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ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОПЕРАЦИЯ НА КСАНТЕЛАЗМИ 

 

 

КАКВО СА КСАНТЕЛАЗМИ? 

Ксантелазмите са маcтни натpyпвания и заcягат кожата около очите. Oбикновено 

започват като малки, жълтеникави  на цвят отлагания на кожата във вътpешния ъгъл на 

гоpния клепач, но c годините cе pазpаcтват и обxващат cиметpично и долните клепачи. 

Жълтите плаки не пpечат на зрителната фyнкцията на очите. Пациентите не се оплакват 

от болка или сърбеж в засегнатата област, но търсят лечение поради естетически 

причини. Ксантелазмите се срещат по-често при жени (около 34%), но може да се 

наблюдават и при мъже (около 17%). Най-често се появяват във възрастта между 40 и 

50г. 

Съвременната медицина е установила, че тези изменения около очите се дължат на 

отлагане на мастни субстанции (най-често холестерол) в кожата. Невинаги обаче 

пациентите имат нарушения в мастната обмяна. Статистиката показва, че приблизително 

половината от засегнатите от ксантелазми  пациенти имат изменения в липидния 

профил, а останалите нямат отклонения в стойностите на холестерола, триглицеридитте 

и другите специфични изследвания на мастните субстанции в кръвта. 

Причините за поява на ксантелазмите могат да бъдат наследствени нарушения в 

липидната обмяна. Други фактори, на които могат да се дължат ксантелазмите, са някои 

лекарства, диети, нарушения в метаболизма и заболявания като диабет и хипофункция 

на щитовидната жлеза. 

 

КАК СЕ КОРИГИРАТ ОПЕРАТИВНО КСАНТЕЛАЗМИ? 

Операцията за ксантелазми се изразява в малки разрези около жълтите плаки с цел 

отстраняването им и последваща адаптация на тъканта на клепачите.  
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КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗИ ОПЕРАЦИЯТА НА КСАНТЕЛАЗМА НА ЗРЕНИЕТО  МИ?  

Ксантелазмите принципно не влияят на зрението, тъй като са предимно козметичен 

проблем и при премахването им се повлиява основно външния вид на клепачите. 

 

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ОПЕРАЦИЯ НА КСАНТЕЛАЗМИ? 

Рисковете от операция на ксантелазми, както повечето хирургични процедури на 

клепачите, включват кървене (кръвонасядане на клепачите), инфекция, асиметричен или 

небалансиран външен вид, белези, сълзене или проблеми със сухота в око, изтръпване 

и/ или сърбеж в оперираната област, близо до окото или по лицето. 

Резултатът от операцията на ксантелазми не може да се гарантира. Възможно отново да 

се появят ксантелазми на мястото на операцията и да се наложи повторна операция. 

Крайният резултат зависи от вашата анатомия, реакцията на тялото ви към  заздравяване 

на рани и първопричината за ксантелазми. Някои пациенти имат нереалистични 

очаквания как промените във външния вид ще се отразят на живота им. Внимателно 

преценете целите, очакванията и способността си да се справяте с промените във 

външния си вид, преди да се съгласите на тази операция. 

 

КАКВИ СА АЛТЕРНАТИВИТЕ НА ОПЕРАЦИЯ НА КСАНТЕЛЗМИ? 

Пациентите могат да живеят с ксантелзми, тъй като състоянието е предимно козметичен 

проблем. Алтернативни методи са лазерното лечение като Plasma IQ /генератор на 

плазма, който води до изпаряване на тъканите/. При неоперативните методи 

възстановяването обикновено е продължително, с прилагане на специализирана 

козметика и възможност за рецидиви, като резултатите стават явни относително по-

късно. 

 

КАКЪВ ТИП АНЕСТЕЗИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА И КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ОТ НЕЯ? 

Операцията се извършва под местна анестезия за обезболяване на клепачите и може да 

се комбинира с венозна за създаване на допълнителен комфорт на пациента. Рисковете 

от анестезия, когато се прави такава, включват, но не се ограничават до увреждане на 

окото и околните тъкани и структури, загуба на зрението, проблеми с дишането и, при 

изключително редки обстоятелства, инсулт или смърт. 

 

 



ПРИЕМАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПАЦИЕНТА  

Прочетох горната информация и я обсъдих с моя лекар. Разбирам, че е невъзможно 

лекарят да ме информира за всяко възможно усложнение, което може да възникне. 

Лекарят ми каза, че резултатите не могат да бъдат гарантирани и, че може да са 

необходими корекции и допълнителни операции. Полагайки подписа си по-долу се 

съгласявам, че лекарят е отговорил на всичките ми въпроси, че разбирам и приемам 

рисковете, ползите и алтернативите за оперативно премахване на ксантелазми. 

 

Беше ми предложено копие от този документ. 

Съгласявам се да ми бъде направена операция на ксантелазми на: 

______ Дясното око  ______ Лявото око  ______ Двете очи  

Друго: 

 
 
 
 
 

Подпис на пациента (или пълномощник)       Дата 
 

 


