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Velmi častým problémem a důvodem návštěvy lékaře jsou povislá víčka. U žen
je tento problém spojen s poklesem obočí v cca 60 %, u mužů je to téměř 95%.
Proto tedy běžná operace víček „Blepharoplastika“, problém neřeší. Obzvláště
u mužů je potřeba řešit současně pokles obočí i víčka.
Sagging eyelids are a very common problem and reason for doctor visits. This problem, occurring in about 60% of women and in almost 95% of men, is associated
with a lowering of the eyebrow. Consequently, normal eyelid surgery (blepharoplasty) does not solve the problem. In the case of men, it is especially important to
simultaneously address both the drooping eyebrows and the eyelids.

Pozor, chybná diagnostika neodborného lékaře může být velmi špatně napravitelná a z tohoto důvodu byste se měli svěřit jen do rukou odborného lékaře! Na pokles obočí často “obyčejný“ lékař klienty neupozorní, a přitom je přítomen téměř u 90% pokleslých horních víček, které v zápětí odoperuje. Výsledek bývá většinou
neuspokojivý a klienti nešťastní. Právě špatná informovanost o tom, co se nabízí, zamezí možnost se bránit. Klient se často spokojí s tím, co má a odevzdaně odchází
stárnout. A přitom existuje moderní technika „Trans-Bleph Endotine Brow Lift“, která si s pokleslým obočím hravě poradí. Pro muže jsou moderní mini invazivní
metody v oblasti obličeje tou metodou, kterou chtěli, ale do nynějška neměli. Rychle, bezbolestně, s krátkou rekonvalescencí a bez jizev!
„Pozitivní výsledek je o individuálním přístupu, estetickém cítění, ale také o zkušenostech, které čeští lékaři většinou postrádají.“ říká MUDr. Patrik Paulis
Co si představit pod pojmem Trans-Bleph Endotine Brow Lift?
Jedná se o novou revoluční metodu, při níž dochází k rychlému a efektivnímu omlazení pokleslého obočí. Tento zákrok umožní lékaři nadzdvihnout
a vytvarovat obočí (tzv. brow-lift) a zároveň, v případě nutnosti, odstranit přebývající pokožku horního víčka neboli provést Blepharoplastiku (plastika
víček). A to vše pouze skrz malý neviditelný řez vedený kožním záhybem na víčku, s použitím mikro
„implantátu“.
Co je omlazení (rejuvenace) horního víčka?
Jak čas působí na pokožku obličeje, velice často
dochází nejen k nadbytku kůže očních víček, ale
často poklesne i obočí. To způsobí, že se tkáň očního víčka začne rolovat a vytvoří dojem unaveného,
polozavřeného oka. Odstraněním této tkáně lékař
sice upraví stav, ale tvar pokleslého obočí se tím
nijak nezmění. Trans-Bleph EBL zbaví víčko pře-

bytečné kůže a vyklene obočí do původního tvaru.
Endotinový implantát obočí zafixuje.
Jsem vhodným kandidátem na Trans-Bleph
Endotine Brow Lift ?
Pokud se chcete zbavit pokleslého očního víčka,
ať už z kosmetických či zdravotních důvodů, a zároveň byste rádi brow-lift, aniž byste museli podstupovat dva rozdílné zákroky, Trans-Bleph Endotine
Brow Lift může být vhodným řešením.
Pokleslé oční víčko vás netrápí, ale rádi byste
získali vyklenuté obočí?
I v tomto případě jste vhodnými kandidáty na tuto
revoluční metodu. Přesto ale vždy doporučujeme proceduru nejprve konzultovat s estetickým chirurgem.
V České Republice, se této technice exkluzivně věnuje MUDr. Patrik Paulis, plastický chirurg se zkušenostmi z nejlepších francouzských klinik.
Jak se Trans-Bleph Endotine Brow Lift provádí?
Zákrok provádí estetický chirurg v místním znecitlivění nebo pod narkózou a samotný proces netrvá déle než šedesát minut. Na začátku lékař provede
standardním způsobem plastiku horních víček a
poté uvolní obočí a nadzdvihne jej. Následuje fixace
obočí ke kosti pomocí implantátu. Zde lékař použije
nový, vstřebatelný Endotinový implantát. Ten zaručí stoprocentní přilnutí ke kosti a po zahojení se bez
potíží vstřebá. Chirurg po zákroku samozřejmě zacelí ranku velmi jemnými stehy.
Co mohu očekávat po zákroku?
Ihned po něm se objeví dočasný otok a podlitina
v oblasti obočí, které však po několika dnech zcela zmizí. Je důležité, aby pacient strávil první noc

