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magazín o plastické chirurgii, estetické dermatologii a moderním životním stylu
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Milí čtenáři,

Aktuality

vždy mám velkou radost, když se zrodí nové
číslo Perfecte, protože do něj vkládáme to
nejlepší, co v daném okamžiku můžeme
nabídnout. Dělíme se s vámi o nové poznatky
a zkušenosti a říkáme si, že to, co zaujalo,
znepokojilo či potěšilo nás, bude zajímat i vás.
Perfecte snad není suchopárný, mentorský
ani povýšený magazín, ale je to – doufáme partner k dialogu, polemice, klidně i rozepři
a určitě k inspiraci. Do vydání zima/jaro
2013 jsme vybírali přesně podle tohoto klíče
a všichni jsme si dali moc záležet. A všichni
dohromady budeme mít velkou radost, když
nám napíšete na oplátku vy, co se vám líbilo
a co byste rádi četli příště. Pište bez rukavic
na cervinkova@perfectclinic.cz.
S úctou Radka Červinková

MUDr. Gréta Wohlová
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Nově v LC Anděl
Centrum estetické dermatologie rozšířilo své
služby. Od září tak máte možnost rozmazlovat
své tělo ještě více. Do týmu LC Anděl přibyl další
odborník, kosmetička Renata Bílá. Již řadu let se
specializuje na kosmetické ošetření pleti i pedikúru. Pokud vás zajímá, jak se k oboru dostala,
a chcete se s ní seznámit blíže, máte tak možnost
na dalších stránkách časopisu Perfecte. Při své
práci používá značkové přípravky francouzské
kosmetiky La Roche-Posay a italskou kosmetiku Jean Klébert. Každému tak má možnost
nabídnout individuální ošetření. Nejdříve zjistí,
jaký typ pleti máte, a poté vám doporučí vhodné
přípravky přímo pro vaši pleť. Po kosmetické
diagnóze, včetně určení vhodného způsobu ošetřování pleti doma, vás čeká změkčení a hluboké
vyčištění pokožky. Následuje jemné a šetrné
odstranění odumřelých buněk, masáž obličeje,
dekoltu a šíje. Po příjemné masáži vás čeká relaxace v podobě pleťové masky a závěrečné nanesení krému. Tak neváhejte a přijďte zrelaxovat!
Stejně jako se staráme o svou pleť a chceme
vypadat co nejlépe, měli bychom se stejnou
měrou věnovat i péči o své nohy. Mokrá pedikúra je nejvhodnější péčí o vaše chodidla.
Po relaxační lázni dojde k odstranění zrohovatělé kůže pomocí skalpelu a jejího zbroušení. Následuje úprava nehtů a zastřižení
nehtové kůžičky. Samozřejmostí je relaxační
masáž, díky které se zbavíte pocitu těžkých
unavených nohou. K pedikúře používáme
přípravky značky Gehwol, kde základem
všech výrobků jsou účinné přírodní látky,
ošetřující a ochranné oleje ve vodní emulzi,
které jsou pokožkou lehce přijímány.

„Per Te“ je útulná mediteránská restaurace nabízející domácí
prostředí a jídla inspirovaná autentickou středomořskou kuchyní. Řídíme
se jednoduchým pravidlem starého rčení „zákazník na prvním místě“ a
kvalita a čerstvost potravin jsou klíčovým prvkem skvělé kuchyně, ke které
si hosté vytváří pouto a rádi se vrací.

To, co odlišuje restauraci Per Te od ostatních, je skvělý team,
který splní každé vaše přání a učiní váš večer nezapomenutelným.
Host je pro nás více než pouhá návštěva, v Per Te je naším cílem
dlouhodobý vztah a přátelství. Spokojený zákazník je tak nejlepší
vizitkou naší restaurace.
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Přejeme vám příjemný kulinářský zážitek a „Buon appetito“.
Korunní 23, 120 00 Praha 2, Královské Vinohrady
tel: +420 222 521 814, mobile: +420 734 130 001
e-mail: perte@perte.cz, www.perte.cz
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Nové ambulantní
oddělení v Perfect Clinic
Klinika plastické chirurgie v Kartouzské
v Praze 5 otevřela nové patro, které je celé
koncipováno pro provádění miniinvazivních
ambulantních výkonů. Tyto zákroky se dělají
v lokální anestezii a patří sem operace víček,
uší, zvětšení rtů, výplně vrásek, ale také
ambulantní liposukce a některé liftingové
zákroky v obličeji.
Čeká na vás velmi příjemný design zákrokového sálu a odpočinkové zóny s autentickými
podpisy všech plastických chirurgů týmu
Perfect Clinic. Ostatně i vy k nim můžete
připojit svůj vzkaz.

aktuality
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Tým Romana Kufy
ve FN Motol

Jaroslav Hirňák ordinuje
v Liberci

Tým lékařů Perfect Clinic vedený Romanem
Kufou poskytuje od jara tohoto roku lékařské
služby v nově zřízeném oddělení plastické
chirurgie ve Fakultní nemocnici v Motole.
Oddělení patří pod I. Chirurgickou kliniku
2. LF UK a FN Motol, v jejímž čele stojí přednosta Jiří Hoch. Zde je prostor pro komplexní
péči o pacienty s vrozenými a získanými
vadami a o pacienty s různými defekty. Jde
například o rekonstrukci prsou po ablaci, lalokové plastiky u dekubitů či jiných defektů
kůže a podkoží, rekonstrukce břišní stěny,
mikrochirurgické a onkochirurgické výkony.
Patří sem ale i některé zákroky kosmetické chirurgie u rizikových pacientů, kde je
s ohledem na bezpečnost pacienta nutné
zázemí velké nemocnice.

Plastický chirurg z týmu Perefct Clinic se
nastálo usadil v Liberci, a tak se do jeho péče
můžete svěřit na liberecké pobočce kliniky
kdy se vám zlíbí.

Roman Kufa soudním
znalcem
Vedoucí lékař Perfect Clinic a současně motolského oddělení plastické chirurgie získal
letos statut soudního znalce v oboru plastické
chirurgie.
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Rekonstrukce prsou znamená
nový začátek

„Prs je vnímán jako symbol ženství a jeho ztrátu žena nese bolestivě."
Text: Lenka Kadeřávková, Foto: archiv Perfec Clinic

Čeští lékaři každý rok rekonstruují prso po ablaci (odejmutí
z důvodu karcinomu) zhruba
tisícovce žen. Jde o náročnou,
velmi delikátní a z psychologického hlediska pacientek velmi
významnou operaci. Pro většinu
žen představuje tento zákrok
naději na plnohodnotný návrat
do života. Díky rekonstrukci prsu
mají zase své tělo kompletní, snáze se vracejí k původním aktivitám a užívají si života.

52letá Marie se dozvěděla o nálezu v pravém prsu v lednu roku 2007. Následovala
ablace prsa, šest chemoterapií, 25 ozařování, pak přišla roční léčba Herceptinem.
„V duchu jsem se neustále zabývala myšlenkou na rekonstrukci prsu. Už jen ta možnost
mi po celé dva roky léčby dávala obrovskou
duševní sílu bojovat. Na jaře roku 2009
jsem získala doporučení od onkologa a pak
už zbývalo jen čekat na termín plastické
operace. Nejprve mi v říjnu roku 2009 lékaři
vymodelovali z břišního svalu základ prsu.
Za půl roku pak prsní dvorec a bradavku.
Vůbec nedokážu popsat, jaký vděk cítím
k panu doktorovi. Jsem už zase sebevědomější, v létě se nebojím vyjít si v tílku ven,
chodím plavat do bazénu,“ vypráví jedna
z pacientek.
Plastický chirurg Roman Kufa, jehož tým
na novém oddělení plastické chirurgie nemocnice v Motole tyto zákroky realizuje, ze
zkušenosti potvrzuje, že pro mnohé ženy je
dokonce těžší vypořádat se s odstraněním
prsu než se smrtelným onemocněním. „Prs
je vnímán jako symbol ženství a jeho ztrátu
nese žena velmi bolestivě. Rekonstrukci prsu
vnímají pacientky de facto jako nový začátek ži-

plastick á chirurgie

vota a uzavření jedné tíživé kapitoly. O to silnější
je motivace a touha operaci podstoupit,“ míní.

