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Allergan Medical Institute 
Атлас анатомії обличчя

Медичний інститут Allergan (AMI) високо цінує можливість знайомити 
Вас з найсвіжішими результатами досліджень і перспективами галузі, 
а також надає глибокі медичні знання.

Цей атлас анатомії обличчя покликаний стати Вашим зручним 
довідником з анатомії, щоб Ви могли повторювати й освіжати здобуті 
раніше знання.
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Мінімізація ускладнень до і під час ін’єкції:
• Збір повного медичного анамнезу пацієнтів може допомогти 

виявити протипоказання до терапії23’24
• Дотримання належних санітарно-гігієнічних правил зменшує ризик 

контамінації та інфекції23’24

Мінімізація ускладнень після ін’єкції:
• Надання пацієнту рекомендацій на період після корекції, таких як 

протягом 24 годин уникати діяльності, яка сприяє розширенню 
судин (вживання алкоголю, перебування на сонці, надмірного 
фізичного навантаження), може допомогти мінімізувати ризик 
ускладнень після терапії23

• Щоб виявити ранні ознаки побічних явищ, важливо проводити 
регулярні контрольні обстеження пацієнтів24

Протипоказання до препаратів Juvederm® VOLUMA®, Juvederm®
VOLIFT® та Juvederm® VOLBELLA®* 1-3

*Цей перелік не є вичерпним; повний перелік протипоказань і запобіжних заходів дивіться у відповідній інструкції для застосування 
препарату.

• Неконтрольована епілепсія
• Порфірія
• Тенденція до утворення гіпертрофічних рубців
• Наявність запальних та/або інфекційних захворювань шкіри (акне, 

герпес тощо)
• Підтверджена гіперчутливість до гіалуронової кислоти та//або 

лідокаїну або місцевих амідних анестетиків
• Вагітні жінки або жінки, що годують груддю
Загальні запобіжні заходи для профілактики і контролю ускладнень:
• Глибоке знання анатомії обличчя може допомогти локалізувати 

небезпечні зони перед ін’єкцією й уникнути ускладнень, які 
виникають через неправильне розташування препарату:4-9
- Зважайте на наявність кровоносних судин у ділянці4'7'8
- Чи проходять через ділянку терапії які-небудь гілки нервів, на які 

потрібно звернути увагу?57
- Які є небезпечні зони в ділянці терапії?7’9

З



Загальний огляд 
анатомічних шарів

Поверхневі 
жирові пакети

Глибокі жирові 
компартменти
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Скелет

М’язи Залози
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Зв’язки Нерви

Судини Небезпечні зони



Скелет10

Тільки для ілюстративих цілей

Нижня щелепа 

Перснеподібний хрящ 

Щитоподібний хрящ 

Під’язикова кістка 

Вилична кістка 

Верхня щелепа

Орбіта

Скронева лінія

Інфраорбітальний отвір

Вилично-лицевий отвір

Мандібулярний отвір
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Скелет - зображення 
з кадаверу10

Тільки для ілюстративих цілей

Нижня щелепа

Перснеподібний хрящ

Щитоподібний хрящ

Під'язикова кістка

Вилична кістка

Верхня щелепа

Орбіта

Скронева лінія

Інфраорбітальний отвір

Вилично-лицевий отвір

Мандібулярний отвір

Пунктами 2, З і 4 позначено розташовані глибше шари, вказані на попередній сторінці.
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Поверхневі жирові пакети

Тільки для ілюстративих цілей

Центральний лобний

Серединний лобний

Латеральний скронево-щічний

Верхній орбітальний

Бічний орбітальний

Нижній орбітальний

Медіальний щічний

Серединний щічний

Носогубний

Нижній брильний

Передплатізмальний
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Поверхневі жирові пакети -
зображення з кадаверу11

Тільки для ілюстративих цілей

Центральний лобний

Серединний лобний

Латеральний скронево-щічний

Верхній орбітальний

Бічний орбітальний

Нижній орбітальний

Медіальний щічний

Серединний щічний

Носогубний

Нижній брильний 

Передплатізмальний
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Поверхневі жирові пакети

Тільки для ілюстративих цілей

Центральний лобний

Серединний лобний

Латеральний скронево-щічний

Верхній орбітальний

Бічний орбітальний

Нижній орбітальний

Медіальний щічний

Серединний щічний

Носогубний

Нижній брильний 

Передплатізмальний
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Поверхневі жирові пакети -
зображення з кадаверу11

