Estetik sýnýr tanýmýyor
Kim istemez güzel bir
bacaða sahip olmayý
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enellikle çok ince bacaklara ya
da çarpýk bacaklara estetik açýdan pek fazla bir þey yapýlamayacaðý düþünülür (hatta bir kaç
sene önce Deniz Akkaya, “Bacaklarým çarpýk, düzeltilebilse bacaklarýmý da ameliyat
ettirirdim” diyordu. Bunun sebebi bacak
implantlarý ile gerçekleþtirilen bacak estetiði ameliyatlarýnýn, býrakýn halký, pek çok
plastik cerrah tarafýndan dahi bilinmemesidir. Dolayýsý ile bu ameliyatlar çok sýk
yapýlan burun estetiði, meme estetiði
ameliyatlarýnýn yanýnda sayýca çok az yapýlýyor. Aslýnda uygun hastaya uygun implant
konduðunda gerçekten çok etkileyici
sonuçlar alýnabiliyor; hayatý boyunca ince
bacaklarý yüzünden etek giyememiþ
bayanlar, artýk etek ve desenli çorap giyebiliyorlar.
Bu ameliyat en çok bayanlara yapýlýyor.
Hastalarýn en çok gelme sebepleri ise ince

ÖNCE
AMELÝYATTAN

Bacak implantlarý ile bacak estetiði, en çok þu 4 grup hastaya yapýlýyor. Bunlarý sýralarsak:
n Bacaklarý çok ince bayanlar (halkarasýnda çalý bacak deniyor)
n Bacaklarýnda eðrilik olan bayanlar
(halkarasýnda çarpýk bacak deniyor)
n Body çalýþtýðý halde bacak kaslarýný geliþtiremeyen vücutçular
n Çocukken, çocuk felci geçiren ve
buna baðlý olarak bacaklarý ince
kalan kiþiler
bacak sorunu. Bacak arkasýndaki, bacaða
þeklini veren “gastrocnemius kasý”, yeterince geliþmediðinde bacaklar çok ince
kalýyor. Kýsa etek giyildiðinde hoþ olmayan
bir görüntü oluyor. Biz bu ameliyatta özel
silikon baldýr implantlarýný, diz arkasýndan,
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bacaða þekil verecek þekilde yerleþtiriyoruz. Ameliyat kesinlikle kansýz bir ameliyattýr.
Genellikle ameliyatýn ertesi günü hastayý taburcu ediyoruz. Bu ameliyat için
yurtdýþýndan gelen Türk ve yabancý hastalarýmýzý ameliyatýn ertesi günü otellerine
yerleþtiriyoruz. Genellikle ilk 3 gün yürümede biraz sýkýntý çekiyorlar. Ýmplantlar
kasýn kýlýfýnýn altýna konduðundan ilk günlerde biraz gerginlik hissediyorlar ve rahat
yürüyemiyorlar. Üçüncü gün kontrolde
biraz rahatlamýþ oluyorlar ve bir haftanýn
sonunda hastalar artýk normal yürüyebiliyor. Tam iyileþme süresi, 1 hafta denebilir.
Bu ameliyat hastalarýn yürümesini 2-3 gün
kýsýtlasa da, özellikle yabancý hastalarýmýz
burada kaldýklarý süre içinde Ýstanbul’un
görülmesi gereken yerlerini gezip görüyorlar; yani 3. günden sonra dýþarý çýkýp
turistik þehir turlarýna katýlabiliyorlar.
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Estetik sayesinde ‘Çalý
bacak’ kader olmaktan çýktý
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n Bayan hastalarda özellikle
simetrik þekilli implantlar kullanýyoruz, çünkü bu implantlar
bacaða güzel bir kavis veriyor.

Yabancý hastalar da
büyük ilgi gösteriyor
Bacak implantlarý ile bacak estetiðinde en
önemli nokta uygun implantýn ve yöntemin þeçilmesidir. Hastanýn bacak boyu ve çevresi ölçülür. Bu ölçümlere göre uygun implant seçilmelidir. Bu noktada hastanýn istekleri de çok
önemlidir. Bazen hastanýn ayak bileklerine
ayrýca yað enjeksiyonu
yapmak gerekiyor. Ameliyat sonunda istenen sonucu alabilmek biraz da cerrahýn
tecrübesine baðlýdýr; çünkü yað enjeksiyonu gibi ek yöntemlerin gerekip gerekmediði, hangi implantýn kullanýlmasý gerektiði daha çok tecrübe ile belirlenen þeylerdir. Biz bugün ülkemizde bu ameliyatlarý yurtdýþýnda bir çok ülkeden
daha çok yapýyoruz. Bu sebeple
yurtdýþýndan yabancý hastalar bu
ameliyatý olmak için ülkemizi
tercih etmekteler. Hastalarýmýz
geç dönem kontrollerine mini
etek ve desenli çorap giyerek
geldiklerinde ise bu
bizim için en büyük
ödül oluyor.

n Kaslý bacak görüntüsü
isteyen vücutçu erkek hastalarda ise özel asimetrik silikon implantlarý kullanýyoruz. Asimetrik implantlar
bacaða daha kaslý bir
görüntü veriyor ve bayanlarda tercih edilmiyor.
Bu ameliyat narkoz
altýnda yapýlýyor ve hastanýn, hastanede 1 gece
kalmasý gerekiyor.

Uygun hastaya
uygun implant konduðunda gerçekten
çok etkileyici sonuçlar
alýnabiliyor; hayatý boyunca ince bacaklarý yüzünden
etek giyememiþ bayanlar,
artýk etek ve desenli çorap
giyebiliyorlar.