v ý z va pro c h i ru rga
Lékaři se shodují, že rekonstrukční operace
prsu patří k nejsložitějším v oblasti plastické
chirurgie. Operatér totiž musí mít zkušenosti
nejen s rekonstrukční chirurgií, ale i s onkologickými pacienty. Ozářená kůže se totiž chová
jinak než zdravá – často se bojuje s nedostatkem tkáně a oslabená bývá i její výživa. „Rozhodně si myslím, že každá rekonstrukční operace
je výzva pro chirurga a každá rekonstrukce
potřebuje individuální přístup, protože výchozí
stav je u každé pacientky jiný. Do této navýsost
tvořivé práce se proto vždy promítá i velký kus
rukopisu operatéra,“ soudí plastický chirurg
Lukáš Frajer, který společně s Romanem Kufou
operuje jednak v motolské nemocnici, jednak
v privátní Perfect Clinic.

sna h a o s y m e t r i i
Existuje několik způsobů rekonstrukce prsou.
Lékaři mohou, podobně jako u zvětšování

prsou, použít silikonový implantát, který se
vloží pod kůži v místě, kde byl prs odstraněn.
Podobně lze chybějící část prsu doplnit i vlastním tukem.
Někdy se však chirurgové potýkají s nedostatkem kůže a pak je nutné ji přesunout
z okolí, většinou ze zevní strany hrudníku.
Pod takto vytvořený kožní lalok se poté vloží
implantát. Další možností je použití vlastní
tkáně z břicha, kdy se odebere kůže s podkožím z oblasti pod pupkem a celá tkáň se
přenese na hrudník. Pod mikroskopem se
pak napojí cévy nové tkáně s cévami v oblasti
hrudníku a tkáň se vymodeluje do tvaru prsu.
Tato mikrochirurgická technika je technicky
i časově náročnější, ale výhodou je, že se používá vlastní tkáň. Ve druhé fázi operace pak
lékaři rekonstruují bradavku a dvorec, aby
nové prso vypadalo co nejvěrněji. Ve snaze
o symetrii je zároveň možné podle potřeby
upravit i druhé prso.
„Snaha o dosažení symetrie je naší prioritou,
ale výsledek ovlivňuje nález před operací, užitá
operační technika, ale i třeba předchozí léčba
zářením, která rekonstrukci může komplikovat
v pooperačním období,“ říká Roman Kufa.
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t ř i č t v r t i n y ž e n si př e j í
r e kons t ru kci
V České republice je každoročně diagnostikováno více než šest tisíc nových případů onemocnění karcinomem prsu. Součástí léčby je v mnoha
případech nezbytné odstranění celého či části
nemocného ňadra.
Zhruba tři čtvrtiny žen po ablaci si přejí
podstoupit chirurgickou rekonstrukci prsu.
Pouze zbývající čtvrtina se spokojí s používáním prsní epitézy či jiných náhrad.
Podle současného trendu je běžné plánovat
rekonstrukční operaci již během primární
léčby prsu. „Přístup – buďte ráda, že jste přežila
a další operace není třeba – je v dnešní době
naštěstí nemyslitelný,“ odmítá starší postoje
plastický chirurg Frajer.
Rekonstrukční operace jsou plně hrazeny
pojišťovnou. Pro pacienty je tedy zdarma
provádí jen omezený počet pracovišť, která
mají smlouvu s pojištovnou tak jako právě
FN Motol. I v soukromém sektoru se najdou
kliniky, které provádějí jednodušší formy
této operace, ale zde si rekonstrukci ženy
plně hradí.

×
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Tým lékařů Perfect
Clinic operuje v Motole
„Obtížně se rekonstruuje nos a rty."
Text: MUDr. Roman Kufa a Radka Červinková

Lékaři z Perfect Clinic zároveň působí na oddělení plastiky ve státní
nemocnici v pražském Motole. Takto splnila Perfect Clinic sen sobě
i klientům, neboť může nabídnout pacientům komplexní služby
od kosmetických zákroků, přes řešení kožních defektů, odstranění
kožních tumorů až po rekonstrukce prsu po rakovině.
„V dubnu 2012 jsme otevřeli oddělení plastické chirurgie v rámci 1. chirurgické kliniky
FN Motol, kde poskytujeme široké spektrum
výkonů plně hrazených zdravotní pojišťovnou,“
sděluje tu nejzajímavější informaci klientům
vedoucí lékař Roman Kufa.
Jak náročná je plastika po úrazech?
Záleží na stupni poranění. Někdy se jedná pouze o sešití drobné rány, jindy jde o rekonstrukci
celé části obličeje, kdy se mikrochirurgickou
technikou pokoušíme navrátit postiženému
podobu opakovanými zákroky.

zrekonstruovat obličej zcela do podoby před poraněním - velmi obtížně se rekonstruují nos a rty,
protože tkáně jsou projizvené, deformují se a nikdy nelze dosáhnout ideálního výsledku. Řešením
je pak transplantace obličeje, kdy se přenese část
obličeje od dárce, což esteticky vypadá velmi
dobře. Dokonce se podařilo obnovit funkčnost
mimických svalů a z velké části i citlivost kůže.

Které defekty jsou nejčastější?
Většinou jde o defekty v obličeji po odstranění tumoru, časté jsou ale i úrazy po pokousání psem.

Tyto operace ve světě kromě jiných provádí
i bostonský tým českého plastického chirurga
Bohdana Pomahače. Ten se na nedávném kongresu u nás nechal slyšet, že bychom prý měli
i my s našimi chirurgy šanci. Měli?
Není to ještě zdaleka standardní operace ani
ve světě, každopádně u nás je technicky proveditelná, ale existuje i řada otazníků.

Je poúrazový defekt řešitelný vždy tak, aby
byla navrácena nejen funkčnost, ale i estetická stránka?
Rozsáhlá poranění se rekonstruují velmi obtížně
a obnovení funkce je složité. Esteticky nelze

Holčičku, které pes ukousl část obličeje a jejíž
kauza námi vloni otřásla, jste ale operoval. Jak
jste v jejím případě nahradili poškozenou část?
Jde o velké, devastující poranění, kdy chybí část
obličeje včetně nosu, čelisti a rtů. Defekty jsme

kryli zatím volným lalokem ze zad a napojili
na cévy v okolí. Sedm operací je za námi, ale čekají nás další, kdy budeme ještě postupně upravovat obličej tak, aby výsledek byl co nejlepší.
Dá se předpokládat, že budou funkčnost
a estetika navráceny?
Mimické svaly bohužel funkční nebudou
čili mimika bude chybět. Esteticky chceme
dosáhnout toho, aby se holčička mohla zapojit
do společenského života a začít chodit do školy,
ale totožnou podobu jako před poraněním
zachovat nedokážeme.
V případě chirurgie ruky se vám daří přišívat
prsty naprosto dokonale. Čím to?
Replantace prstů se provádí standardně a lze
je přišít tak, že je obnovena plná funkčnost.
Musí se adaptovat kost, šlachy, cévy a nervy.
Při velkém zhmoždění, kdy jsou poškozené
cévy ve větším rozsahu, už ale takový úspěch
nemáme.
Lze přišít i celou končetinu?
Lze, ale reinervace je složitější, dlouhodobější a funkční výsledky nemusí být vždy
stoprocentní.

