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P lastika břicha často
vyžaduje kombinaci
liposukce a odstranění
nadbytku převislé

tkáně na břiše. Je třeba zbavit
tuku i oblast nadbřišku kvůli
dokorigování výsledku abdo-
minoplastiky. Jedině zploště-
ná horní část břicha totiž bude
plynule přecházet ve spodní,
která se odřízne a zbaví se tak
velkého přebytku. Správnou
indikací není jen tukový pol-
štář v podbřišku, který by se
podařilo zvládnout samotnou
liposukcí, ale skutečně značný
nadbytek tkáně a povislé kůže.
Co vás čeká: Po liposukci ná-
sleduje samotná operace bři-
cha. Při ní je první a poslední
na řadě pupík. Ten se nejprve
obřízne, aby se nakonec pře-
sadil do nově vytvořeného ot-
voru. Jakmile se zvedne celá
břišní stěna, objeví se pod ní
skryté přímé břišní svaly.
Jsou-li rozestoupeny, je dobré
je sešít a pomoci tak zúžení
břicha. Pak se odřízne nadby-
tečný kus tkáně a horní část
břicha přitáhne k nové spodní
a sešije. MUDr. Roman Kufa,
plastický chirurg z Perfect
Clinic, k tomu dodává: „Ope-
race břicha je velmi efektní.
Téměř okamžitě vypadá bři-
cho úžasně ploché. Na dva dny
se do ran ještě zavádějí zbyt-
kovou krev odsávající drény,
které se s propuštěním pacien-
ta vyndají.“

Po týdnu se odstraňují obva-
zy a po dalším stehy z pupíku.
Jizva v podbřišku, která se si-
ce táhne přes celé břicho, ale je
umístěna tak nízko, aby byla
skryta spodním prádlem, je se-
šita vstřebávacím stehem,

který se neodstraňuje.
Zákrok je vhodný po porodu

nebo po velkém váhovém
úbytku.

Liposukce
Jedná se o zákrok, při kterém
dochází k odsátí určitého
množství tuku v místech, kde
se nadměrně hromadí. Svou
roli zde hraje především dě-
dičnost. Žena, která má k na-
hromadění tuku v určitých ob-
lastech předpoklady, dokáže
tukové buňky zredukovat jen
velmi obtížně dietou nebo
cvičením a liposukce je vhod-
ným řešením, jak se jich zba-
vit. Pomůže ke zformování po-
stavy do žádoucího tvaru.
Všechny metody liposukce

pracují v podstatě na stejném
principu, a tím je rozrušení

tukové tkáně a její odsátí pod
tlakem z těla ven. Rozdíl je
v tom, jakým způsobem se tu-
kové buňky rozbíjejí. Může jít
o mechanické uvolnění (kla-
sická či vibrační liposukce),
nebo o uvolnění pomocí ultra-

zvukových vln. Mezi předpo-
klady pro úspěšný výkon patří
jednak ještě dostatečná elasti-
cita kůže, aby nehrozilo riziko
větších deformit, jednak
vlastní vůle a disciplína paci-
enta dál na sobě pracovat. Bez
ní nebude pacient schopen
udržet si výsledný efekt.

Ani odsátí tuku neznamená,
že jste boj s postavou jednou
provždy vyhráli. Odněkud sice
tukové buňky zmizely, ale jin-
de jich zůstalo dost na to, aby
narůstaly.
Co vás čeká: Tento zákrok se
provádí v celkové i lokální
anestezii. Do předem označe-
ných oblastí, které se budou
odsávat, operatér nejprve in-
jekcí vpraví do podkoží roztok,

který napomáhá rozpouštění
tukových buněk a v něm obsa-
žený adrenalin omezuje krvá-
cení. Poté si lékař skalpelem
nařízne velmi drobné otvory
v kůži (3–4 milimetry), kudy
pak zavádí vibrační kanylu.
Ta vibruje a zároveň plynule
odsává. Nasátý tuk je opravdu
čistý a bez větší příměsi krve.
Odchází hadičkou do připra-
vené průhledné nádoby, která
se rychle plní. Jelikož po odsá-
tí tuku zůstane kůže volná,
musí pacient nosit celý měsíc
kompresní elastické prádlo,
které nutí kůži srazit se do no-
vého objemu a přihojit ke spo-
dině. Pokud se provádí lipo-
sukce malých partii v místní
anestezii, odchází pacient

ihned po zákroku domů. Jed-
ná-li se o rozsáhlé plochy, je
lepší zákrok udělat v celkové
narkóze a pacient po operaci
zůstane na klinice do druhého
dne. Nástup k pracovním po-
vinnostem bývá možný v pří-
padě menších odsátých ploch
už po jednom týdnu, ne-li dří-
ve. U větší fyzické zátěže ne-
zbývá opatrnosti a je lépe po-
čkat si celý měsíc.

