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Bu uygulama herkese yapılabİlİr mİ?
Botox tedavisi için çok az kısıtlama vardır. Hamileler ve 
bazı nörolojik hastalığı olanlarda tedavi yapılmamalıdır.

Tedavİ sonrası uyulması gerekenler nelerdİr?
• Tedavi alanına masaj uygulamamak
• Tedavi edilen kasları kasmak
• Hareketi sınırlandırmak 

(istenmeyen ilaç yayılmasını engellemek için)
• Öne eğilmeden kaçınmak
• 2 saat süreyle sıcağa maruz kalmaktan kaçınmak
• 2 saat süreyle uçmaktan kaçınmak

Resim 3: Kaz ayakları Botox uygulamasından çok 
yarar görmektedir.

GENEL BİLGİLENDİRME SERİSİ



Botox uygulaması nedİr?
Günümüzde yüz kırışıklıklarını gidermede kozmetik yüz 
girişimleri arasında en popüler yöntemdir.

Botox nedİr?
Botox Clostridium Botulinum denilen bakteriden 
saflaştırılarak elde edilmiş bir toksindir, yani zehirli bir 
maddedir. Ancak toksin olmasına karşın, sadece tedavi 
bölgelerine çok küçük alanlarda ve çok az miktarlarda 
kullanıldığı için vücut için hiçbir ciddi yan etkisi yoktur.

Botox nasıl kullanılır?
Kırışıklığı yaratan kas içine çok küçük bir iğne ile çok 
az dozda Botox enjekte edilir. Bu ilaç, kas içinde sinir 
iletimini engellediği için kas zayıflar, kasın üzerindeki 
cilt gevşer ve böylece ciltteki kırışıklıklar genellikle yok 
olur veya yumuşar.

Botox nerelerde kullanılır?
En sık kaşlar arasındaki ve alındaki kırışıklıklarla göz 
kenarlarındaki kaz ayaklarında kullanılır. Nadiren de burun 
sırtı, dudaklar, çene ve boyun bantlarında da kullanılabilir.

Botox enjeksİyonu ağrı verİr mİ?
Botox çok küçük iğneler ile uygulandığından iğnenin cilde 
girişi çok az hissedilir. İlacın verilmesinden sonra birkaç 
saniye hafif bir yanma olur, ancak bu da hızla kaybolur. 
Enjeksiyon sonrası genellikle rahatsızlık yoktur, iğnenin 
giriş ağrısını azaltmak için müdahele öncesi bölgesel ağrı 
kesiciler ve/veya soğuk uygulaması yapılabilir.

Botox dİğer yüz hareketlerİnİ etkİler mİ  

veya uyuşukluk yaratır mı?
Botox duyu sinirlerini etkilemediği için enjeksiyon yerinde 
uyuşma olmaz. Ayrıca botoksun etkisi sadece enjeksi-
yon yerindedir. Bu nedenle diğer mimiklerle ilgili kaslar 
etkilenmez. Sadece eğer yanlış yere uygulama yapılırsa, 
komşu kasta geçici fonksiyon kaybı (ör: göz kapağında 
düşme) yapabilir.

Botox ne kadar güvenlİdİr?
Botox göz hastalıklarında yaklaşık 15 yıl, kırışıklık te-
davisinde de yaklaşık 10 yıl başarıyla kullanılmaktadır. 
Kırışıklık tedavisi için kullanıldığında muhtemel yan 
etkileri sadece enjeksiyon alanında sınırlıdır ve geçicidir. 
Enjeksiyon yerinde hafif şişlik, başağrısı, morarma, ve 
kırmızılık birkaç gün süre ile olabilir.

Botoksun etkİsİ kalıcı mıdır?
Botox etkisi genellikle 4-6 ay sürmektedir. Daha sonra 
uygulama yapılan kas gruplarında hareket başlamakta-
dır. Bu nedenle 4-6 ay ara ile tekrarlanmalıdır. Genellikle 
2-3 uygulamadan sonra etki süresi uzamaktadır.

Resim 1: Yüzün üst 1/3 kısmındaki kırışıklıklar dinamik 
olarak alttaki kasların hareketine bağlı olarak 
oluşmaktadır.

Şekil 1: Yüzün üst kısmındaki kırışıklıklar için Botox 
uygulama yerleri renkli olarak görülmektedir.

Şekil 2: Yüzün alt bölümünde daha az sıklıkla Botox 
uygulanan yerler.

Resim 2: Özellikle kaşlar arasında çatma çizgileri en 
iyi sonuç alınan yerlerin başında gelmektedir.


