لمنع تحرك مادة البوتوكس المحقونة وحصر تأثيرها في
المنطقة المرغوبة .
ماذا يمكن توقعه بعد حقن البوتوكس ؟
تظهر نتائج العالج في العادة خالل أيام ويمكن لبعض المناطق
أن تتأخر لمدة أسبوعين ومع أن النتائج تختلف من شخص
آلخر فإن مفعول الحقن يدوم من  4إلى  6أشهر.

أصبحت حقن البوتوكس ذات شعبية واسعة حيث أثبتت أنها
وسيلة فعالة للتخلص من التجاعيد في حاالت كثيرة  .يستخدم
البوتوكس إلزالة التجاعيد التعبيرية في الوجه والرقبة
وإعطائها مظهراً شابا ً .المادة العالجية ( ) A botulinum
هي بروتين يسبب إرتخاءاً مؤقتا ً في العضلة التي حقن فيها
الدواء مما يؤدي إلى اختفاء التجاعيد التعبيرية  ،وهي مادة
آمنة وتستخدم على نطاق واسع منذ فترة طويلة.
يعتبر البوتوكس أيضا ً أحد األدوية الهامة لعالج التعرق الزائد
لراحة اليدين واإلبطين .
ما هي أهم فوائد حقن البوتوكس ؟
يتميز العالج بالبوتوكس بأنه يمكن استخدامه إلزالة التجاعيد
التعبيرية الناتجة عن عضالت الوجه مثل خطوط الجبهة ،
حول العينين والفم والذقن والرقبة .
ماذا يحصل لدى الكشف المبدئي ؟
خالل الكشف المبدئي سيكون لديك الفرصة للتحدث مع طبيب
الجلدية عن التغييرات التي تود إدخالها على مظهرك وسيقوم
الطبيب بشرح الخيارات المتاحة أمامك  ،طبيعة اإلجراء ،
واآلثار الجانبية والمحاذير المرتبطة بهذا اإلجراء .

كيف يتم تنفيذ العالج بالبوتوكس ؟
العالج بالبوتوكس سريع وسهل بحيث يتم حقن كميات
صغيرة جداً من البوتوكس في أماكن محددة ومختلفة من
الوجه أو الرقبة بابرة دقيقة جداً ال تسبب سوى ألم بسيط ،
وفي العادة يستغرق العالج بين  10ـ  20دقيقة وتجرى في
العيادة.
ما هي المناطق التي يمكن حقنها للتقليل من التجاعيد
التعبيرية؟
 الجبهة العبسة حول العين االبتسامة اللثوية منطقة الرقبة رفع الحاجب حول الفمهل من ألم يصاحب حقن البوتوكس ؟
قد يستخدم الكريم المخدر الموضعي لعدة دقائق قبل الشروع
في حقن البوتوكس والذي بدوره يخفف من األلم المصاحب.
يتمكن المريض من العودة للعمل أو المنزل مباشرة بعد هذا
اإلجراء وعلى كل األحوال يفضل عدم دعك المنطقة المعالجة

من هو الشخص المناسب الستخدام حقن البوتوكس ؟
بصفة عام يعتبر أفضل المرشحين لحقن البوتوكس من :
 -1يريدون إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة .
-2لديهم تعرق مفرط في اليدين أو الرجلين أو اإلبطين .
ـ لديهم معلومات كافية عن هذا اإلجراء .
ـ في حالة صحية ونفسية جيدة .
ـ لديهم توقعات معقولة عن النتائج .
الجدير بالذكر أن اجراء حقن البوتوكس في مرحلة مبكرة من
العمر يعطي عادة نتائج أفضل قبل أن تتحول التجاعيد
التعبيريةإلى ثابتة مع مرور الوقت.
ال تتردد  /تترددي في طرح األسئلة على طبيبك على كل
حال .
اآلثار الجانبية :
قد يظهر بعض التورم الخفيف في موقع الحقن  ،كما يمكن
لهذا العالج أن يسبب بعض األلم المؤقت في الرأس  .في
بعض الحاالت النادرة قد ينتج عن هذا العالج هبوط في
الحاجب أو الجفن العلوي وهذه المضاعفات نادرة الحدوث
وتعود إلى وضعها الطبيعي خالل عدة أسابيع .

الجدير ذكره أنه يمكن التخفيف من هذه المضاعفات وذلك
باتباع تعليمات الطبيب ومنها عدم حني الرأس لمدة أربع
ساعات بعد اجراء الحقن.
اختيار الطبيب ؟
ً
ً
من المهم جداً أن تختاري طبيبا مؤهال ذو خبرة في هذا
المجال  ،نحن نقترح عليك أن يكون طبيبا ً في مركز مرموق
مشهود له بالمقاييس العالية في التشخيص والعالج ومن حملة
الزمالة من مراكز معروفة عالميا ً .
اسأل  /اسألي طبيبك ...
ـ هل النتائج التي أتوقعها معقولة ؟
ـ هل هناك من عالج بديل يجب أخذه بعين االعتبار .
ـ كم من الوقت يستغرق هذا اإلجراء ؟
ـ ماذا يمكن لي أن أتوقع بعد اإلجراء بالنسبة إلى األلم األدوية
 ،والنشاط العملي ؟
ـ يجب التأكد من إتباع تعليمات الطبيب بدقة .

