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Nasul este o componentă centrală a esteticii feţei şi 
orice asimetrie sau defect cât de mic este vizibil. Operaţia 
de remodelare a nasului – rinoplastia - este o procedură 
invazivă cu timp de recuperare destul de mare, dar cu 
rezultate remarcabile. 

În lipsa unui timp de recuperare, pacienţii pot 
apela la metode minim-invazive. Remodelarea nasului 
cu ajutorul substanţelor injectabile (filleri) şi cu botox 
este o metodă minim invazivă de remodelare a nasului 
cu riscuri minime şi cu efect imediat. Indicaţia acestei 
proceduri este de a corecta micile asimetrii ale nasului, 
modificări ale vârfului nasului şi ale cocoaşei nazale, dar 
şi deformări restante după operaţia de rinoplastie. 

Trebuie menționat faptul că această procedură nu 
corectează problemele funcţionale ale nasului (tulburări 
de respiraţie etc). 

Procedura se realizează în anestezie locală prin 
aplicarea unei creme anestezice înainte cu aproximativ 
o oră la nivelul zonelor care vor fi injectate. Acidul 
hialuronic (Juvederm, Teosyal, Varioderm, Amalian, 
Princess etc) este o opţiune bună prentru remodelarea 
nasului. 

Deşi cu efect temporar de câteva luni, injectarea 
nu durează decât câteva minute şi forma nasului 

este modificată. În afara acidului hialuronic există şi 
produse care au persistenţă mai îndelungată cum ar 
fi hidroxiapatita de calciu (Radiesse). De asemenea 
toxina botulinică este utilizată în anumite cazuri pentru 
o ridicare discretă a vârfului nasului. Uneori această 
metodă este utilă la pacienţii care doresc operaţii de 
rinoplastie, dar nu sunt hotărâţi 
sau nu îşi permit ca timp 
recuperarea post 
operatorie. 

Pacienţii sunt 
chemaţi la un 
control după două 
săptămâni de la 
tratament când 
se pot realiza 
c o m p l e t ă r i 
pentru a obţine 
un rezultat superior. 
Adresabilitatea pentru 
aceste tipuri de tratament 
este în creştere atât la bărbaţi cât şi la femei, 
deoarece aceste proceduri au timp de 
recuperare minim şi duc la rezultate 
cu grad mare de satisfacţie.

Rinoplastia non-chirurgicală
o metodă minim invazivă de 
remodelare a nasului
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