×

spektrum operací v Motole
– řešení kožních nádorů a kožních defektů
– rekonstrukční operace v obličeji,
rekonstrukce prsu po jeho odstranění
po rakovině
– řešení dekubitů (proleženin)
– mikrochirurgické operace neboli volný
přenos tkáňových celků, kdy se tkáň
z jedné části těla přenese na místo, kde
je nedostatek tkáně (defekty, rekonstrukce) a pomocí mikrochirurgické techniky
se napojí cévy tak, aby tkáň byla živena
a vhojila se do přeneseného místa. Takto
lze přikrýt defekty na končetinách po
poraněních, takto lze zrekonstruovat prs
z vlastní tkáně odebrané z břicha anebo
zrekonstruovat část obličeje poškozeného
při poranění či po odstranění tumorů.
– chirurgie ruky

plastick á chirurgie

Vyšetření prsou před
a po plastice
„Je či není plastická operace
diagnostickou komplikací?"
Text: MUDr. Jiří Paděra, Radka Červinková

Mýlí se, kdo si myslí, že plastického chirurga v souvislosti
s operací prsou zajímá jen jejich design. Ti sofistikovaní upírají
pohled i na zdravotní stav prsou vzhledem k prevenci nádorového
onemocnění. V tomto ohledu pak navazují úzká přátelství s dalším
odborníkem.
Ten druhý, kdo vstupuje do hry, je mamolog.
Ač je vyšetření prsu především jeho doménou,
plastický chirurg s touto činností začíná již při
prvním kontaktu s pacientkou. Jde o spolupráci
v pravém slova smyslu. Za barvy chirurgů je
nutné zhodnotit celkový stav prsou, velikost,
tvar i jejich symetrii. „Dále nás zajímá charakter
kůže, dvorců a bradavek, ale také stupeň poklesu a atrofie prsou a případné změny na kůži,
které mohou být jedním z prvních známek
onemocnění,“ říká MUDr. Jiří Paděra. I když
během konzultace dokáže plastický chirurg
pohmatově vyšetřit celou prsní žlázu i mízní
uzliny, soustředí se především na vhodnost prsou k provedení plastické operace, tedy vylučuje
známky velkých rizik. Jinými slovy - nejedná
se o vyšetření preventivní, a proto od něj nelze
očekávat větší přesnost či včasnou diagnostiku
nádorových onemocnění. „Přesně proto je před
vlastní operací vhodné, i když ne povinné, aby
pacientky podstoupily podrobnější vyšetření
prsou u specialisty - mamologa“, vysvětluje Paděra a podotýká, že až teprve mamolog případné

nádorové onemocnění zcela vyloučí. Stejně tak
důležitý je závěr odborníka i v případě změn
po operaci, a proto zodpovědní operatéři apelují
na opakované kontroly svých pacientek.

proč je dobr é dbát
doporučení pl astick ého
chirurga a obr átit se
na m a mologa
Podle MUDr. Renaty Kalajové se díky
screeningu (pravidelné RTG snímky prsou
a mastogramy od 45 let věku každé dva
roky) daří včas diagnostikovat počátek
onemocnění, tedy odhalit ho ještě ve stadiu
nehmatných nálezů, kdy nejsou následky
zdaleka tak trýznivé. „Pro ženy to znamená, že jim budeme moci nabídnout prs
zachovávající výkon bez nutnosti odstranění
všech uzlin v podpaží a eventuálně i vynechání následné chemoterapie,“ sděluje
jasné argumenty lékařka a dodává, že
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samozřejmostí je i větší pravděpodobnost
úplného vyléčení. Před plastickou operací
doporučuje Kalajová vstupní provedení
mamogramu, které by vyloučilo nehmatný
nález v prsu. Po augmentaci už by se totiž
mohla odhalit až jeho hmatná podoba,
která všechny jmenované výhody rapidně
snižuje. Stejnou motivaci přisuzují plastik
i mamolog pravidelnému sonografickému vyšetření po augmentaci prsou – vše
ve jménu větší pravděpodobnosti diagnostiky nádoru dřív, než bude ouvej.

je či není pl astick á oper ace
diagnostickou komplik ací?
„Vlastní operace, a to zejména operace zmenšovací a modelační, přináší pochopitelně jizvy
v prsní žláze, které mohou určitým způsobem
ztížit hodnocení nálezů na prsou ve vyšetřovacích metodách mamografie i sonografie.
Podobně nepřehledný terén mohou způsobit
ale i implantáty,“ vysvětluje plastický chirurg
a jedním dechem dodává, že samotná operace,
jizvy v prsní žláze ani přítomnost silikonových
implantátů nemají žádný vliv na vznik nádorového onemocnění prsou. Ona ztížená orientace
uvnitř prsu kvůli stopám po operaci je ovšem
relativní. Pro lékaře se zkušenostmi s vyšetřením pacientek po operaci to sice nebude přímo
hračka, ale bude to určitě méně složité.
Přítomnost nádoru v prsu při vlastní operaci lze
objevit pouze v případě, že nádor je již určité
velikosti a současně se nachází v oblasti prováděných řezů. „Během operace nemůže být prsní
žláza podrobně zkoumána a detailně rozřezávána pro hledání případných drobných nádorů.
Pokud se ale v průběhu operace nádor nalezne,
měl by být odstraněn, nebo minimálně odebrán
jeho vzorek k histologickému vyšetření,“ říká
plastický chirurg Paděra. Nutně to neznamená
ale s operací přestat, případné pokračování
je podle lékaře otázkou velikosti, charakteru
a umístění nádoru. Pokud to lze, je ovšem nejlepší operaci přerušit a pokračovat v dalším plánu
podle výsledku histologického vyšetření. Tady
už musí být jakýkoliv další postup konzultován
s pacientkou.

×
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Vlastní tuk jako materiál
budoucnosti plastické chirurgie
„Transfery tuku mají přirozený efekt.“
Text: MUDr. Lukáš Frajer

Lipotransfer, lipofiling nebo
lipografting jsou metody, které
se dnes v plastické chirurgii
překrývají a jejichž nejvhodnější
souhrnné pojmenování by pro
svou univerzálnost mohlo znít
nejlépe lipotransfer. Jde o přenos
vlastního tuku z jednoho místa
těla na druhé a jeho využití coby
stavebního materiálu tam, kde
jsou patrné estetické nedostatky.

Klinické možnosti užití tuku jsou velmi široké,
ale obecně se tento tělu vlastní materiál užívá
tam, kde je třeba doplnit objem nebo konturovat
nějakou asymetrickou oblast. V dnešní době se
stále více uplatňuje v možnostech anti-aging
medicíny pro rejuvenaci pleti, protože růstové
faktory a přenesené buňky pozitivně ovlivňují
tvorbu kolagenu a tím zlepšují kvalitu kůže.
Čím dál častěji se transfery tuku ovšem kombinují s ostatními chirurgickými zákroky, jako
jsou facelifting nebo operace víček.

nov i n k a a n e bo opr á še ná
m e t oda
Technika přenosu vlastního tuku ve snaze
řešit deformity v různých oblastech lidského
těla je popsána již na počátku 20. století,
ale vzhledem k tomu, že k této technice bylo
přistupováno čistě mechanicky, bez znalosti
jemných molekulárních buněčných dějů, byly
výsledky zcela nepřesvědčivé, a metoda tak
upadla brzo v zapomnění. O její vzkříšení se
zasloužil v nedávné době americký plastický
chirurg Cyd Colleman, a to díky novým poznatkům v oblasti molekulární biologie a regulačních růstových mechanismů. V dnešní
době se na tuk, který takto přenášíme, díváme jako na biologicky aktivní a životaschop-

