
orvosi szépészet

Az elváltozás lehet csak alig észrevehető kis bevágás a
felső ajkon, de lehet a garatig terjedő, orralapot is tor-
zító nyílás és közte mindenféle átmenet előfordul.
Nincs két egyforma hasadékos eset. A probléma

kezelése műtétek sorozatát, több különböző szakterü-
let együtt gondolkodását igényli, hogy megelőzzük a
következményes problémák (táplálkozási, beszéd-,
hallás-zavar, stb.) kialakulását. 

50 www.beauty-forum.huBEAUTY FORUM  |  2015/12

Az ajakhasadék (nyúlszáj) és szájpadhasadék (farkastorok) a leggyakoribb fejlődési
rendellenességek közé tartozik, hazánkban kb. 600 újszülöttből egy érintett.
A probléma kezelése több különböző szakterület kooperációját igényli –
cikkünkben Dr. Varga Klára plasztikai sebész és Bartus Márta orvosi tetováló
együttműködését mutatjuk be

Sebészek és tetoválók segítő
együttműködése ajakhasadék esetén

MŰTÉTI MEGOLDÁS(OK)

Jobb oldali ajakhasadék születés után, kisgyermekkorban és felnőtt korban. Az orr deformitása megmaradt
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Ma már centrumokban koordinálják egy-egy kis pá-
ciens kezelését, ahol gyermekorvos, hasadék sebé-
szetre specializálódott állcsont sebész, fül-orr-gégész
szakorvos, fogszabályozó szakorvos, logopédus, pszi-
chológus, tanácsadó védőnő és még sok más szakem-
ber segítségét hangolják össze.
A műtétekkel párhuzamosan a lehető legkorábban
elkezdik a logopédiai kezelést, fogszabályozást, a
szülőkkel együtt a pszichológiai kezelést, hiszen ez az
élethelyzet az egész családra nagy terhet ró, a gyer-
mekben pedig komoly pszichés problémákat hozhat
létre, mely egész életére kihathat.
Mire ezek a gyermekek iskolába kerülnek, már szé-
pen beszélnek és fejlődésük kortársaikhoz hasonló le-
het, a defektust legtöbbször csak a felső ajkon lévő
heg és némi arcközép aszimmetria jelzi.
A pubertáskorban azonban, amikor ez a terület roha-
mosan változik, az orr, a felső állcsont a felnőttekre jel-
lemző arányokat veszi fel, ismételten torzulásokra le-
het számítani. Az orr aszimmetriája kifejezettebbé vá-
lik, orrlégzés romolhat köszönhetően az orrsövény fer-
deségének, az ajak hege pedig behúzódhat.
Pályafutásom során elsősorban ezekkel a másodlagos
problémákkal találkoztam, mivel felnőtt plasztikával
foglalkozom. A hasadékos pácienseimnél így úgy-
szólván az utolsó simításokat végzem, mivel ezeket a
műtéteket fiatal felnőtt korban végezzük, a növeke-
dés befejeztével, amikor az már nem befolyásolja az
arckoponya fejlődését. 
Az orr és ajakheg korrekciója nem egyszerű feladat.
Fül-orr-gégészeti, arc- és orrplasztikai gyakorlat is
szükséges ennek a komplex feladatnak az elvégzés-
hez. Én feltétlen szakmai alázattal és odafigyeléssel
fordulok minden ilyen eset felé, csak így érhető el meg-
felelő eredmény. A rutin itt csak segítség.
Türelemmel, megértéssel, nagy szeretettel azonban
mindig elérjük a maximális együttműködést, ami elen-
gedhetetlen.
A műtét tervezése a legfontosabb, sokszor heteket
gondolkodom rajta, újra meg újra végig megyek a