Plastická
operace hýždí
Pokud chcete mít hezké pozadí
bez přebytečných tukových
polštářků, ale vaše pokožka již
ztratila elasticitu natolik, že
by liposukce nepřinesla poža-
dovaný efekt, může pro vás být
operační úprava hýždí vhod-
ná.
Co vás čeká: Tato operace se
provádí v celkové anestezii.
Lékař nejprve provede řez
podle nákresu, kterým odstra-
ní nadbytečnou tkáň a uvol-
něnou kůži. Ránu nakonec za-
šije operatér klasickým plas-
tickým stehem a překryje ste-
rilní gázou a elastickými obi-
nadly. Ta jsou důležitá pro
rovnoměrné přihojení tkáně.
Po operaci je pacient hospita-
lizován několik málo dní.
A přibližně po dvou týdnech se
může vrátit do zaměstnání.

Nejžádanější plastické operace
Oční víčka: Jeden z nejčastěj-
ších zákroků plastické chirur-
gie. S postupujícím věkem ků-
že víček povoluje a dochází k
jejich poklesu. Plastická ope-
race odstraní kožní nadbytek
a tukové váčky na horních i
dolních víčkách. Zákrok se dě-
lá většinou s místním umrtve-
ním.

Nos: Zmenšování či formování
nosu se provádí většinou pou-
ze mladým lidem, protože se
tkáň dobře hojí. Zákrok se dě-
lá v místní i celkové anestezii
a vyžaduje 1–2denní hospitali-
zaci.

Vlasy: Transplantace vlasů je
nesmírně oblíbeným zákro-

kem zejména u mužů. Sazenice
vlasů, obvykle z temene hlavy,
se vpichují na holá místa leb-
ky.

Čelo: Plastická operace čela je
oblíbená zvlášť mezi klienty
starších ročníků. Vypíná se
při ní kůže čela a současně se
tak zvedá pokleslé obočí. Pro-
vádí se v hluboké narkóze.

Facelift: Stále populárnější
operace, při níž se vypnou
vrásky obličeje či krku. U kli-
enta se tak docílí mladšího

vzhledu. Zákrok vyžaduje jed-
nodenní hospitalizaci.

Rty: K plastice rtů přistupují
nejčastěji lidé po úrazech.
Operaci z kosmetických důvo-
dů podstupují především ženy,
které žádají rozšiření, zvětšení
či zlepšení tvaru rtů. Při zá-
kroku se buď implantuje
vlastní tkáň, nebo se přistupu-
je k implantaci umělého mate-
riálu.

Uši: Nejčastějším požadavkem
klientů je přišití odstávajících
ušních boltců. Operovat se
také dají vrozené i získané de-
formace boltců.

Prsa: Je možné provést jejich
zvětšení či zmenšení. Větší zá-

jem je o zvětšování. Implantá-
ty jsou silikonové, jejich tvar
se přizpůsobuje kostituci
hrudníku.
Zákrok se doporučuje provést
až po narození dětí, operuje se
v celkové anestézii, a je proto
je určitě potřeba počítat
s hospitalizací.

Modelace prsů: Provádí se pře-
devším u povislých prsů, kde
je potřeba zlepšit jejich tvar.
Po operaci však zůstávají vidi-
telné jizvy.
Zákrok je nutné provádět
v celkové narkóze a proto je
rozhodně potřeba počítat
s nejméně dvoudenní hospita-
lizací.

Tip lékaře
Tlaková masáž prováděná
v místě jizvy špičkou prstu
v kombinaci se zvlhčováním ple-
ťovým mlékem usnadní její hoje-
ní.

PLASTICKÉ OPERACE

plastické operace ve zkratce

Operace horních víček vyjde na
6000 – 10 000 Kč, spodních
víček na 7000 – 11 000 Kč.

Plastika nosu vyjde přibližně
na 10 000 - 30 000 Kč.

Podle počtu sazenic vlasů se
cena pohybuje od 30 000 do
100 000 Kč.

Kliniky provádějící tuto opera-
ci si obvkyle účtují 10 000 od
30 000 Kč.

Populární facelift stojí od
20 000 – 60 000 Kč.

Zvětšení rtů stojí od 10 000 do
25 000 Kč.

Platická operace uší vyjde na
10 000 – 15 000 Kč.

Zvětšení prsů (včetně implan-
tátů) stojí od 40 000 - 80 000
Kč, zmenšení vyjde na 25 000 -
40 000 Kč.

Modelaců prsů vyjde přibližně
na 20 000 – 35 000 Kč.

Kdy je zákrok
vhodný:
Záleží zejména na elasticitě ků-
že, obecně do 45 let věku. Lipo-
sukce je korektivní záležitost,
nikoli léčba obezity!
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