
PLASTICKÁ OPERACE

Můžete mít vyladěné křivky
Abdominoplastika, rhinoplastika,
augmentace, modelace… to všechno
jsou metody plastické chirurgie, jimiž
lze vylepšit postavu. Nevíte, jaký zákrok,
a zda vůbec – je vhodný právě pro vás?

JANA CHOCHOLÁČOVÁ

S tárnutí je nevyhnu-
telný proces se zcela
jednoznačnými prů-
vodními jevy. Jed-

ním z nich je i pokles kůže
v obličeji, zejména v oblasti
kolem dolní čelisti a na krku,
ale i na čele. Tento pokles kůže
je možné ovlivnit facelif-
tingem (v oblasti obličeje) a fo-
reheadliftigem (v oblasti čela).

Co vás čeká
Facelifting: Při tomto zákroku,
prováděném v celkové nar-
kóze, se vede řez před ušním
boltcem a za uchem, takže
jizvy nejsou na první pohled

viditelné. Kůže na tvářích
a krku se zvedne od spodiny,
vytáhne směrem nahoru, od-
straní se její přebytky a ve vy-

sunuté poloze opět sešije. Je-li
pokles v oblasti obličeje vý-
razný, provádí se stejným způ-
sobem i zpevnění hlubších
podkožních vrstev, tzv.
SMASS lifting. Výsledek je
pak výrazně trvalejší.
Čelo: V případě čela lze použít
buď trvalé nebo dočasné řeše-
ní. Osvědčený botulotoxin,
který se aplikuje pomocí ten-
kých jehliček do svalů v oblas-
ti čela, způsobí jejich dočasné
ochrnutí. Tah, který vytvořil
vrásku na kůži, povolí a vrás-
ka se vyhladí.
Foreheadliftigem lze nejen vy-
hladit vrásky na podstatně
delší dobu než při použití botu-
lotoxinu, ale také zvednout
pokleslé obočí. Operace čela se
provádí endoskopicky. Přes
malé nářezy v kůži ve vlasech
se zavede kamera a instru-
mentarium.

Různé techniky
Kůže se nejprve zvedne od
spodiny, vytáhne směrem na-
horu a upevní ve vytaženém
postavení. Ve vlasech pak zů-
stanou téměř neviditelné jiz-
vičky. Další technika pro na-
pnutí nepříliš pokleslé kůže
v obličeji spočívá v jejím po-
vytažení pomocí speciálních
nití.

Operace nosu
Rhinoplastikou se řeší zejmé-
na tvar této části obličeje. Nos
se dá velmi dobře měnit: lze
odstranit hrbol, zúžit šířku
nosu, zkrátit jeho délku, upra-
vit nosní hrot nebo i samotné
nosní dírky.

Vzhledem k tomu, že nos je
dominantou tváře, dokáže je-

ho úprava skutečně změnit
charakter obličeje. To ale ne-
musí být pro každého žádoucí.
Daleko častěji se proto prová-
dějí drobné změny, které
vzhled vylepší, zásadně jej ale
neovlivní.
Co vás čeká: Operace nosu patří
do kategorie náročných. Pro-
vádí se v celkové anestezii
a navíc naslepo, bez kontroly
zraku.

Dlátka i kladívko
Nástroje se zavádí zevnitř z
jedné nosní dírky. Zvenčí tak
nezůstane žádná jizva. Během
operace lékař používá různé
speciální nástroje od dlátka až
po kladívko. Pomocí nich se
postupně odsekávají kůstky a

modelují chrupavčité části do
požadovaného tvaru.
Jakmile se na konci operace
nosní přepážka sešije, celý nos
se fixuje proužky náplasti. Pak
se podle nosu vytvaruje sádro-
vá dlaha, ta se přiloží a opět
přelepí.

Dočasně se v obličeji objevu-

jí masivní otoky a podlitiny
v oblasti očí i tváře.“ Dlaha se
snímá po dvou týdnech, kdy
operatér zhodnotí první vý-
sledek.

Konečný efekt ovšem lze po-
soudit až po několika měsí-
cích, kdy dojde k zahojení kůs-
tek i kůže na nose,“ doplňuje
MUDr. Kufa.

Operace víček
Při velkém poklesu kůže, která
v oblasti horních víček ome-
zuje zrak a na dolních víčkách
vytváří kosmeticky nevzhled-
né vrásky, může pomoci ble-
pharoplastika.
Co vás čeká: K operace víček se
přistupuje buď zvlášť u hor-
ních a dolních víček anebo

současně u obou. Jedná se
o ambulantní provedení, po
kterém pacient ihned odchází
domů. Samotná procedura za-
číná horními víčky a jejich
znecitlivěním anestetikem,
které se aplikuje injekčně pod
kůži.

Poté se vyřízne nadbytek
kůže, nastřihne sval a vypre-
parují tukové váčky. Část váč-
ků se odstraní a poté se kůže
sešije tenkým podkožním ste-
hem. Stejný postup se opakuje
i u dolních víček.