folyamaton, megpróbálom az egész arcot, egyéniséget
egyben kezelni, alaposan megtervezni, hogy melyik
részt hová illesszem, húzzam, rögzítsem, a különböző
fejlettségű orrporcokat hogyan formázzam. A cél min-
dig a lehető legtermészetesebb, az adott arcba illő for-
ma kialakítása, nem pedig egy sztár kópiája. 
Az orr funkcióját is megpróbálom a műtét során javíta-
ni, orrsövényplasztikát, esetleg más beavatkozást is
végzek, de már önmagában az orr vázának helyreállítá-
sa is javítja az orrlégzést.
Az esztétikai eredmény érdekében ma már olyan,
plasztikai sebészetben használatos eszközöket is beve-
tek, mint a zsírátültetés combról a besüppedt régióba
vagy hegek alá, ahol ettől a heg minősége szépen javul,
avagy az ajakpír kiemelése szilikon implantátum beül-
tetésével. 
A műtét önmagában azonban nem elegendő, az utána
következő egy-másfél évben gyakorta kontroll vizsgá-
latra hívom vissza a pácienseket, hogy idejében észre-
vegyem, ha nem jó irányba halad a gyógyulás és persze
állandó kapcsolatot tartunk, bármi kérdés, probléma
felmerül, ott legyek a háttérben.
A gyógyulás befejeződése után, ha minden rendben,
jöhet a finomabb korrekció, a hegek, ajakkontúr teto-
válása orvosi pigmentációval. Szerencsés vagyok,
mert a magánklinikán, ahol dolgozom, az egyik legki-
válóbb tetováló szakember dolgozik és ő nagyon elhi-
vatott ebben a kérdésben is.
A magam részéről azt mondhatom, hogy akármilyen
nehéz és hosszadalmas is egy-egy ilyen páciens ellátá-
sa, én legalább annyit kapok egy ilyen alkalommal,
mint amennyit adok. Egyszerűen boldoggá tesz, hogy
ezt csinálhatom, hogy képes vagyok segíteni. 
Nagyon jó érzés, hogy szinte minden páciensem visz-
szajár hozzám, régről is, akkor is, ha nincs probléma,
mintha valami módon hozzám tartozna. Ez nagyon
fontos nekem. Erőt ad.  

DR. VARGA KLÁRA 

plasztikai sebész, fül-orr-gégegyógyász
szakorvos
Fő érdeklődési területe az orr esztétikai és
helyreállító sebészet, (alaki és funkcionális
eltérések, balesetek, fejlődési rendellenességek,
daganatok következtében kialakult deformitások
műtéti megoldása). Az általa alapított Nose Art –
Orrplasztika Egészségügyi szolgáltató

vállalkozás vezetőjeként az orr esztétikai és funkcionális
sebészetével, orrplasztikával foglalkozik. E mellet a Budai Esztétikai
Központ magánklinikán – több kollégájával együtt – a plasztikai
sebészet esztétikai műtétjeinek szinte teljes spektrumát is végzi.

Ajakhasadék születéskor és a zárást követően
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Egyes betegségek, műtétek maradandó nyomokat, hege-
ket hagynak a bőrön, amelyek esztétikai problémát okoz-
nak, megkeserítve a mindennapi életet. Ilyenkor válik in-
dokolttá a tetoválás orvosi alkalmazása, (vagy ahogy a
szakirodalom nevezi) az orvosi mikropigmentáció.
Az orvosi mikropigmentálás színrelépésével az eszté-
tikai helyreállító sminktetoválás új értelmet kap, hi-
szen számos megoldhatatlannak tűnő problémán se-
gít, és jelentősen javítja a mindennapi életvitelt.
Mivel a tetoválandó bőrfelület és a szövetek sűrűsége
az egészséges bőrfelülettől az ilyen esetekben eltér,
ezért csak speciálisan erre a célra kifejlesztett mikro-
pigmentációs gépek, és pigmentek alkalmasak az or-
vosi tetoválásra.
A nyúlszáj vagy cheiloschisis egy, a felsőajak hasadé-
kával együtt járó születési rendellenesség. A betegség
érintheti csak az ajkakat, vagy akár az egész szájüreget
is, ennek helyreállítása minden esetben műtéti eljá-
rással történik. Legfontosabb a szájfunkciók teljes re-
konstrukciója, de az esztétikai tényezők sem elhanya-
golhatók a páciens további életét tekintve. Szerencsére
a mai modern terápiás módszerek segítségével a beteg-
ség funkcionális tünetei sikerrel és teljes mértékben
megszüntethetők, majd a műtétek utáni gyógyulás
befejeződésével a végleges megoldás a szájformát ki-
alakító sminktetoválás orvosi alkalmazása lehet.

