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Z tohoto důvodu byly augmentace na dobu té-
měř 30-ti let zastaveny. V  období 1950–1960 se do pr-
sou poprvé aplikoval silikon ve formě injekcí, ale silikon 
v  tehdejší formě způsoboval zdravotní potíže a  z  prsů 
se vstřebával. „Teprve v  roce 1961 byl použit silikono-
vý implantát první generace.  Praxí a  technologickým 
pokrokem se odladily všechny nedostatky implantátů 
a  v  současné době používáme silikonové implantáty 
páté generace, které jsou vhodné pro drtivou většinu 
žen, jsou zdravotně nezávadné a vhodné i k dlouhodo-
bému použití,“ vypráví MUDr. Jaroslav Hirňák z pražské 
kliniky Perfect Clinic.
Dnes už se není třeba obávat fatálních následků. Na ne-
dávnou kauzu prasklých implantátů reaguje Mudr.  Hir-
ňák ujištěním, že toto riziko u  současně používaných 
prsních implantátů páté generace nehrozí. A protože vás 
zajímají i  další cenné informace o  plastické operaci pr-
sou, zeptali jsme se pana doktora za vás.

2Jaké implantáty se dnes používají a v čem 
jsou lepší než ty starší? 
U  implantátů používaných v  současné době 
bylo technologickým pokrokem dosaženo vý-
znamné eliminace mikroskopického průniku 

silikonu pouzdrem implantátu. Zlepšením soudržnosti 
silikonového gelu se docílilo také trvalého udržení tvaru 
implantátu. V  současné době používané implantáty se 
liší v zásadě svým tvarem, charakterem povrchu, druhem 
výplňového materiálu, jeho kohezivitou (tvrdostí) a také 
velikostí. Tvary máme v zásadě dva: oválný (kulatý při po-
hledu zepředu) a anatomický (tvar kapky).  

3 Jak se implantát vkládá, a může o tom roz-
hodnout sama pacientka?
Pro vložení implantátu do prsu lze použít tři pří-
stupy. Podpažní jamka, upřednostňovaná v mi-
nulosti, obnášela jednak viditelnou jizvu a navíc 

případné pooperační komplikace nešlo řešit z  podpaží 
a byl nutný druhý přístup.  Vložení implantátu přes dolní 
okraj prsního dvorce sice skryje jizvu, ale má dle celosvěto-
vých ukazatelů pětiprocentní riziko poruchy citlivosti dvor-
ce a bradavky. Také může dojít ke „vtahování“ jizvy.  Při po-
užití velkých implantátů navíc hrozí deformace implantátu 
vkládaného malým řezem.  Přístup z podprsní rýhy, správně 
volený a přiměřeně dlouhý, se zdá být optimálním řešením 
a také ho preferuje mnoho plastických chirurgů. Jaký pří-
stup bude zvolen, je předmětem konzultace a  domluvy 
s klientkou, kde se proberou všechna pro a proti a poté si 
klientka sama vybere.

4 Co rozhoduje o  tom, jaký typ implantátu 
a velikost bude ideální právě pro mě? 
Rozhoduje tvar a míra poklesu prsou, tloušťka 
podkožní tukové vrstvy, šířka hrudníku, po-
třeba vyplnit horní partie prsou nebo naopak 

nadzvednout dolní partie a  další parametry. Tady by 
naopak rozhodnutí nemělo být jen na klientce.  Osob-
ně znám ve světě známého plastického chirurga, který 
o tvaru a velikosti použitého implantátů rozhoduje sám 
na základě výpočtů z  údajů získaných měřením více 
parametrů hrudníku klientky a  prezentuje velice hezké 
výsledky.  Jenže o  další dlouhodobé pooperační péči 
nemluví a tudíž míra dlouhodobé spokojenosti s výsled-
kem operace jeho klientek je diskutabilní. 

5 Je anatomický implantát lepší než kulatý? 
Ano i ne. Odpověď je čistě spekulativní. To, co 
je vhodné u jedné pacientky, nemusí být pří-
nosem pro jinou. Kapkovité implantáty jsou 
vhodnější pro prsa, kde je v  horních partiích 

tenčí podkožní tuková vrstva, protože tvar kapky snižuje 
jejich viditelnost a hmatatelnost pod kůží. Naopak u žen, 
které mají dostatečnou podkožní vrstvu a prázdnější hor-
ní partie prsou, jsou vhodnější kulaté implantáty, jimiž 
lze dosáhnout také velice hezkého přirozeného vzhledu 
a plného dekoltu. Výběr typu implantátu je individuální 

a je vždy výsledkem domluvy klient-
ky a  zodpovědného chirurga, který 
doporučí to nejvhodnější.

6 Můžu po zvětšení prsou 
chodit hned bez podpr-
senky? 
Samozřejmě můžete, po-
kud berete v  potaz, že 

kůže stárne ode dne narození a žije-
me na zemi, kde funguje gravitace. 
Tedy čím větší implantáty, tím větší 
zátěž pro kůži a vyšší riziko poklesu 
prsou a  ztráty augmentací získané-
ho půvabu vašich prsou. Krátkodo-
bé nenošení podprsenky neuškodí, 
ale dlouhodobě a  hlavně při spor-
tovních aktivitách podprsenku vřele 
doporučuji.

