka – w przypadku pojawienia się opryszczki natychmiast bierzemy doustnie lek
zawierający acyklovir np. hascovir. 3 tab 3 razy

