
O botoksu oziroma pravilneje 
bi bilo reči o terapiji z botulinskim 
toksinom je premalo pravilnih 
informacij. Botox je tržno 
ime zdravila, ki je v uporabi 
v Ameriki, v Sloveniji pa je 
registirano zdravilo istega 
proizvajalca farmacevtskega 
podjetja Allergan z enako 
učinkovino, vendar drugim 
imenom.

O terapiji z botoksom kroži kar nekaj polresnic, ki pa žal izkrivljajo prava dejstva in znanstvene dokaze. A ker je botoks pogosto 
še vedno  »tabu« tema, so te polresnice postale resnice. 
Zato poglejmo skupaj, kaj pravi znanost o teh pogostih polresnicah o botoksu.
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Kaj pravi znanost?
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Živimo v času, ko estetski popravki niso nič posebnega,  a so žal premalo 
poznani.  V Sloveniji so žal še vedno malce tabu tema. Nekako se je v našo 
podzavest prikradlo, da se o estetski posegih ne govori javno. Prav ta nevednost 
ali polinformiranost je najhujša, saj nepravično označuje uporabnike teh posegov, 
kakor tudi odvrača morebitne uporabnike zaradi nepravilnih razlogov. Z estetskimi 
posegi z botoksom boste, če so narejeni strokovno in v skladu z vašimi željami, 
lahko dosegli res zavidljive spremembe. Poglejmo najprej nekaj dejstev, o katerih je 
največ govora.

1. Moj obraz bo ostal enak, le gubic bo manj
Z injiciranjem botoksa  direktno v hiperaktivno mišico začasno  zmanjšamo ali  
odpravimo obrazne dinamične kožne gube, ki so posledica oziroma so nastale zaradi 
ponavljajočih se gibov mimičnih mišic. Le teh je največ okoli oči, med obrvmi in 
na čelu. Z botoksom začasno omrtvičimo mišico/e, ki so odgovorne za razvoj gub 
in obraz dobi bolj sproščen in vitalen videz. Tudi po terapiji boste lahko dvignili 
obrvi, le manj močno se boste lahko »namrščili« in tako se bodo z uporabo botoksa 
obrazne mišice spočile, gube na koži pa se bodo izravnale in zmanjšale. 

2. Po terapiji z botoksom boste imeli enako obrazno mimiko
Dvom o tem, da boš na obraz »zategnjen« in da ne bomo več imeli obrazne mimike 
izvira iz popačenih fotografij Hollywoodskih zvezdnic z »zategnjenimi obrazi«.  
Le te so bolj posledica kombinacije pretiravanja s kirurškimi posegi in odmerki 
botoksa, ki presegajo priporočene odmerke. Botoks je v priporčenih odmerkih 
zelo učinkovit pri glajenju t.i. mimičnih gub in pri pravilni uporabi omogoča 
popolnoma normalno mimiko obraza in izražanje čustev. Botoks lahko  uporabljate 
tudi v manjših odmerkih in najbolje je, da se pred terapijo posvetujete s svojim 
zdravnikom ter mu zaupate svoja pričakovanja.
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3. Če dobim enkrat botoks, ga ne bo potrebno 
uporabljati vedno ali v vedno večjih odmerkih

Mnogi se pred prvo odločitvijo za botoks bojijo, da 
bodo s tem, ko ga pričnejo uporabljati, morali nato 
nato uporabljati vedno. Ali pa uporabljati vedno večje 
odmerke, da bo dosežen enak rezultat gladitve gubic. 
Klinične raziskave dokazujejo prav nasprotno. Dr. Alistar 
Carruthers* s sodelavci je v študiji leta 2004 dokazal, da 
ima botoks konstanten učinek tudi pri dolgoročni uporabi. 
To pomeni, da učinek botoksa s časom ne plahni, temveč 
ostaja enak tudi po večletni uporabi.  Zato lahko terapijo 
z botoksom prekinemo kadarkoli in nadaljujemo z njo 
ponovo kadarkoli si želimo - brez posledic. Učinek botoksa 
bo ves čas enak in enako dolg. 
*Carruthers A, et al, for the BOTOX® Glabellar Lines I & II Study Groups. J Clin Res. 

2004;7:1-20

Vedno se pred posegom posvetujte z 
zdravnikom!
Da boste kar najbolj zadovoljni se 
morate pred posegom dobro pogovoriti 
z zdravnikom, ki vam bo injiciral botoks 
in mu zaupati svoje pomisleke in želje. 
Povejte ali želite le malo osvežiti obraz ali 
pa želite, da bo učinek močnejši. 
Prav tako preverite, kako izkušen je 
vaš zdravnik. Najboljša garancija za 
željen rezultat je namreč zdravnik z 
veliko izkušnjami, ki bo znal prisluhniti 
vašim željam in tako bo tudi tveganje za 
morebitne neželene pojave manjše.

Pred posegom Po posegu

5. Botoks ni nevaren
Učinkovino v botulinskem toksinu tipa A, proizvajaja 
bakterija Clostridium botulinum. Botulinski toksin tipa A 
je sicer resda zelo močan živčni strup, ki lahko povzroča 
bolezen botulizem, vendar v izjemno velikih odmerkih. 
Botulinski toksin deluje tako, da povzroči funkcionalno 
paralizo izbrane mišice za obdobje 3-4 mesecev. 
Možnost uporabe te lastnosti v medicini so ugotovili 
že v 50ih letih prejšnjega stoletja in od tedaj se njegova 
uporaba v medicni zelo širi. Z njim se zdravi strabizem, 
blefarospazme, motorične motnje, kot so distonije in 
spastičnost, v zadnjih letih pa so dokazali učinkovitost 
botoksa v zdravljenju kroničnih migren. Za botoksom je 
20 let uspešne uporabe, več  milijonov pacientov. Je eden 
najbolj raziskovanih produktov, narejenih je bilo čez 4000 
kliničnih publikacij, ki vključujejo čez 10.000 pacientov*.  
Odmerki, ki se uporabljajo v estetiki, so izjemno majhni 
in manjši kot v uporabi v druge medicinske namene. 
Maksimalna doza za terapijo določene nevrološke bolezni 
z distonijo je kar 400 enot, za estetiko pa so doze med 25 
to 70 enot. 
Neželeni pojavi so zelo redki, a možni,  vendar so zelo 
kratkotrajni in izginejo sami v nekaj tednih. Najpogosteje 
se v literaturi navaja t.i. ptoza veke, kjer se veka zaradi 
premočnega odmerka in/ali nepravilnega mesta aplikacije 
prekomerno spusti, kar lahko oteži pogled.
. **Carruthers A, et al, for the BOTOX® Glabellar Lines I & II Study Groups. J Clin 
Res. 2004;7:1-20

4. Botoks vpliva na proces staranja obraza
Botulinski toksin povzroča začasno paralizo mišice, nato 
pa se počasi (v povprečju od 3-5 mesecev) vrne popolna 
funkcionalnost mišice.
Vkolikor terapijo ponavljamo vsaj dvakrat letno, lahko 
preprečimo nastanek globjih gub v okolici oči, na nosu, 
čelu in med obrvmi. S sproščenimi mimičnim mišicami 
na obrazu tako vplivamo na potek staranja obraza, saj 
lahko zavremo ali za več let odložimo razvoj statičnih 
mimičnih gub, to je tistih gub, ki so vidne na obrazu tudi 
takrat, ko smo sproščeni in mimičnih mišič ne krčimo.
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