ný a podle toho s ním zacházíme. A tady je
onen rozdíl mezi dobou minulou a současností. Na rozdíl od historicky prvních průkopníků máme slušný základ v poznání proč a jak
transfer tuku funguje, ale i nás teprve čekají
velké objevy na úrovní molekulární biologie
a zejména kmenových buněk.
Je to paradox, když si dnes vzpomenu
na tradovaná tvrzení zakladatele plastické
chirurgie, profesora Františka Buriana, který
před padesáti lety prý prohlásil, že tuk je
nepřítelem plastického chirurga. S ohledem
na stav tehdejšího poznání měl ale pravdu.
Tuk je tkáň, která se hůře uzdravuje, a silná
tuková vrstva je vždy velmi nepříznivá pro
hojení. To platí v oblasti tkáně jako celku.
Pokud však vyjmeme tukovou buňku samu
o sobě, má naopak vhodné vlastnosti k přenosu do jiných partií těla, není biologicky nijak
náročná a dá se s ní dobře pracovat. Ideální
je proto každou buňku separovat a následně
aplikovat mezi ostatní, aby měla možnost
uchytit se, což znamená napojit se na stávající cévní zásobení. I tady ale platí, že teorie
je jedna věc, praxe druhá. Při operacích vždy
technicky aplikujeme shluk buněk, jinak
to bohužel neumíme, a proto nejcentrálněji
umístěné buňky mají horší šanci na přežití.
Nemají přístup k cévnímu zásobení, neuchytí
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se a tělo je vstřebá. Určitě rozhoduje i správné rozložení přenesených tukových buněk,
jejichž drobné tukové shluky by měly být
rovnoměrně aplikovány v několika patrech
a různých směrech tak, aby vytvořily de facto 3D síť. Proto je například nutné užívat pro
napouštění tuku do místa přenosu velmi tenké kanyly, které jediné takovou manipulaci
umožní. Současně musí být tuk maximálně
vyčištěný, k čemuž slouží různé technologie
použitelné přímo na operačním sále, a také
případně různě obohacený, například tolik
diskutovanými kmenovými buňkami.

co jsou k m enov é bu ň k y
a ja k é j e j e j ich m íst o
v pl a st ice
Bohužel média - a zřejmě i zdroje informací - vnesly do hojně diskutovaného tématu
zvětšení prsou pomocí kmenových buněk
poměrně velký chaos. Kmenové buňky (odborně STEM cell) jsou ty, které mají schopnost se po správném působení růstových
a regulačních faktorů přeměnit na jakoukoliv
buňku lidského těla. Takové buňky máme
všichni v kostní dřeni a minimální množství jich cirkuluje v krvi. Jenže právě zde je
naše poznání ještě v plenkách a pominu-li
jejich využití v hematoonkologii, víme zatím
málo o možnostech jejich klinické aplikace v jiných medicínských oborech, natož
v plastice. V těle jsou ale i jiné výsostné typy
buněk, mezi které patří i tzv. preadipocity
obsažené v tuku a na rozdíl od běžných
tukových buněk obdařené schopností dělit
se, růst a projevovat větší životaschopnost.
A o ně jde u zmiňované operace. Jsou totiž
přítomné v každém lipoaspirátu (odstátý tuk
při liposukci) a existují technologické postupy, jak je koncentrovat a obohacovat jimi
aplikovaný tuk. Celá procedura je však velmi
cenově náročná. Nicméně stále platí to, že
tyto výsostné buňky jsou v přenášeném tuku
obsažené i bez náročné separace a jejich
množství jen není znásobené a kontrolované.
Zvětšení prsou vlastním tukem bez přídavku těchto buněk je tedy funkční i v podobě

cenově přijatelnější. Dnes je navíc možnost
přenášený tuk obohacovat separátem krevní
plazmy, ve které najdeme v hojné koncentraci
příznivé faktory pro jeho uchycení. Dá se tak
dosáhnout stabilnějšího výsledku vzhledem
k případnému vstřebání.

výhody a nevýhody vlastního
tuku
Výhodou je jeho snadná dostupnost, relativně
nízká náročnost na technické zázemí pro odběr, separaci, čistění i aplikaci, ale také minimální zátěž pro pacienta. Menší transfery
se dají provést v lokálním znecitlivění a z mé
zkušenosti pacienti nemívají žádný problém
v průběhu zákroku. Větší transfery je pak
vhodné provádět v analgosedaci či celkovém
znecitlivění.
Mezi výhody bychom mohli řadit i cenu.
Techniky, kdy se tuk přenáší do obličeje, jsou
jistě cenově příznivější než současné syntetické výplňové materiály.
Nevýhodou je limitace. Nelze užít neomezené množství tuku navzdory tomu, že je ho
kde odebrat. Jelikož je žádoucí postupovat
tak, aby se co nejvíce buněk uchytilo, nemá
smysl přeplňovat vyplňované partie, a proto
je tehdy, požadujeme-li větší zvětšení, nutné
aplikaci opakovat. Dvě až tři opakování jsou
běžné například u rekonstrukce prsou nebo
zvětšení prsou či hýždí vlastním tukem.
To nejcennější na celém procesu přenosu
tuku je jeho přirozený a relativně trvalý
výsledek. Předpokladem je ovšem správné
provedení výkonu, což klade nároky zejména
na chirurga, který musí splnit dvě základní
podmínky: pochopit základní princip metody
a mít praktické zkušenosti s touto technikou.
Zcela rozdílné výsledky bude mít chirurg,
který tuto techniku provádí jen doplňkově
v rámci své praxe, a ten, kdo ji používá rutinně několikrát týdně.

×
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Lukáš Frajer, plastický chirurg
nové generace
„Jsou dny, kdy mě osudy pacientů psychicky vyčerpají.“
Text: Radka Červinková, Foto: Jerry Efeb

Plastický chirurg Lukáš Frajer, jemuž je jako nejmladšímu
a talentovanému členu týmu doktora Romana Kufy předpovídána
slibná budoucnost na poli medicíny, se věnuje oběma pólům
medicínského oboru plastické chirurgie. Po estetické stránce
pomáhá klientům v soukromé Perfect Clinic a po té zdravotní pak
pacientům ve státní nemocnici v pražském Motole. Psychickou
vzpruhu však dodává každému z nich bez rozdílu.

Proč u vás vyhrála právě medicína?
Už jako malý kluk jsem více tíhnul k přírodním vědám a chemii, a proto jsem na gymnáziu přemýšlel o dvou variantách - Přírodovědecká fakulta se zaměřením na molekulární
biologii, popřípadě chemii, anebo medicína.
Mám ale starší kamarády, kteří medicínu
studovali a jejich příběhy mě fascinovaly.
Začal jsem tedy chodit na přípravné kurzy
a po přijímacích zkouškách bylo jasno, šel jsem
„na doktora“.
Od toho okamžiku už byla jasná volba plastická chirurgie?
Když už jsem na gymnáziu oznámil, že budu
lékařem, odpověděl jsem na dotaz jednoho profesora, že budu dokonce plastický chirurg. Byl
to spíš hec, on to s úsměvem přešel a já v té
době - psal se rok 96 - nevěděl, jak blízko jsem
pravdě. Věděl jsem jen, že to bude chirurgický
obor. Když jsme ve třeťáku dostali nabídku
chodit „fiškusovat“ v rámci úvodu do chirurgie

přímo na kliniku plastické chirurgie, neváhal
jsem. Byl jsem zvědavý. Dostali jsme tenkrát
na výběr tři jména lékařů, kteří neměli svého
medika, a já si vybral tehdy ještě neznámé
jméno Roman Kufa. Osud, náhoda? Začal jsem
chodit pravidelně do služeb, kde mě Roman
postupně zasvětil do tajů plastické chirurgie,
hlavně té úrazové, a po pár asistencích při
práci pod mikroskopem při replantacích jsem
se definitivně rozhodl.
Dnes jste jednou nohou v privátu a druhou
ve státním sektoru. S jakými pocity oscilujete
mezi plastikou na těchto pólech?
Já tenhle souběh praxí považuji za velké plus.
Plastická chirurgie jako jeden z mála oborů ho
umožňuje. U ostatních chirurgických oborů
je to de facto organizačně nemožné. Víte,
každý plastik získává svoji erudici na státních klinikách, kde je práce lékaře zaměřena
na rekonstrukční výkony a na léčení nemocných pacientů s nádory a defekty. Estetickou