Тільки для ілюстративих цілей

Центральний лобний

Серединний лобний

Латеральний скронево-щічний

Верхній орбітальний

Бічний орбітальний

Нижній орбітальний

Медіальний щічний

Серединний щічний

Носогубний

Нижній брильний

Передплатізмальний
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Глибокі жирові
компартменти12-14

Тільки для ілюстративих цілей

Ретро-орбікулярний очний жир (ROOF)12

Медіальний суборбікулярний очний жир (SOOF)13

Латеральний суборбікулярний очний жир (SOOF)13

Глибокий медіальний щічний пакет13

Щічний компартмент13

Позаплатизмальний жир14
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Глибокі жирові компартменти - 
зображення з кадаверу12-14

Тільки для ілюстративих цілей

Ретро-орбікулярний очний жир (ROOF)12

Медіальний суборбікулярний очний жир (SOOF)13

Латеральний суборбікулярний очний жир (SOOF)13

Глибокий медіальний щічний пакет13

Щічний компартмент13

Позаплатизмальний жир14

Пунктом 6 позначено розташовані глибше шари, вказані на попередній, сторінці.
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М’язи15

Тільки для ілюстративих цілей

Лобовий м’яз

Скроневий м’яз

Процерус

Носовий м'яз

Круговий м’яз ока

М’яз, що піднімає верхню губ

М’яз, що піднімає кут рота

Малий виличний м’яз

Великий виличний м'яз

М’яз, що опускає носову 
перегородку

Модіолус

Різоріус

Круговий м’яз рота

Жувальний м'яз

М’яз, що опускає кут рота

М’яз, що опускає 
нижню губу

М'яз підборіддя

Підшкірний м'яз шиї

М’яз-зморщувач брови

Щелепно-під'язиковий м’яз

Шило-під’язиковий м’яз

Груднинно-ключично- 
соскоподібний м’яз

М’яз-підіймач верхньої губи 
і крила носа

М’яз-опускач брови
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М’язи - зображення
з кадаверу15

Тільки для ілюстративих цілей

Лобовий м'яз

Скроневий м'яз

Процерус

Носовий м'яз

Круговий м’яз ока

М'яз, що піднімає верхню губ

М'яз, що піднімає кут рота

Малий виличний м'яз

Великий виличний м’яз

М’яз, що опускає носову 
перегородку

Модіолус

Різоріус

Круговий м'яз рота

Жувальний м'яз

М’яз, що опускає кут рота

М’яз, що опускає 
нижню губу

М’яз підборіддя

Підшкірний м’яз шиї

М'яз-зморщувач брови

Щелепно-під'язиковий м’яз

Шило-під’язиковий м’яз

Груднинно-ключично- 
соскоподібний м’яз

М'яз-підіймач верхньої губи 
і крила носа

М’яз-опускач брови

Пунктами 18 і 22 позначено розташовані глибше шари, вказані на попередній сторінці.
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М’язи15

Тільки для ілюстративих цілей

Лобовий м’яз

Скроневий м’яз

Процерус

Носовий м’яз

Круговий м'яз ока

М’яз, що піднімає верхню губ

М’яз, що піднімає кут рота

Малий виличний м’яз

Великий виличний м’яз

М’яз, що опускає носову 
перегородку

Модіолус

Різоріус

Круговий м’яз рота

Жувальний м’яз

М’яз, що опускає кут рота

М’яз, що опускає 
нижню губу

М’яз підборіддя

Підшкірний м’яз шиї

М’яз-зморщувач брови

Щелепно-під’язиковий м’яз

Шило-під’язиковий м'яз

Груднинно-ключично- 
соскоподібний м’яз

М’яз-підіймач верхньої губи 
і крила носа

М’яз-опускач брови
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М’язи - зображення
з кадаверу15

Тільки для ілюстративих цілей

Лобовий м'яз

Скроневий м’яз

Процерус

Носовий м’яз

Круговий м’яз ока

М’яз, що піднімає верхню губ

М’яз, що піднімає кут рота

Малий виличний м’яз

Великий виличний м’яз

М'яз, що опускає носову 
перегородку

Модіолус

Різоріус

Круговий м’яз рота

Жувальний м’яз

М’яз, що опускає кут рота

М’яз, що опускає 
нижню губу

М’яз підборіддя

Підшкірний м’яз шиї

М’яз-зморщувач брови

Щелепно-під’язиковий м'яз

Шило-під’язиковий м’яз

Груднинно-ключично- 
соскоподібний м’яз

М'яз-підіймач верхньої губи 
і крила носа

М’яз-опускач брови

Пунктами 18 і 22 позначено розташовані глибше шари, вказані на попередній сторінці.
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Залози15