Po operaci se rána na víč-
kách na týden přelepí sterilní
náplastí.

Po sedmi dnech je rána ví-
ček zhojená a stehy se dají od-
stranit.

Tip lékaře:
První noc po zákroku se doporu-
čuje spát v polosedě. Značné
otoky a modřiny mohou přetr-
vávat ještě dalších deset dní. Po
tuto dobu by měl pacient dodr-
žovat klidový režim a vyhýbat se
fyzické námaze.

Zvětšení či zmenšení prsů: Račte vyslovit přání
Vymodelovat prs dokážou lékaři podle
přání ženy. Je třeba ale sledovat řadu
aspektů, aby implantát působil
přirozeně.
U ženských prsů se provádí je-
jich zvětšení, zmenšení a mo-
delace.

Při augmentaci se používají
silikonové implantáty v růz-
ných tvarech. „Který z nich to
bude v konkrétním případě,
záleží na přání pacientky –
implantáty tvaru kapky, které
jsou v horní části plošší a smě-
rem dolů se rozšiřují, působí
většinou přirozeněji v případě
přechodu hrudníku na prs.
Kulatý tvar zase lépe vyplní
horní část prsu v dekoltu, po-
kud zde prsní žláza chybí,“ vy-
světluje MUDr. Kufa.

Implantát se může umístit
buď nad nebo pod prsní sval
a vkládá se třemi způsoby:
z řezu kolem bradavky, z pod-
prsní rýhy nebo z podpaží.

Samotný zákrok začíná vpra-
vením do prsů fyziologický
roztok s adrenalinem pro ome-
zení krvácení.

Následuje naříznutí otvoru
pomocí skalpelu v dolní části
prsního dvorce. Pokračuje se
speciálním elektrickým no-
žem přes prsní žlázu až k prs-
nímu svalu, pokud se implan-
tát vkládá pod něj. Část prsní-
ho svalu se musí nejdříve od-
pojit, aby nedocházelo k de-
formaci implantátu při smrš-
ťování svalu. Nůžkami se ve
svalu vytvoří kapsa pro im-
plantát a dutina se ještě uvolní
prsty.

Nejprve se vloží sizer, tedy
jakýsi zkušební stomililitrový
váček, který se postupně na-
pouští fyziologickým rozto-

kem a současně se zvětšová-
ním prsu operatér pozoruje je-
ho měnící se tvar a to, jak ko-
responduje s tělesnou konsti-
tucí.

Po zavedení odsávacího
drenu do rány, který odvádí

zbytkovou krev i několik ho-
din po operaci, následuje vlo-
žení samotných silikonových
implantátů. Nakonec se zašije
část prsní žlázy a vstřebáva-
cím stehem kůže. Stehy se tu-
díž nemusí vyndávat. Čerstvé

jizvy se přelepí náplastí a její-
mi pruhy se ještě fixují samot-
né prsy, aby během následují-
cích dní nedošlo k posunu vlo-
ženého implantátu. Pak se ješ-
tě celý hrudník převáže širo-
kým obvazem. Pokud nedojde
ke komplikacím, může paci-
entka den po zákroku odejít
domů.

Zmenšení prsů
Velké a povislé prsy jsou svojí
majitelkou většinou chápány
jako neestetické. Zároveň mů-
že jejich váha negativně ovliv-
ňovat i zdravotní stav ženy. Po
zmenšení prsů totiž často mizí
bolesti zad a další průvodní je-
vy a důsledky omezeného po-
hybu.
Co vás čeká: Zákrok se provádí
v plné narkóze a začíná in-
jekčním podáním roztoku,
který omezí krvácení.

Pak se odstraní nadbytečná
kůže kolem prsního dvorce a
také část prsní žlázy a přistu-

puje se k modelaci. Zbylé části
prsu se skládají kolem prsního
dvorce, tvarují a sešívají k so-
bě. Do rány se ještě vkládá
dren, do kterého odtéká zbytek
krve. Jizvy se přelepí a po čtr-
nácti dnech se mohou ospr-
chovat. Výsledek této operace
je hodnotitelný po dvou měsí-
cích, kdy jizvy povolí, prsa po-
klesnou a zakulatí se.

(choch)

Tip lékaře
Celý měsíc ve dne v noci musí
žena nosit speciální elastickou
podprsenku, která fixuje prsy
a zabraňuje nežádoucímu pohy-
bu implantátů. Odložit by ji měla
pouze při sprchování prsů, které
je ale možné nejdříve po deseti
dnech. Klidový režim by měla
dodržovat ještě asi dvanáct dní.
Pak je teprve možná kancelář-
ská práce. Větší fyzická zátěž se
doporučuje teprve po měsíci.

NOS, VÍČKA NEBO UŠI? Nelíbí se vám některá část vašeho těla a přemýšlíte o plastické operaci? Poraďte se s odborníky. Foto: Profimedia (2x)
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