chirurgii si volí posléze sám, a i proto, že je
z ekonomického pohledu lukrativnější, zůstane
jí často zcela věrný. Podle mne je vhodné v rámci lékařské praxe ponechat si obě možnosti,
což se našemu týmu Perfect Clinic myslím
povedlo. Osobně trávím část pracovního času
ve Fakultní nemocnici v Motole, kde se věnuji
rekonstrukční chirurgii, a po zbytek doby se
soustředím na chirurgii estetickou. Je to velmi
dobré spojení, protože činnost je velmi různorodá na obou pólech.
V čem je, samozřejmě kromě druhů problémů
a tím pádem operací, základní rozdíl?
Ve státním sektoru je lékař autoritou - lékařem
a pomáhá nemocným pacientům, zatímco v estetické chirurgii je pacient do jisté míry naším
partnerem. Rozhodně ale nechci tyto dvě části
od sebe násilně trhat či jim nějak nadržovat,
to ani z podstaty nejde. Každá z nich je krásná
a dodává člověku radost a energii, případně
mu přidělává na čele vrásky.
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pásmu, i když nic neplatí absolutně - jsou jistě
dny, kdy mě třeba osudy pacientů psychicky
vyčerpají.
Jak si pak takový nápor kompenzujete?
Naštěstí tomu není tak často, ale pokud ano, snažím se relaxovat fyzickou aktivitou a přiznám
se, že rád i spím, proto si občas polenoším. Vrátil
jsem se k rybaření, které miluji od dětství, jen
dnes ho mám rád v podobě mořského rybolovu.
A to považuji za ideální relax.
Jste nejmladším členem týmu Kufa-Pros,
ale díky svému talentu již hodně zkušeným.
Překvapuje vás něco v práci plastického
chirurga?
Myslím, že každý lékař bude až do konce své
praxe neustále překvapován. Plastická chirurgie je jako obor velmi různorodá a spolupracuje se spoustou medicínských oborů, což se
mi na ní velmi líbí a činí tuto práci, dle mého
soudu, velmi kreativní.

Říkáte jinými slovy, že si pacienti na obou
stranách žádají rozdílný přístup?
Nemocný pacient potřebuje lékaře jako autoritu. Tady nejsou na místě diskuze o tom, zda-li
operovat nádor či nikoliv. Lékařovou povinností je vždy pacientovi co nejlépe a zodpovědně
vysvětlit tíži a závažnost problému a tím
mu pomoci v zásadním rozhodnutí. Naopak
v estetické chirurgii je názor pacienta více
akceptován. Samozřejmě pokud přesahuje
míru „normálnosti“, tak i tady je rozumné
uplatnit lékařskou autoritu a pacienta buď
přivést ke korekci názoru, nebo ho odmítnout.
Jistě v tomhle případě hraje velkou roli osobní
cítění chirurga a jeho smysl pro estetično.
Ona tzv. „velká plastika“ není sice tolik mediálně vidět jako estetika, ale může být jakousi
prestižní záležitostí lékaře?
Možná z pohledu naplnění ryzí podstaty práce
lékaře. Setkávám se zde s řadou komplikovaných pacientů, kdy vyřešení jejich závažného
zdravotního problému je pro mě jakousi morální satisfakcí. Ale abych vás nemýlil, podobné
pocity zažívám i v rámci estetické chirurgie.

Tady se podobně blahé euforické pocity
odvíjejí od spokojeného klienta, kterému jsem
plastickou operací dopomohl zvednout kvalitu
prožívání sebe sama a jeho života.
Jste hodně vytížen pracovně. Jak náročné je
pohybovat se na obou březích pro vás osobně?
V praxi lékaře nenajdeme žádný den, který je
stejný, i když rámcově má svůj jasný řád. A já
jsem rád, že můj pracovní den je velmi různorodý. Sestává z ranních vizit, přes operační
programy s následnou ambulancí, vyšetření
nových pacientů či kontrol pacientů po operacích, ale také různých konzilií na jiných
odděleních. Pojem náročnost je relativní. Rozhodně nemám pocit, že dělám něco jiného nebo
výjimečného ve srovnání s ostatními kolegy
v rámci různých odborností.
Dobře. Zeptám se jinak. Je práce plastického
chirurga náročná po psychické stránce?
Myslím si opět, že se neliší od práce lékaře
v obecné rovině. Každý obor má svá specifika
a vyvíjí na lékaře jistou míru psychické zátěže. Naopak náš obor žije v relativně v klidném

Nač jste vy sám jako plastický chirurg nejvíce
pyšný?
Plastickou chirurgii v současné době praktikuji
osm let, nechci popírat dílčí úspěchy v léčbě
komplikovaných pacientů, ale rozhodně nemám
nějaký zásadní lékařský počin, kterým bych se
mohl chlubit jako unikátem. Ten třeba přijde.

×

kdo je Lukáš Frajer
Už od základní školy pěstuje masožravé
rostliny. Dvacet let se také aktivně věnoval
včelařství, což mu dnes čas nedovolí.
Miluje žánr sci-fi a „ulítává“ na Hvězdných
válkách. Je novopečeným pyšným otcem.
P.S. Velmi nerad se fotí.
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Tabu v plastické chirurgii?
„Labiaplastika – přísně tajné!“
Text: Lenka Kadeřávková a Radka Červinková

Podle internetových diskuzí to
vypadá, že v plastice žádná tabu
neexistují a dávno pryč jsou doby,
kdy jsme my, ženy, tajily plastické
úpravy svého zevnějšku. Živě
si zde vyměňujeme zkušenosti
a informace o zvětšení prsou,
operaci břicha po dětech nebo
probíráme své vady na kráse,
a otevřeně tak přiznáváme, s čím
jsme přírodě tak trochu pomohly.
Plastičtí chirurgové i psychologové
se shodují na uvolnění tohoto
tabu ve společnosti. Jen to neplatí
u každé plastické operace stejně.
Existují operace, o kterých se mlčí. Tak jako
se od určitého momentu nemluví o věku ženy,
nepřiznávají se hlasitě ani omlazující operace
obličeje. Ještě tak botoxové injekce, které se vymykají svou jednoduchou aplikací z operačních
zákroků, a posunuly se tak do kategorie „běžné
denní péče“. Ale facelift? To už je jiná.
„Současný systém tržního hospodářství bohužel
stáří diskriminuje ve prospěch mládí jako symbolu
zdravého a výkonného jedince. Trend dobře a mladě vypadat je téměř nutností pro výkon pracovní
pozice. Tím, že žena přizná například liposukci či
zvětšení prsou, ukazuje svému okolí, že se snaží
pečovat o svůj mladistvý vzhled. Ovšem facelift
většina pacientek stále považuje spíše za operaci,
která maskuje stáří. A to je tabu,“ zamýšlí se nad
problémem plastický chirurg Roman Kufa.

