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Pagal statistiką tik 70 proc. iš mūsų esame patenkinti savo 
išvaizda, nors, pasak psichologų, didžiausias malonumas žmogui 
yra matyti save veidrodyje ir patikti pačiam sau. Kartais mums gali 
padėti medikai – plastikos chirurgai. O kai mums malonu, kai esame 
laimingi, esame ir sveikesni. 

GK klinikoje – pirmojoje Lietuvoje – pradėtas taikyti vienas 
šiuolaikiškiausių naujos kartos chirurginio riebalų nusiurbimo 
lazerių. Šis būdas greta tradicinių riebalų nusiurbimo operacijų 
leidžia taikyti ir tam skirtą riebalų lipolizės lazerį.

Lazerinis riebalų nusiurbimas – tai technologinė inovacija, 
kuri leidžia pasiekti aukščiausio lygio estetinį chirurginį rezultatą. 
Kalbamės su GK klinikos plastikos chirurge Gyte Grigonyte-Babajan.

– Kas yra lazerinis riebalų nusiurbimas?
– Lazerinis riebalų nusiurbimas (pasaulyje dar vadinamas lazerine 

lipolize, lazeriniu riebalų pašalinimu) – pats moderniausias riebalų 
nusiurbimo būdas pasaulyje. Nusiurbimo metu lazerio energija veikia 
riebalinio audinio ląsteles ir jas ištirpdo. Lazerio energija veikia ir 
odos kolageną, dėl ko oda pasitempia ir tampa lygesnė.

– Kuo ypatingas Jūsų klinikoje taikomas lazerinis riebalų nu-
siurbimas?

– Riebalinis riebalų nusiurbimas atliekamas naujos kartos riebalų 

Chirurgai padeda mums jaustis laimingesniems
šalinimo lazeriu, kuris skiriasi nuo anksčiau pasaulyje naudotų riebalų 
nusiurbimo lazerių. Pastarieji tik ištirpindavo ir šalindavo riebalinį 
audinį. Mūsų klinikoje naudojama lazerinė sistema operacijos metu ne 
tik tirpdo ir šalina riebalinį audinį, bet ir lygina, patempia odą.

– Kuo unikalios Jūsų klinikoje atliekamos lazerinės riebalų nusiur-
bimo operacijos? Kuo jos skiriasi nuo tradicinės riebalų nusiur-
bimo operacijos ar ultragarsinio riebalų nusiurbimo?

– Pirmiausia ir svarbiausia yra tai, jog lazerinė operacija leidžia 
pasiekti puikų estetinį rezultatą, nes per operaciją ne tik pašalinamas 
riebalinis audinys, bet ir lyginama, patempiama oda. Šiai operacijai 
atlikti nereikia jokios bendros ar regioninės nejautros, nereikalingas 
specialus paciento paruošimas operacijai: pacientas po operacijos iš 
karto eina namo. Operacijos metu minimaliai pažeidžiami aplinkiniai 
audiniai – unikalios 1–2 mm kaniulės jų nepažeidžia, žymės po operaci-
jos lieka nematomos. Taip pat labai svarbu tai, jog pooperacinis perio-
das yra lengvas ir pacientas nepraranda darbingumo – beveik nelieka 
kraujosruvų (mėlynių), nes lazeris kartu koaguliuoja kraujagysles, o 
spaudžiamoji kompresinė terapija naudojama daugiausia 3 dienas. 

Atliekant lazerinę riebalų nusiurbimo operaciją pasiekiami ypač geri 
rezultatai netgi ten, kur įprastiniai riebalų nusiurbimo būdai neduo-
davo tobulų rezultatų, pvz.: virš kelių ar priekiniame šlaunų paviršiuje, 
kaklo ir pasmakrės srityse, vidinėje rankos pusėje ir t.t.

– Kaip atliekama lazerinė riebalų nusiurbimo operacija?
– Operacijos metu pro labai ploną 1–2 mm diametro kaniulę (tokio 

pat diametro kaip injekcinė adata) į riebalinį audinį įkišamas lazerio 
šviesolaidis. Judinant kaniulę, lazerio skleidžiamą energiją sugeria rie-
balinio audinio ląstelės. Tai ištirpina riebalines ląsteles ir jos lengvai nu-
siurbiamos. Lazerio energija veikia ir odos kolageną, dėl ko kolagenas 
keičiasi, brinksta, o vėliau tempiasi ir lygėja oda.

– Ar prieš operaciją reikalinga specialisto konsultacija ir spe-
cialus pasiruošimas?

– Konsultacija yra būtina. Plastikos specialistas apžiūri pacientą, 
įvertina odos elastingumą, poodinį riebalinį audinį, jo kiekį. Ka-
dangi metant svorį poodinis pilvo riebalų kiekis irgi mažėja, o 
odos perteklius didėja, operaciją geriausiai planuoti stabilizavus 
kūno svorį.

Plastikos chirurgas supažindina su visomis šios operacijos 
detalėmis. Specialaus pasiruošimo lazeriniam riebalų nusiur-
bimui nereikia.

– Kaip sužinoti, ar šis gydymo būdas pacientui tinka?
– Konsultacijos metu plastikos chirurgas su pacientu aptaria, 

kokio rezultato žmogus norėtų, ką norėtų pakeisti. Tai plastikos 
chirurgui padeda geriau suprasti ir įvertinti paciento troškimus 
bei patarti, ar ši operacija jam tinka.

Mes rekomenduojame šią operaciją, jei: 
- yra lokalizuotos kaklo, pagurklio, rankų, sėdmenų, šlaunų, 

pilvo, juosmens, krūtinės, nugaros ar kelių riebalinio audinio 
sankaupos;

- reikia koreguoti nelygumus ar komplikacijas po ankstesnių 
tradicinių riebalų nusiurbimo operacijų;

- yra ginekomastija, t.y. vyrams padidėjusios krūtys.
– Kaip vyksta sveikimas, ar reikia specialios priežiūros po 

operacijos? 
– Kadangi lazerinė operacija atliekama taikant vietinę nejautrą, 

nepažeidžiami aplinkiniai audiniai, sumažėja pooperacinio skaus-
mo tikimybė, lieka minimalios kraujosruvos. Pacientas iš karto po 
operacijos išvyksta iš dienos stacionaro ir netgi tą pačią dieną 
gali atlikti lengvus darbus. Po operacijos tris dienas skiriama 
kompresinė terapija.

 Ir dar viena džiugi žinia. Specialistai teigia, jog po lazerinės 
riebalų nusiurbimo operacijos nusiurbtose vietose riebalinis 
audinys nebesikaupia.


