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Betegfelvilágosító – tájékoztató – beleegyezı nyilatkozat
AJAKPÍR – KORREKCIÓ
Tisztelt Hölgyem/ Uram!
Köszönjük, hogy Intézetünket tisztelte meg bizalmával. Érdeklıdésére az ajakpírkorrekcióról a következı tudnivalókat közöljük Önnel:
Az ajakpír szélessége mőtéti úton is tartósan fokozható az egyéb módszereken
(töltıanyagok) túl. A mőtét lényege, hogy helyi érzéstelenítésben az ajakpír széle mentén
elıre megtervezett szélességő bırcsíkot kimetszünk, majd a mobilizált ajakpír szélét a bırhöz
kiszegjük. Ezzel a módszerrel az ajakpír ívét is változtatni lehet. A sebet a bır felületes
rétegében haladó egyetlen tovafutó varrattal egyesítjük, majd steril ragasztócsíkokkal
rögzítjük. A varratot illetve a ragasztást 1 hét múlva távolítjuk el.
A mőtéti heg bizonyos idı elteltével (ez az idı egyénileg változó, lehet 2-3 hét, de lehet
2-3 hónap is) általában vékony, alig észrevehetı lesz.
Mivel az emberi test sem teljesen szimmetrikus, nem várható, hogy a mőtét után
kialakuló forma, a mőtéti heg minısége és helyzete teljesen szimmetrikus legyen.
Szövıdmények: A mőtétnek a minden mőtét esetén elıforduló ritka (3-5%)
szövıdményeken (vérzés, fertızés) túl egyéb kockázata gyakorlatilag nincs. A mőtét után az
ajkakon kisebb-nagyobb kékes elszínezıdés, bevérzés, duzzanat kialakulhat. Ezek
felszívódási ideje 2-3 hét.
Elıfordulhat, hogy az ajak két oldalának eltérı hegesedése miatt kisfokú aszimmetria
keletkezik, ami egy újabb kis beavatkozással korrigálható.
Közvetlenül a mőtét utáni napokban a nagyobb szájmozgásoktól, beszédtıl tartózkodni
kell a zavartalan sebgyógyulás érdekében. Ugyanezt a célt szolgálja a mőtét után 1-2 napon át
az ajkak jegelése is.
Mőtét után 6 hétig napozás, szolárium kerülendı, mivel ez a hegképzıdést rossz
irányban befolyásolja. Általában minden olyan tevékenységtıl ajánlott tartózkodni, amely a
mőtéti terület kipirulását, vérbıségét okozhatja.
Fentieket áttanulmányoztam, az abban foglaltakat - valamint a részletes orvosi
felvilágosítás során nyert további információkat - tudomásul vettem. Minden további
kérdésemre kielégítı felvilágosítást kaptam.
Mindezek tudatában az ajakpír-korrekciós mőtét elvégzését kérem, a mőtét fent leírt
kockázatait vállalom, ezzel kapcsolatban a késıbbiekben panaszt nem emelek.
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