Labiaplastika se provádí v případě
ochablých a prodloužených stydkých
pysků. To může být způsobeno geneticky
nebo vlivem prodělaných porodů. Zvětšená labia ruší vzhled nejen kosmeticky,
ale mohou způsobovat potíže při pohybu,
sportu, v sexuálním životě a mohou být
také příčinou častých zánětů zevních pohlavních orgánů u ženy. Operace spočívá
v odstranění přebytečné kůže.

o č n í v íčk a? j de př ece
o z dr av í
Na druhou stranu oční víčka jsou také na obličeji a jen málokdo tuto operaci v dnešní
době popírá. „Operace očních víček dnes už
patří ke standardu péče o vzhled. Uvolnění
tabu je způsobeno částečně i tím, že zde se
dobře argumentuje zdravotními důvody a zdraví je společensky přijatelnou omluvenkou či
argumentem vždy,“ míní Kufa.
U dalších estetických operací už nelze příliš
o zdravotních aspektech mluvit, ale tabu
přesto mizí. Podle Kufy to souvisí s internetem a medializací zákroků a samozřejmě
i s tím, že plastické operace začaly zajímat
nejširší publikum.
Podle psycholožky Laury Janáčkové tím, že
v dnešní době přiznáme plastickou operaci,
vlastně ukazujeme světu, že jsme ochotni
na své cestě za úspěchem, ať už v podobě
vysněné práce či ideálního partnera, leccos
vykonat. „Plastická operace je pak pomyslnou

vizitkou – jsem schopen na sobě pracovat
ve všech oblastech, zasloužím si uznání
a úspěch,“ říká psycholožka.

l a bi a pl a s t i k a – př í sn ě
ta j n é!
Zcela z jiného soudku jsou však plastické operace
nejintimnějších ženských partií. Tam panuje
zcela přísné embargo. U labiaplastiky lze jen
těžko očekávat detabuizaci. „Dnešní doba mluví
mnohdy zcela otevřené o sexu, nicméně méně
otevření jsme, pokud se to týká intimních otázek
nás konkrétně. Otevírat dokořán dveře intimity
totiž znamená i její ztrátu a popření její podstaty,“
míní Laura Janáčková a Roman Kufa dodává: „Ač
je to operace velmi žádaná a pro intimní stránku
života ženy zdravotně i esteticky nesmírně prospěšná, nemluví se o ní. Ani média se stále ještě
neptají - to se ale, na rozdíl od osobního svěřování
žen, v budoucnosti změnit může.“

×

V některých případech však ženy žádají
i opačnou operaci – tedy zvětšení velkých
stydkých pysků, kde s věkem ubývá tuková tkáň. Malé stydké pysky pak nejsou
překryty, výrazně vyčnívají a dochází
k neestetické disproporci. Ustupující labia
je možné vyplnit vlastní tukovou tkání,
která se odebere z podkoží břicha nebo
stehna a kanylkou aplikuje do velkých
stydkých pysků.
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I plastické operace mají
své komplikace
„Dobré pracoviště komplikace
nepopírá, ale ví, jak je řešit.“
Text: MUDr. Zdeněk Pros, Foto: archiv Perfec Clinic

Na ploché bříško často liposukce nestačí. Ženy, které mají břišní stěnu
povolenu kvůli opakovaným porodům nebo radikálnímu hubnutí, trápí
kromě tuku ještě něco jiného a tím je převis kůže v podbřišku.

d o ja k é m í ry prová z í
kom pl i k ac e pl a s t ick é
ope r ac e
Jako všechny operace i ty estetické provází
určité procento komplikací. Pokud někdo říká,
že nemá komplikace, tak buď málo operuje,
nebo nemluví pravdu. Za přijatelné považuji
hodnotu do pěti procent. Deset a více už vidím
jako problém.

ja k z áva ž n é ho jsou
c h a r a k t e ru
Komplikace lze rozdělit na celkové a místní.
Statisticky jsou místní komplikace mnohem
častější než komplikace celkové, ke kterým
dochází opravdu jen výjimečně.
Mezi celkovými komplikacemi, tedy těmi,
které se týkají lidského organismu jako
celku, je bezesporu nejobávanější plicní

embolie. Ta může mít různé stupně postižení
a tím i různé projevy – od mírné dušnosti
a kašle až po ty nejhorší následky. Riziko
vzniku plicní embolie je vyšší u obézních
lidí, kuřáků, u lidí léčených hormonálně
a klientů se sníženou pohyblivostí. Preventivně je proto u těchto rizikových skupin
a rozsáhlejších operací indikováno podávání
nízkomolekulárního heparinu v kombinaci
s antitrombotickými kompresivními punčochami. Riziko této obávané komplikace se
tak dá skutečně výrazně snížit. Mezi celkové
komplikace patří také větší krevní ztráty
a například poruchy srdečního rytmu, které
jsou ale velmi málo frekventované.
Z místních komplikací jde nejčastěji o různé
projevy komplikovaného hojení rány. Ať už
jsou to infekce, dehiscence (rozestoupení rány),
lokální nekrosy, tedy místní odumření tkáně,
anebo různé stupně zpomaleného hojení. Mezi
místní komplikace můžeme zařadit ale i nevzhledné pooperační jizvy. Ty dělíme na atro-

fické – vpadlé, hypertrofické – vystupující nad
povrch kůže a jizvy keloidní– červené, vystouplé a bolestivé. Do skupiny místních komplikací
řadíme i snížení citlivosti kůže v okolí operační
rány, které je ale ve většině případů přechodného charakteru a jedná se tedy o „komplikaci“
dočasnou. Poruchy citlivosti kůže mohou být
ale i opačné. Taková je například dočasně
zvýšená citlivost prsních dvorců a bradavek
po zvětšovací operaci prsou.

ja k jsou ř eši t e l n é
Dobrou zprávou je, že moderní medicína umí naprostou většinu komplikací řešit. Infekci zvládneme antibiotiky, pokud možno cíleně podávanými.
Rané komplikace eliminujeme častějšími převazy,
případně menším chirurgickým zákrokem,
většinou jen v místním znecitlivění. Stejně tak
nevzhledné jizvy lze vždy ještě korigovat laserem,
injekční aplikací hormonů a výplňových materiálů
anebo drobným chirurgickým zákrokem.

název rubriky

Zvýšená citlivost bradavek po operaci patří
k dočasným změnám.

n e usp okoj i v ý v ýsl e de k
n e n í kom pl i k ace
Mezi komplikace v pravém slova smyslu ale
nepatří nespokojenost s estetickým výsledkem
operace. To je velmi subjektivní záležitost a i zde
existuje řada variant. Často je lékař spokojen
s výsledkem, ale klient očekával „něco víc“.
Chyba bývá už v předoperační konzultaci, kdy
nebyly dostatečně probrány možnosti a očekávané benefity výkonu. Někdy skutečně nelze ani
brilantně provedeným výkonem splnit pacientova přehnaná očekávání, která by tedy měla být
důvodem odmítnutí výkonu ze strany lékaře.
Další možností je spokojenost klienta a nespokojenost lékaře. To je v zásadě dobrá varianta, byť
někdy pro lékaře frustrující. A v neposlední řadě
nespokojenost obou stran, která většinou dospěje
k nějakému korekčnímu výkonu.

ja k kom pl i k ac í m
př e d c h á z e t
Nejlepším způsobem je prevence. Celý proces
estetického zákroku začíná podrobnou předoperační konzultací, a protože estetické výkony
patří do kategorie elektivních, tedy ne nezbytně
nutných zákroků, je tím spíš potřeba pečlivě
zvážit možnosti, probrat přínosy, vysvětlit rizika, nabídnout alternativy. Rozhodnutí podstoupit zákrok by mělo být společným verdiktem
obou, pacienta i lékaře.
Důležitou součástí prevence je podrobné předoperační interní vyšetření. Klient by měl k operaci přijít nejen fyzicky zdráv, ale i v dobrém
psychickém rozpoložení. Ze zkušenosti vím,
že psychická pohoda znamená velmi mnoho
pro úspěch léčby. V tomto ohledu je důležité
i časové naplánování operace, kdy se vyplatí dát
přednost termínu, kdy vás nečekají doma ani
v práci žádné stresy.
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Odbornost lékaře a vybavení pracoviště
jako záruka eliminace rizik se předpokládá
automaticky, ale po pravdě ani dnes není
naprostou samozřejmostí. Estetická medicína
je velmi lukrativní obor, lákavý pro řadu
kolegů bez patřičné erudice, kteří provozují
praxi v zařízeních neodpovídajích požadovaným standardům. Bohužel.

lze riziko komplikací snížit s jistotou na naprosté minimum. A dobré pracoviště se pozná podle
toho, že i když je procento komplikací velmi
nízké, což by mělo být, neobrací se k nim zády,
ví, jak je řešit, a řeší je.