Тільки для ілюстративих цілей

Підщелепна слинна залоза

Двочеревцевий м’яз (заднє черевце)

Двочеревцевий м’яз (переднє черевце) 

Привушна слинна залоза
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Залози - зображення
з кадаверу15

Тільки для ілюстративих цілей

Підщелепна слинна залоза

Двочеревцевий м'яз (заднє черевце)

Двочеревцевий м’яз(переднє черевце) 

Привушна слинна залоза
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Зв’язки16’17

Тільки для ілюстративих цілей

Верхня скронева перегородка16

Підтримуюча орбікулярна зв’язка16

Нижня скронева перегородка16

Виличні шкірні зв’язки16

Платизмо-вушна фасція16

Жувальна шкірна зв'язка16 

Нижньощелепні шкірні зв’язки16 

Нижньощелепна перегородка16 

Зв’язка носослізної борозни16

Передвиличний простір17
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Нерви18

Тільки для ілюстративих цілей

Супраорбітальний (медіальна гілка)

Супраорбітальний (латеральна гілка)

Надблоковий

Підблоковий

Слізний

Зовнішний носовий

Інфраорбітальний

Щічна гілка лицевого нерва

Нерв підборіддя

Вилично-скроневий нерв

Вушно-скроневий

Вилично-лицевий

Великий вушний

Супраорбітальний

Лицевий

Крайова нижньощелепна гілка лицевого нерва

Верхній альвеолярний
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Тільки для ілюстративих цілей

Супраорбітальний (медіальна гілка)

Супраорбітальний (латеральна гілка)

Надблоковий

Підблоковий

Слізний

Зовнішний носовий

Інфраорбітальний

Щічна гілка лицевого нерва

Нерв підборіддя

Вилично-скроневий нерв

Вушно-скроневий

Вилично-лицевий

Великий вушний

Супраорбітальний

Лицевий

Крайова нижньощелепна гілка лицевого нерва

Верхній альвеолярний
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Судини19

Тільки для ілюстративих цілей

Супраорбітальна артерія та вена

Поверхнева скронева артерія і вена (лобова гілка)

Надблокова артерія та вена

Інфраорбітальна артерія та вена

Лицева артерія та вена

Артерія та вена підборіддя

Субментальна артерія та вена

Зовнішня сонна артерія

Поверхнева скронева артерія і вена (тім’яна гілка)

Кутова артерія і вена

Ретромандібулярна вена 

Загальна сонна артерія 

Внутрішня яремна вена 

Зовнішня яремна вена

Бічна носова артерія і вена 

Поперечна артерія і вена обличчя 

Верхня губна артерія і вена 

Нижня губна артерія і вена

Щічна артерія і вена
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Тільки для ілюстративих цілей

Супраорбітальна артерія та вена

Поверхнева скронева артерія і вена (лобова гілка)

Надблокова артерія та вена

Інфраорбітальна артерія та вена

Лицева артерія та вена

Артерія та вена підборіддя

Субментальна артерія та вена

Зовнішня сонна артерія

Поверхнева скронева артерія і вена (тім'яна гілка)

Кутова артерія і вена

Ретромандібулярна вена 

Загальна сонна артерія 

Внутрішня яремна вена 

Зовнішня яремна вена 

Бічна носова артерія і вена

Поперечна артерія і вена обличчя 

Верхня губна артерія і вена 

Нижня губна артерія і вена

Щічна артерія і вена
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Верхня третина обличчя: 
НебеЗПеЧНІ ЗОНИ* 8’20’21

Тільки для ілюстративих цілей

Небезпечні зони

Нерви зображено жовтим кольором
Артерії зображено червоним кольором 
Вени зображено синім кольором

Круговий м’яз ока

Поверхнева скронева артерія

Супраорбітальна артерія/вена

Надблокові артерія/вена

‘Небезпечні зони означають зони підвищеного ризику, ін'єкції в які або поблизу яких повинні виконуватися з особливою обережністю. 
Ці зони можуть мати високий ступінь васкуляризації або іннервації або розташовані поряд з критичними структурами чи органами.
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• У ділянці навколо очей спостерігається тенденція до значного 
утворення синців через густе розташування кровоносних судин20

