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Znovu
krásné tělo
„po dětech“ 

Povolené bříško a prsa v důsledku 
porodu a kojení trápí nejčastěji ženy, 
které se vrací po porodech a mateřské 
zpět „do života“ a obracejí se 
na plastického chirurga.

P
roč nepomůže cvičení? „Kůže 
jako taková, nemá svalo-
vá vlákna, proto nelze povo-
lená prsa nebo povolené bři-
cho vycvičit. Nezbývá, než se 
s daným stavem smířit, nebo 
vyhledat pomoc plastického 
chirurga,“ říká Roman Kufa, 
vedoucí lékař Perfect Clinic.  

„Mimochodem statisticky je právě plastická 
operace břicha vnímána díky svému trvalé-
mu efektu jako operační zákrok s největším 
počtem spokojených pacientek,“ doplňuje 
jeho kolega, plastický chirurg Jiří Ferra.

Operace břicha čili abdOminOplastika 
Abdominoplastika řeší povolenou břiš-
ní stěnu nejen po porodu, ale i po reduk-
ci váhy a může též korigovat vzniklý kožní 
převis po císařském řezu. Lze ji pro domo-
delování postavy kombinovat i s liposukcí 
tukových nadbytků. „Přibližně za dva týd-
ny od operace je možno vrátit se zpět  k pů-
vodnímu stylu života, přičemž fyzickou 
námahu břicha je potřeba zpočátku omezo-
vat,“ varuje Kufa a upozorňuje, že v přípa-
dě úpravy rozestupu přímých svalů břišních 
pro stabilnější efekt trvá rekonvalescence 
o něco déle. Po zákroku zůstává sice jizva  
na hranici pubického ochlupení k bokům, 
ale tu lze velmi dobře maskovat vhodným 
spodním prádlem. 

mOdelace a augmentace prsOu 
Zatímco v případě čisté modelace se jedná 
o pozvednutí pokleslých prsou za cenu od-
stranění nadbytečné povolené kůže a ná-

sledných tenkých jizev v podprsní rýze 
a kolmo na ni směrem od prsního dvorce, 
augmentace znamená jejich současné či sa-
mostatné zvětšení. „V naprosté většině se 
používají implantáty plněné silikonovým 
gelem, které se ukázaly jako zatím nejlep-
ší materiál.  Jsou na pohmat měkké a drží 
tvar.  Silikonové pouzdro, které obaluje gel, 
je odolné proti tlaku a zaznamenáno je jen 
mizivé procento výskytu alergických reak-
cí,“ poznamenává Kufa. 
Při modelaci lze současně prsa augmento-
vat a dopomoci tak jejich objemu.  Samotné 
vložení implantátu je velmi rychlá a poměr-
ně jednoduchá operace, při které se do vy-
tvořené kapsy pod či nad prsním svalem 
vsune malým otvorem silikonový implantát 
a  jizvy zůstávají skryty ideálně v podprsní 
rýze. „ S novou generací implantátů nejvyš-
ší kvality již není nutné po několika letech 
implantáty měnit,  necítí-li žena subjektivní 
obtíže a při pravidelných kontrolách se žád-
ná změna stavu nezjistí,“ říká Kufa.

Vlastní tuk dO prsOu 
Nicméně nejen silikonem se prsa dají 
zvětšit.  Existuje metoda založená na au-
totransplantaci tuku. Přestože se tak do-
sahuje mnohdy dvojího  atraktivního 
efektu – odsátí v problémových partiích 
a současně modelace dekoltu, není vlast-
ní tuk schopen plně nahradit silikonové 
implantáty.  Jeho použití je totiž v mnoha 
směrech limitováno. „Prsa je možné takto 
zvětšit zhruba o jednu velikost a nejčas-
těji se tuk používá k doplnění horní čás-
ti prsů,“ vysvětluje  plastický chirurg Jiří 
Ferra.  Vlastní tuk má tendenci se z nějaké 
části vstřebat, a proto jsou nutné většinou 
dvě až tři opakování. Dalším omezením je 
odběr tuku z místa na těle, kde je ho do-
statek, což je vyloučeno v případě velmi 
štíhlých žen. „ Pokud žena ovšem před zá-
krokem záměrně nepřibere,“ podotýká 
Ferra a poukazuje na to, že kromě rychlé-
ho hojení a minimální zátěže pro organis-
mus je výhodou i nulové riziko reakce or-
ganismu na cizí materiál.  

kdy je nejlepší čas na Obě plastické 
Operace?
Podle lékařů všechny tyto operace má 
smysl podstoupit až tehdy, když už žena 
žádné další těhotenství neplánuje.  „Zákro-
ky provádíme nejdříve jeden rok po poro-
du, v případě úpravy prsou  šest měsíců 
po ukončení kojení, kdy už nejsou pravdě-
podobné žádné změny.  Důležité je nača-
sování zákroků a minimální odstup mezi 
dvěma operacemi (operace břicha a pr-
sou) jsou tři měsíce,“ uzavírá Kufa. 
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