Další velmi významnou část prevence komplikací tvoří i řádná pooperační péče a dodržování všech pooperačních pokynů a omezení. Sem patří fyzická opatrnost, péče o ránu
i jizvy, ale také řádné nošení podpůrných
pomůcek, jako jsou sportovní podprsenky,
kompresivní prádlo či elastické pásy. Estetický zákrok totiž nekončí operací. Následuje
hojení, což je proces, který trvá několik týdnů i měsíců a jeho podcenění může výsledek
zdařilé operace naprosto znehodnotit.

prevence komplikací:

Pokud obě strany – klient ani lékař – nepodcení
žádný z výše uvedených kroků celého procesu,

×

Významnou část tvoří řádná pooperační
péče a dodržování pokynů v rekonvalescenci. Sem patří fyzická opatrnost, péče
o ránu a jizvy, ale také řádné nošení podpůrných pomůcek jako jsou zdravotní či
sportovní podprsenky, kompresivní prádlo
a elastické pásy. Estetický zákrok operací
nekončí, fáze hojení je rovnocenný proces,
který nelze podcenit. Výsledek operace dokáže nekázeň při rekonvalescenci naprosto
znehodnotit.
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Tvarování obličeje Juvéderm Voluma
„Efekt je okamžitě viditelný a vydrží dva roky."

Text: MUDr. Jitka Chaloupecká a Radka Červinková, Foto: archiv LC Anděl

Stopy stárnutí na obličeji jsou
většině z nás protivné, a tak hledáme cesty, jak se jich buď úplně
zbavit, anebo je alespoň minimalizovat. Proto se stále větší počet
lidí obrací na specializovaná pracoviště estetické medicíny s prosbou o pomoc. A proto odborníci
vyvíjejí stále nové technologie
a objevují účinné látky, které
nežádoucí známky stáří likvidují
a jeho progres brzdí. K nim patří
i speciální materiál Juvéderm
voluma, dobře doplňující věkem ztracený objem tváře.

Podle doktorky Chaloupecké z Laserového
centra Anděl je Juvéderm voluma velmi
záslužným přípravkem, protože dokáže to,
co jiné výplňové materiály neumí: „Zatímco
pomocí dosud rozšířených kožních implantátů lze

vyplňovat vrásky, modelovat a zvětšovat rty, řešit
jizvy i nerovnosti v obličeji, ztracený objem s nimi
nenahradíme.“ Nejen prohlubující se vrásky
v důsledku postupné ztráty pružnosti totiž kazí
mladistvý dojem z našeho vzhledu, i úbytek
objemu jako následek sesychání pokožky vede
k jeho estetické disproporci. A teprve doplnění
ztraceného objemu přináší zpět plnější, hladší
a zdravější vzhled.
„Za účelem náhrady ztraceného objemu, tvarování tváří a modelaci brady byl vyvinut speciální materiál Juvéderm voluma, což je klinicky
testovaný objemový výplňový materiál,“ říká
Chaloupecká a vysvětluje jeho podstatu: „Je to
gel zasíťované kyseliny hyaluronové, která má
velkou schopnost vázat vodu. Jelikož přípravek
obsahuje i znecitlivující látku lidokain, velice
dobře a šetrně se injekčně aplikuje. Citlivějším

Ukázka před a po zákroku

klientům můžeme nabídnout samozřejmě i další podpůrná místní anestetika.“
Jaké jsou podle dermatoložky výhody novinky
Juvéderm voluma? Aplikace je pro klienty
jednoduchá, časově nenáročná a nevyřadí člověka z běžného životního rytmu.
Změna objemu je patrná již 30 minut po aplikaci
a efekt přetrvává téměř dva roky. Ošetřované
místo může několik dní po zákroku otékat a člověk by neměl prožívat zvýšenou fyzickou námahu, slunit se nebo se saunovat. „Zvážíme–li, že
efekt je okamžitě viditelný a po vlastní aplikaci
objemové výplně není třeba žádná speciální péče,
je nad slunce jasné, že to je velký benefit v dnešní
uspěchané době, která klade důraz na vzhled,“
uzavírá Chaloupecká.

×

Inzerce

Doporučení Perfecte:
Jak si udržet váhu i po liposukci

název rubriky
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Liposukce jako operační zákrok má významné uplatnění v případech, kdy tukové nadbytky tvoří neestetické
nesouměrnosti postavy a to i při dodržování vhodných stravovacích a pohybových návyků. A přestože liposukce problém s nadbytkem tuku v problematické partii vyřeší, je potřeba i po zákroku dodržovat vhodný režim
pro uchování dosaženého stavu. Jinak byla nemalá investice do nových křivek zbytečná.

Na dotazy týkající se udržení váhy po operaci jsme
se zeptali nutriční terapeutky Nikoly Hanyšové.
Co je podle vás nejdůležitější v celém pooperačním procesu?
Je důležité nenechat se unést myšlenkou, že po liposukci se již postava udržuje v dokonalé formě bez našeho
přičinění. Tedy i po liposukci je potřeba dbát na zdravý
jídelníček, dostatek přiměřené a vhodné pohybové
aktivity a snažit se celkově o zdravý životní styl.
Měla byste nějaké konkrétní rady?
Nejzásadnější je pravidelnost, jak ve stravování, tak
v pohybové aktivitě a pitném režimu. Pouze pravidelné a trvalé změny přinesou i trvalé výsledky. Měli
bychom se snažit o 5 - 6 jídel na den. Co se cvičení
týká, pak pro udržení již získaného cíle stačí chodit
cvičit 3× týdně, pokud se chcete i nadále zlepšovat,
pak bych doporučila frekvenci cvičení 4× - 5× týdně.
Jak se ale přimět k dodržování těchto zásad?
Je pravda, že právě pravidelnost jak ve stravování,
tak ve cvičení dělá největší problémy. U cvičení je
zapotřebí najít pohyb, který nás bude bavit. Co se
stravování týká, tak tam je jedinou radou připravit
si jídlo dopředu a pak jen nastavit budík.
Jsou nějaké obecné rady jak jídelníček sestavit?
U žen bývá největší problém především v nadmíře sacharidů a nedostatku bílkovin, u mužů
je častý nadbytek tuků a nedostatek zeleniny.
Optimální příjem živin představuje 20 - 30 % bílkovin, 30 % tuku a 40 - 50 % sacharidů, dostatek
vlákniny, zeleniny přijímat kolem 400 g a ovoce
200 g/den. Častý problém bývá i s konzumací
ovoce v pozdních hodinách.

Náš tip:
Pro snadné a pohodlné řešení vašeho stravování
i pohybového režimu je připravena společnost
BoxFood, která pro klienty Perfect Clinic
připravila slevový program.

● květinové vazby ke všem příležitostem
● návrhy interiérů
● samozavlažovací květníky Lechuza
● svatební květinový servis
● sezónní a speciální dekorace
hot line +420 602 255 926

in2U
Co získáte v rámci péče BoxFood?
• konzultaci s nutriční terapeutkou, která sestaví stravovací plán k udržení perfektního stavu po
operaci
• chutnou stravu 5× denně až 5× týdně (dle
vašeho výběru) sestavenou na základě konzultace s terapeutkou a rozvoz po Praze a blízkém
okolí až k vám
• možnost doplnění o víkendy a druhé večeře
• BE FIT manuál, kde najdete všechny důležité
rady k dosažení svého cíle
• záznamovou kartu k zapisování vašich výsledků
• boxfood kuchařku a fit diář v elektronické
podobě

● ofsetový tisk
● digitální tisk
● velkoplošný tisk
● sítotisk
● DTP studio
● web design

Online poradna na www.boxfood.cz

Nutriční terapeutka
Nikola Hanyšová
je pro vás připravena
na tel.: +420 607 191 092

hot line +420 602 255 926
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O vážných věcech s primářkou
Naděždou Vojáčkovou
„Pro melanom je varovný signál spálení
sluncem do puchýřů.“
Text: Radka Červinková, Foto: Jerry Efeb