• Гематоми є частим небажаним побічним ефектом терапії з приводу 
опущення і сплощення брів, оскільки у цій ділянці проходять великі 
кровоносні судини20

• Міжбрівна ділянка дуже схильна до оклюзії кровоносних судин; 
відповідно, щоб мінімізувати ризик некрозу шкіри, філери в цій 
ділянці повинні застосовуватися поверхнево20

• Перед ін'єкцією потрібно ідентифікувати розташування привушної 
залози15

• Ін’єкції в періорбітальну ділянку можуть порушити функціонування 
колового м'яза ока21

• Корисним інструментом для оцінки тонусу нижньої повіки у 
всіх пацієнтів, яким планують ін’єкції в періорбітальну ділянку, є 
тест на повернення нижньої повіки у вихідне положення після її 
відтягування21

• Ін’єкції в періорбітальну ділянку, які добре переносяться 
молодшими пацієнтами, у старших пацієнтів можуть спричиняти 
виворіт повіки (ектропіон)21

• Щоб суттєво знизити ризик періорбітальних ускладнень, слід 
виконувати всі ін’єкції поза межами ділянки, окресленої нижнім 
краєм очної ямки і точкою на відстані 1 см у латеральному 
напрямку8

• Виникнення ектропіона після ін’єкції вимагає надання негайної 
допомоги, щоб запобігти кератиту внаслідок незмикання повік і 
пошкодженню рогівки ока21
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Середня третина обличчя:
небезпечні ЗОНИ* 16’22

Тільки для ілюстративих цілей

Небезпечна зона:
Верхня частина 
середньої третини

Небезпечна зона:
Латеральна частина 
середньої третини

Нерви зображено
Артерії зображено червоним кольором
Вени зображено синім кольором

Вилично-лицевий нерв

Орбітальна перегородка

Інфраорбітальний отвір

Інфраорбітальний нерв 

Щічні гілки лицевого нерва

Поперечна артерія/вена обличчя

Очниця

Інфраорбітальна артерія/вена

Кутова артерія/вена

Лицева артерія/вена

‘Небезпечні зони означають зони підвищеного ризику, ін'єкції в які або поблизу яких повинні виконуватися з особливою обережністю. 
Ці зони можуть мати високий ступінь васкуляризації або іннервації або розташовані поряд з критичними структурами чи органами.
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• Перед ін’єкцією потрібно ідентифікувати розташування привушної 
залози15

• Визначте розташування лицевого нерва і його п’ятьох гілок18

• Середня третина обличчя, особливо інфраорбітальна западина, - це 
ділянка обличчя, яка характеризується найбільшою схильністю до 
виникнення побічних явищ внаслідок застосування філерів22

• У цій ділянці потрібно уникати таких анатомічних структур, як 
щічні гілки лицевого нерва, лицева артерія і вена, орбітальна 
перегородка, вилично-лицевий нерв, інфраорбітальний отвір, 
інфраорбітальний нерв, край очниці, а також поперечна артерія/ 
вена обличчя, інфраорбітальна артерія/вена та кутова артерія/ 
вена16'22

• Особливо значущим побічним явищем є малярний набряк, 
оскільки він деформує обличчя, погано переноситься пацієнтами, 
може зберігатися місяцями і майже не відповідає або взагалі
не відповідає на терапію. Він виникає внаслідок ін’єкції філера 
в центральну частину середньої третини обличчя для корекції 
підочноямкової западини і слізної борозни22
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Нижня третина обличчя: 
небезпечні зони* 7

Тільки для ілюстративих цілей

Небезпечна зона

Нерви зображено жовтим кольором
Артерії зображено червоним кольором 
Вени зображено синім кольором

Верхня губна артерія

Лицева артерія/вена

Артерія/вена підборіддя

Нерв підборіддя

* Небезпечні зони означають зони підвищеного ризику, ін'єкції в які або поблизу яких повинні виконуватися з особливою обережністю. 
Ці зони можуть мати високий ступінь васкуляризацїїабо іннервації або розташовані поряд з критичними структурами чи органами.
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• Перед ін’єкцією потрібно ідентифікувати розташування привушної 
залози15

• Визначте розташування лицевого нерва і його п’ятьох гілок18

• У цій ділянці потрібно уникати таких анатомічних структур, як нерв 
підборіддя, колумелярні гілки верхньої губної артерії (поблизу носа), 
лицева артерія і вена, нижня і верхня губна і підгубна артерії та вени, 
а також артерія і вена підборіддя7
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