Precíz tervezés és kivitelezés
Az arcon történő orvosi mikropigmentáció egy nagyon
precíz tervezést és kivitelezést követel, hiszen az arc
folyamatosan előtérben van, sem eltakarni, sem elfed-
ni nem lehet, valamint pici területeken kell dolgoz-
nunk, ami igazán nagy felkészültséget, és koncentrá-
lást követel.
A helyreállító ajakhasadék esztétikai sminktetoválás
célja, hogy teljesen kialakítsuk a száj formáját, színét
az ép felülethez hasonlóvá, vagy annak árnyalataival
„színezzük”. Széleit egy természetes pigment színnel

kiválasztva, gyönyörű, és telt ajkakat lehet sminkteto-
válni, a lágy besatírozás természetes, és egészséges ha-
tást kölcsönöz az ajkaknak. 
A műtéti hegekhez alkalmazkodva választunk steril hi-
giéniai modult. 
Egy ajakhasadék helyreállító sminktetoválásnál leg-
alább 2-3 tűmodullal dolgozunk, hogy gyógyultan is a
legtökéletesebb hatást érjük el.  Ezekben az esetekben
sokkal   nagyobb az aszimmetria, és valószínű, hogy
nem csak a száj széleit, hanem a heget, és a bőrt is
érintjük. Olyan esetben, amikor ajakimplantátum van a
felső ajkakban, még nagyobb gondossággal kell eljárni. 

Színárnyalatok megválasztása
Mindig óvatosan szabad színárnyalatot választani, hi-
szen a bőrre tetoválva is más színt érünk el, a hegre
tetoválva is, és az egészséges szájra tetoválva is eltér-
het a színárnyalat gyógyultan. Kizárólag OS (organi-
kus szintetikus) pigmentet használjunk, az esetleges
allergia kiküszöbölésére. Sok esetben 3 alkalom is
szükséges a végleges eredmény eléréséhez, mert a pig-
ment színe gyógyulás után, a többször operált, heges
felületen másként reagálhat, mint az egészséges szö-
veteken. Egy színnek minimum 3 árnyalatát használ-
juk, külön steril mikrocsészékbe kikeverve.
Van olyan eset, amikor a száj fölötti heget is korrigálni
kell. Erre, speciális camouflage pigmenteket haszná-
lunk, ilyenkor az egészséges bőrfelülettel próbáljuk
összedolgozni a heges területet.

AZ AJAKHASADÉK ORVOSI MIKROPIGMENTCIÓJA
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„pmu” kulcsszót a „Keresés-rubrikába” beírva
további információt talál 

Tetoválás előtt 
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Tetoválás után gyógyultan



BARTUS MÁRTA

Esztétikai smink és orvosi tetováló. A Swiss Color Akadémia oktatója. 2013 óta
a Budai Esztétikai és Plasztikai Központ munkatársa www.sminktetovalas.biz;
www.orvositetovalas.eu

»KORREKCIÓS MŰTÉT ÉS HELYREÁLLÍTÓSMINKTETOVÁLÁS
A KOMPLEX MEGOLDÁS NYÚLSZÁJ ESETÉN«

Ajakhasadék korrekció után gyógyultan
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Teljes gyógyulás után egy nagyon hal-
vány smink, és egy finom szájfény al-
kalmazásával laikusok számára abszo-
lút felismerhetetlen a régi állapot, kizá-
rólag egy új, életre kelt, és természetes
ajak látszatát kelti, mellyel főleg a fiata-
labb korosztály számára a magabiztos-
ság örömét kelti.
A Budai Esztétikai és Plasztikai Központ
magasan képzett fül-orr-gége specialis-
ta és plasztikai sebész Dr. Varga Klára
doktornővel dolgozunk együtt az ajak-
hasadék gyógyításáért és helyreállításá-
ért. Bízom benne, hogy Magyarországon

nagyon sok hölgynek segíthetünk ezekkel a módszerekkel, és adhatjuk vissza
önbizalmát!

Előtte

Utána

Gyógyultan


