
Zgoda na zabieg wszczepienia implantów PermaLip

Imię i nazwisko pacjentki/pacjenta: __________________________________________

Droga Pacjentko, drogi Pacjencie,

Zdecydowałaś/zdecydowałeś się na powiększenie objętości ust przez wszczepienie 
silikonowych implantów PermaLip. Przed zabiegiem, lekarz omówi z Tobą możliwości i 
przebieg operacji. Musisz poznać typowe czynniki ryzyka, następstwa i alternatywne metody 
postępowania, zanim wyrazisz na niego zgodę. Ten dokument pomoże Ci się przygotować do 
rozmowy z lekarzem i zrozumieć tę metodę powiększania ust.

Na czym polega zabieg?

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym i polega on na wprowadzeniu 
odpowiednio ukształtowanego, sterylnego, silikonowego implantu w wargę górną i/lub dolną 
poprzez małe nacięcia (4-5 mm) w kącikach ust, od strony jamy ustnej. Miejsca te zaszywa 
się potem wchłanialnymi nićmi. Wielkość implantów dobiera lekarz po rozmowie z Tobą.

Alternatywne metody powiększania ust

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów płynnych, do wstrzykiwania. Należy tu kwas 
hialuronowy (funkcjonujący pod różnymi nazwami, w zależności od firmy go produkującej), 
który po pewnym czasie zostaje wchłonięty, oraz trwałe wypełniacze, również do 
wstrzyknięć, jak np. Aquamid. Zaletą jego jest to, że nie trzeba powtarzać zabiegów, a wadą, 
że w razie komplikacji, nie można go usunąć.
Do powiększenia ust można wykorzystać także własną tkankę: tłuszcz lub np. odpowiednio 
spreparowaną skórę. Wadą tych zabiegów jest konieczność dodatkowego okaleczenia 
związanego z pobraniem materiału do przeszczepu oraz nieprzewidywalny efekt końcowy 
związany z wchłanianiem się tłuszczu lub ograniczeniem ruchomości warg podczas wgajania 
się innych przeszczepów.

Możliwe powikłania i działania uboczne

Żaden zabieg lekarski nie jest wolny od ryzyka! Z reguły leczenie przebiega bez komplikacji. 
Czasami jednak, mimo prawidłowo przeprowadzonej operacji występują objawy 
niepożądane, w trakcie lub po zabiegu. Należą do nich:

• Obrzęk w miejscu operowanym, który zwykle ustępuje po 2-3 tygodniach, w rzadkich 
przypadkach może utrzymywać się dłużej

• Uszkodzenie okolicznych naczyń objawiające się zasinieniami i krwiakami, które 
zwykle nie wymagają leczenia i znikają w ciągu 1-2 tygodni

• Uszkodzenie nerwów objawiające się zaburzeniami czucia warg, które są zwykle 
przemijające i ustępują samoistnie, w bardzo rzadkich przypadkach mogą pozostać na 
trwałe.

• Zakażenie w miejscu wszczepienia implantu, które w wyjątkowo rzadkich 
przypadkach może wymagać jego usunięcia.

• Niezadowalający efekt kosmetyczny spowodowany np. przemieszczeniem się 
implantu



• Ograniczenie ruchomości ust spowodowane nadmiernym tworzeniem się blizn w 
miejscu operowanym.

• Wystąpienie komplikacji może wymagać przeprowadzenia dodatkowego zabiegu.
• Rzadko,   reakcje alergiczne na środek znieczulający lub dezynfekcyjny użyty w trakcie 

zabiegu, objawiające się obrzękiem, swędzeniem wysypką. Ciężkie reakcje 
uczuleniowe z zagrażającym życiu obrzękiem dróg oddechowych i wstrząsem są 
niezwykle rzadkie i wymagają leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Mogą 
pozostawiać trwałe uszkodzenia różnych narządów

Przeciwwskazania do wszczepienia implantów PermaLip

• Ciąża i okres karmienia
• Ciężkie choroby ogólnoustrojowe
• Zaburzenia krzepnięcia krwi

Zgoda na zabieg

Zostałam(łem) poinformowana(ny) o planowanym zabiegu. W rozmowie z lekarzem 
uzyskałam(łem) odpowiedź na wszystkie pytania, wyjaśniono mi sposób i przebieg leczenia i 
możliwe jego powikłania. Powyższe objaśnienie przeczytałam(em), zrozumiałam(łem) i 
wyrażam zgodę na wszczepienie implantów PermaLip.

                                                                                -----------------------------------------------------
                                                                                                Data i podpis pacjenta


