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Blefaroplastia laser - O metodă modernă de 
rejuvenare a pleoapelor
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Blefaroplastia modernă cu laser conferă rezultate 
excelente pacienților în ceea ce privește rejuvenarea 
perioculară și un aspect radios al întregii fețe.

Pleoapele superioare sunt printre primele regiuni 
faciale la nivelul cărora apar semnele de îmbătrânire. 
Acestea se manifestă sub forma cearcănelor, ridurilor 
perioculare dinamice care-și fac apariția în decada a 2-a 
sau a 3-a de viață.

Aceste considerente explică decizia terapeutică de 
a opta pentru o rejuvenare  a pleoapelor, care conservă 
aspectul facial armonios și tineresc pentru o perioadă 
mai lungă de timp.

Scopurile acestui procedeu sunt: creșterea fermității 
țesuturilor pleoapei superioare, creșterea elasticităţii 
pleoapei inferioare și eliminarea cearcănelor.

Blefaroplastia cu laser este preferată tratamentului 
chirurgical conservativ, datorită avantajelor semnificative 
pe care le conferă:

•	 reducerea timpului de sângerare și a edemului 
postoperator

•	 timpul de recuperare scurt
•	 reducerea riscului de apariție a echimozelor 

perioculare

•	 rezultate superioare calitativ intervenţiei clasice 
precum și un timp operator diminuat la 1/3 față de 
procedeul clasic invaziv.

Laserul poate fi utilizat pentru incizie și eliminarea 
excesului de piele de la nivelul pleoapei superioare, 
rezultatul fiind imediat și cicatricea mult mai redusă ca 
dimensiune.

La nivelul pleoapei inferioare laserul facilitează 
obținerea unei cicatrici practic invizibile prin tehnica de 
blefaroplastie transconjunctivală. Această procedură 
constă într-o incizie de dimensiuni extrem de reduse pe 
conjunctivă. 

Beneficiul major este menținerea formei pleoapei 
inferioare.

Procedeul clasic chirurgical determină deteriorarea 
anatomiei țesuturilor pleoapei inferioare, determinând 
uneori apariția unui ectropion (căderea pleoapei 
inferioare).

O analiză estetică preliminară este obligatorie, 
pentru a stabili care sunt obiectivele intervenției.

Rejuvenarea propriu-zisă depinde de obiectivele 
analizei estetice preliminare.

Durata acestei intervenții este de aproximativ 45 
de minute, pentru ambele pleoape inferioare. Când se 
urmărește o rejuvenare totală atât la nivelul pleoapelor 
superioare cât și inferioare, intervenția durează 6o de 
minute.

Dacă pleoapa inferioară are o laxitate crescută, 
concomitent cu rejuvenarea se poate realiza și 
cantopexia (ridicarea colțurilor externe ale ochiului), care 
au un rezultat superior. Intervenția poate fi realizată în 
anestezie locală sau generală. 

Postoperator se indică monitorizarea edemului 
local, echimozelor și a infecțiilor.

Eventualele echimoze dispar în decurs de 10 zile, 
prevenția lor putând fi realizată și prin proceduri 
homeopatice, ca de exemplu administrarea de Arnica.
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