po vytažení a tvarování obočí pokud možno v polo
sedu, zabrání tak nadměrnému otékání a zvětšení
hematomu. Stejně tak chladivý obklad je dobrým
řešením pro zmírnění bolesti a zmenšení otoku. Pro
pacienty hůře snášející drobnou bolest je samozřejmě možné po dohodě s lékařem předepsat vhodný
preparát, jenž pacientovi uleví. Za pár týdnů se stav
upraví k normálu.
Jak dlouho Trans-Bleph Endotine Brow Lift
vydrží?
Délka trvání je zcela individuální. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit dobu trvání. Záleží nejen na způsobu života, ale také na genetické
predispozici a celkové péči o obličej.
Jaká jsou rizika operace?
Zákroku se každý rok podrobují tisíce žen a
mužů, zatím nebyly zaznemanány téměř žádné
komplikace. Pokud se nějaký problém vyskytne,
jedná se o vzácnou a ne nijak vážnou okolnost. Vše
je ovšem nutné konzultovat s chirurgem, jenž zákrok provedl, aby se předešlo následným potížím.
Rady od profesionála, které obdržíte před operací,
je rozumné dodržovat, pomohou minimalizovat
rizika.
Jaká jsou pozitiva?
Jedním z klíčových pozitiv ENDOTINE je hlavně možnost korigovat si vytažení a tvarování obočí
během zákroku, takže tvar i pozice obočí je zcela v
režii samotné pacientky. To zaručuje ideální výsledek.
Mini invazivní metodu, která nabývá každým
dnem na popularitě nejen v USA, ale i u nás, vřele
doporučuji.
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Be warned! An incorrect diagnosis from a nonspecialist can be very hard to reverse and therefore you should only put yourself in the hands of a specialist! ‘Ordinary’
doctors often fail to warn their patients about drooping eyebrows, and yet they present in nearly 90% of the sagging upper eyelid cases they treat. The results are usually
unsatisfactory, and the clients unhappy. It is precisely this lack of awareness of treatment possibilities that limits your ability to protect yourself. Clients are often left to merely accept the course of nature and resign themselves to the ravages of aging. And yet there is modern technology available—the ‘Trans-Bleph Endotine Brow Lift’—which
easily deals with sagging eyebrows. Modern miniinvasive procedures in the facial area are the one method men have wanted but up to now couldn’t get. Quick, painless,
with a short convalescence, and no scars!
„A positive outcome is a matter of individual approach, aesthetic sensibility, but also of experience, which Czech doctors usually don’t have“ says Patrik Paulis MD.
What is the Trans-Bleph Endotine Brow Lift?
It is a revolutionary new method in which there is
a rapid and effective rejuvenation of sagging eyebrows.
This procedure allows doctors to lift and shape the
eyebrows (so called Brow-lift) and also, if necessary,
remove excess skin from the upper eyelid or perform
Blepharoplasty (eyelid sculpture). And all this is done
through only a small invisible incision along the skin
fold on the eyelid, using a microimplant.
What is rejuvenation of the upper eyelid?
As time acts on the face, it often leads to a build up
of excess eyelid skin but also often drops the eyebrows.
This causes the tissue of the eyelid to begin to scroll,
and creates the appearance of tired, half-closed eyes.
While removing this excess tissue improves the condition, the shape of the drooping eyebrows not change.
Trans-Bleph EBL gets rid of excess eyelid skin and raises the eyebrows back into shape. An Endotine implant
eyebrow clamp fixes the eyebrow in place.
Am I a suitable candidate for the Trans-Bleph
Endotine Brow Lift?
If you want to get rid sagging eyelids, either for cosmetic or medical reasons, and would also like to have
the brow-lift without having to undergo two separate
operations, the Trans-Bleph Endotine Brow Lift may
be a suitable solution.
Drooping eyelids don’t bother you, but you‘d like

to get your eyebrows raised?
Even in this case you are an appropriate candidate for this revolutionary procedure. Still, we always
recommend that you should consult with a cosmetic
surgeon. In the Czech Republic, Patrik Paulis MD—a
plastic surgeon with experience in the best French clinics—is exclusively devoted to this technique.
How is the Trans-Bleph Endotine Brow Lift performed?
The cosmetic surgeon performs the procedure under local or general anaesthesia, and the process itself
takes no more than sixty minutes. At the beginning,
the doctor will do a standard plastic upper eyelid and
eyebrows procedure and then will raise the eyebrows,
followed by their fixation to the bone using the implant. Here, the doctor uses the new, resorbable Endotine implant. This will guarantee one hundred percent adherence to the bone during recuperation, after
which it is easily absorbed by the body. The surgeon
then closes the wound with very fine stitches.
What can I expect after surgery?
Immediately after the procedure there is temporary
swelling and bruising around the eyebrows, but after
several days this will totally disappear. It is important
that the patient spend the first night after the procedure, if possible, in a semi-sitting position, thus preventing
excessive swelling and enlargement of the haematoma.

Cool compresses are a good solution to alleviate pain
and reduce swelling. For less pain-tolerant patients,
your doctor can prescribe the appropriate pain relief
medication. Complete recovery is in a few weeks.
How long does the Trans-Bleph Endotine Brow
Lift last?
There are many factors that may affect the duration,
and each case is unique. Lifestyle, genetic predisposition and general facial care are all factors.
What are the risks of surgery?
The procedure is performed every year on thousands
of men and women, yet nearly no complications have
been recorded. If a problem occurs, it is a rare and
generally non-serious matter. Of course, you should
consult beforehand with the surgeon performing the
procedure in order to prevent subsequent problems.
Advice from a professional, before your undergoing
surgery, is always the best way to help minimize risk.
What’s the upside?
One of the key positives of the Endotine procedure is the possibility to correct the pulling and shaping
eyebrows during surgery, in this way the shape and
position of your eyebrows are totally directed by you.
This guarantees a perfect result.
I highly recommend miniinvasive procedures, which
are every day becoming more popular both in the U.S
and in the Czech Republic.
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