7 Lze prsa zvětšit implan-
tátem tak, aby nebyl po-
znat (vidět, na pohmat 
cítit)? 
Ano, lze, pokud jsou pří-

znivé výchozí parametry – přiro-
zeně vyvinuté, široké prsní žlázy, 
přiměřená tuková podkožní vrstva, 
a  pokud jsou zvoleny implantáty 
vhodné velikosti a tvaru. Jinak řeče-
no: vložíme-li implantáty adekvátní 
proporcím těla do malých, ale nor-
málně vyvinutých prsou u normál-
ně živených žen, lze dosáhnout při-
rozeného výsledku, kde pohledem 
ani pohmatem nelze implantát 
identifikovat. Čím větší implantát je 
zvolen, tím větší a  více nápadnější 
změny se dosáhne. Přesto i  takový 
výsledek je řadou žen plně akcep-
tován a požadován. 

8 Nedávná kauza s  prask-
lými implantáty mě tro-
chu vyděsila. Hrozí tako-
vé riziko, rozhodnu-li se 
zákrok podstoupit? 

Ne, toto riziko u současně používa-
ných prsních implantátů páté ge-
nerace nehrozí. S  prsními implan-
táty lze normálně bezproblémově 
kojit, s výjimkou extrémně velkých 
implantátů, kde kojení pro atrofii 
žlázy může být omezené, sporto-
vat, létat či skákat padákem a potá-
pět se. Prostě žít normální život bez 
omezení. Určitým rizikem může být 
jen pobyt v  infrasauně, kde podle 

1 Proč je silikonový implantát nejlepším aug-
mentačním materiálem? Jak je to s tukem? 
Může se při operaci použít můj vlastní? 
Historie to ukázala. Není lepší důkaz. Jinou 
možností zvětšení prsou jsou třeba syntetic-

ké materiály, jako např. Metacrill-polymetylmetacry-
lát, který se ale u  prsou neosvědčil.  Zato s  vlastním 
tukem věda slaví úspěch. V  současné době prožívá 
auto augmentace vlastním tukem celosvětově velký 
boom. Míra vstřebání tuku bývá od 10 do 30% a závisí 
na přípravě – úpravě tuku a objemu kmenových buněk. 
Ovšem tato metoda má velice úzké indikační spektrum 
a tím velice omezené použití: prsy nesmí být ani příliš 
malé a tuhé, ani příliš povolené a tímto způsobem ne-
lze prso zvětšit o více než jedno číslo – to proto, že tuk 
je možné aplikovat do prsu maximálně v  objemu cca 
250 ml a prs nesmí být naplněný pod tlakem, jinak hrozí 
vstřebání a odumření tuku.  

některých autorů může průnik tepla do hlubších tkání 
poškodit struktury silikonového gelu. 

9 Jaký je rozdíl mezi modelací a augmentací? 
Zásadní. Augmentace znamená zvětšení prsu, 
zatímco modelací je dosaženo změny nepříz-
nivého tvaru pokleslého prsu. U augmentace je 
kůže porušená v rozsahu cca 4 až 5 cm a tímto 

přístupem je vložen implantát. Kromě krátkého řezu a vy-
tvoření dutiny pro implantát pod prsem chirurg s jinými 
tkáněmi nepracuje. Terén prsu není atakován. U modela-
ce jsou nutné kožní řezy, zvednutí dvorce i s bradavkou 
a odstranění kožních přebytků a modelace žlázy do poža-
dovaného tvaru. 

10    Slyšela jsem, že je nutné před plastic-
kou operací podstoupit mamologické 
vyšetření prsou. Je to pravda? 
Nutné to není, ale je to více než vhod-
né. Augmentace prsou je kosmetickou 

operací a domnívám se, že ženy by měly mít jistotu, že 
ji podstupují s prsy zdravými. A stejně tak by si měl být 
jist lékař, že operuje zdravý prs. Pacientka tak neprodě-
lá de facto zbytečnou plastiku. V důsledku pozdějšího 
pozitivního nálezu totiž může dojít následně k odstra-
nění prsu. Současně má větší pravděpodobnost vy-
léčení, jestliže se nádor zjistí včas. A  také se předejde 
šíření maligního nádoru, který může operace v  neod-
haleném nemocném prsu nastartovat. Jen bych rád 
v této souvislosti zdůraznil, že mamologické vyšetření 
má preventivní smysl a nežádáme ho kvůli tomu, že se 
po užívají silikonové implantáty. Dlouhodobým výzku-
mem nebyl prokázán žádný negativní vliv silikonu na 
lidské tkáně, ani pro imunitní systém organismu, ani 
vliv na vznik rakoviny prsu. 
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Věděla jste, že prVní 
pokusy o zVětšoVání 

prsou se datují až do roku 
1890? jednalo se tehdy 

o parafínoVé injekce! 
V období do roku 1920 se 
použíValy další kuriózní 

VýplňoVé materiály jako 
slonoVina, sklo, přírodní 

kaučuk a jiné pružné 
materiály. Výsledky byly 
ale katastrofální, často 

končily až fatálně…

Vaše dotazy zodpoVěděl MUdr. JaroslaV Hir-
ňák z perfect clinic – www.perfectclinic.cz
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