Jako korektivní dermatolog v Laserovém centru Anděl řeší doktorka
Vojáčková estetické vady na kůži a zahlazuje stopy stárnutí pomocí
výplňových materiálů a botulotoxinu. O těchto metodách ví dneska
ženy tolik, že se konzultace u lékaře posunula téměř do roviny diskuse
o odborných detailech. Jako žena v čele Dermatovenerologické kliniky
Fakultní nemocnice Na Bulovce se setkává s problémy, o kterých
se populární formou tolik nepíše, a přesto - nebo právě proto - nás
jejich hrozba atakuje víc, než by se nám líbilo. Stojí za to povídat si
o lymfologii a dermatologické onkologii.
Jste lymfolog, což je specializace, se kterou se
jen málo setkáváme. O co jde?
Jak už název napovídá, jde o lymfatické otoky.
Ty vznikají při poruše lymfatického systému
a mohou být primární či sekundární. Primární
lymfedém vzniká bez zjevné příčiny a postihuje
lymfatické cévy nebo uzliny. Ač je tato porucha
přítomna již při narození, nemusí se otok hned
projevit a jeho první známky se přihlásí nejčastěji mezi 15. a 25. rokem. Sekundární lymfedém
pak vzniká ze známé příčiny, což nejčastěji
bývá operace, úraz, radioterapie nebo infekce
a útočí na končetiny, ale i genitál, hýždě, břicho
a obličej. A aby to nebylo jednoduché, setkáváme se často s otoky smíšené příčiny.
Otok zní leckomu jako banalita. Ale jaké
problémy vyvolává?
Otokem postižená část těla je objemově větší,
asymetrická a tudíž dochází k omezení hybnos-

ti. Vznikají kožní změny a objevují se pocity tíhy
končetiny. Navíc péče o otok je časově náročná
- denně je nutné přikládat obinadla nebo nosit
kompresivní pomůcky. Taková porucha významně dopadá na kvalitu života a ovlivňuje běžné
denní aktivity člověka.
Není lymfatický systém tak trochu podceňován v dnešní době?
Myslím, že problematika lymfatických otoků
nikdy nebyla v popředí zájmu odborné veřejnosti. Je stále málo lékařů, kteří se tomuto
problému systematicky věnují, a málo pracovišť, která poskytují komplexní péči. Pacienti nejsou správně poučeni, často přichází
s pokročilými otoky už v době nevratných
fibrotických změn v podkoží.
Souvisí s tím pravděpodobně i panující omyly...
Ano. Největším omylem je považovat lymfatický

co je lymfatický systém
Lymfatický systém se skládá z lymfatických cév a uzlin, tekutina se označuje jako
lymfa. Lymfa je bezbarvá, čirá, vzniká
z mezibuněčné tekutiny nasátím do lymfatických kapilár. Její složení je proměnlivé
a závisí na charakteru tkáně a intenzitě
látkové výměny. Lymfatický systém se tedy
podílí na udržení optimálních podmínek
v mezibuněčném prostoru, zajišťuje odvod
zplodin látkové výměny, včetně velkých
molekul bílkovin a buněk. Druhou důležitou funkcí je funkce imunologická.

otok za sice nepříznivý, ale kosmetický a vedlejší účinek po operaci a radioterapii, který se
nemusí nebo nedá léčit.
K čemu to může vést?
Pokud není otok včas a správně léčen, vede
k nevratným změnám a komplikacím. Otok,
který se zpočátku objevuje v odpoledních hodinách, po námaze a v teple, později nemizí ani
přes noc. Končetina se stává objemnou, těžkou,
vznikají kožní změny a často i infekce.
A pokud je správně léčen?
Pak subjektivně pacienti udávají zlepšení
mobility a úlevu od tíhy končetiny. Objektivně
se efekt léčby hodnotí různými způsoby, např.
měřením obvodu končetin, a úbytky mohou
být až několik centimetrů. Nicméně léčba musí
být dlouhodobá a řada pacientů musí zásady
udržovací léčby dodržovat celoživotně.
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chronická expozice slunci v době před vznikem
nádoru a následně pozdní diagnóza stávajícího
nádoru.
Co bychom neměli v rámci prevence podcenit?
Každá změna znaménka a každé dlouhodobě
nehojící se ložisko na kůži jsou podezřelé.
U znamének sledujeme ostražitě velikost nad
5 mm, nepravidelný tvar, rozpité okraje a nestejnou barvu. Každému ložisku, které se delší
dobu nehojí, bychom měli věnovat svou pozornost. Mohou vypadat různě, např. jako červená
lehce vystouplá ložiska se šupinami nebo lesklé
hrboly, v jejichž centru postupně vzniká vřídek,
mohou svědit, a dokonce krvácet. Kůži bychom
si měli zkontrolovat jednou za měsíc a neváhat
s návštěvou dermatologa. Prevence je v tomto
případě nejdůležitější a mocná! Kožní nádory
jsou totiž dobře přístupné pouhým pohledem,
případně dermatoskopem, a tak by žádný pacient neměl a nemusel zemřít na kožní nádor.

×

V čem léčba spočívá?
Základem léčby je komplexní fyzikální léčba,
která zahrnuje manuální a přístrojovou
lymfodrenáž, kompresi elastickými obinadly
nebo kompresivními pomůckami, cvičení,
polohování, péči o kůži a režimová opatření.

ale proč není zcela jasné. Jako jedna z příčin
se udává změna chování na slunci a také doby
pobytu na něm. To je spojené i s tím, že jezdíme
na dovolené za sluncem vícekrát za rok a volnočasové aktivity trávíme více na slunci.

Vaší doménou je kromě lymfologické problematiky také dermatologická onkologie,
jinými slovy léčíte i kožní nádory. Jak nebezpečný je tento typ rakoviny?
Melanom kůže je bohužel velmi závažné
onemocnění. Metastazuje brzy a často. A protože nemáme k dispozici účinné léčebné
metody, je metastazující melanom považován
za nevyléčitelný. Bazaliom je pak velmi častý
nádor, který ale prakticky nemetastazuje,
ovšem časté jsou recidivy a vícečetná ložiska. Pokud není léčen, prorůstá do okolních
tkání a destruuje je. A nakonec je tu méně
častý, ale nebezpečný spinaliom, který může
metastazovat a růst poměrně rychle.

Když jsme u těch faktorů, které jsou rizikové?
Fototyp I a II, což jsou lidé se světlou kůží,
rezavými, nebo blonďatými vlasy a modrýma očima, kteří se vždy spálí a nikdy
neopálí. Dalšími rizikovými faktory jsou
určitě expozice UV záření, opalování a spálení sluncem, ale i opakované návštěvy
solárií a delší pobyt v slunečných krajinách. I výskyt kožních nádorů v rodině
může znamenat větší riziko. Pro melanom
je to dále větší počet pigmentových névů,
pro bazaliom a spinaliom viry ze skupiny
HPV, chronický zánět, chronické trauma
a imunosuprese (lidé po transplantaci, lidé,
kteří užívají imunitu potlačující léky, např.
kortikosteroidy nebo biologika).

Kde jsou příčiny?
Nádorová onemocnění kůže vznikají na podkladě
genetické dispozice a působením řady vnitřních
a zevních faktorů. Jejich výskyt trvale narůstá,

Najde se varovný moment, kdy by si dotyčný
měl uvědomit, že jde to tuhého?
Pro melanom je to spálení sluncem do puchýřů,
pro nemelanomové nádory je to opakovaná,

kožní nádory a jejich trendy
Incidence kožních nádorů se celosvětově zvyšuje. Podle údajů z roku 2009 je
výskyt melanomu u nás proti roku 1977
čtyřnásobný - dnes je to kolem 20 případů
na 100 000 obyvatel. Melanom je nádor
středního a vyššího věku, extrémně vzácný je u dětí. Za nejrizikovější skupinu jsou
považováni muži ve středním věku. Nemelanomové nádory kůže jsou nejčastějšími
nádory ze všech. Výskyt např. bazocelulárního karcinomu byl zaznamenán u 182
případů na 100 000 obyvatel.
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Mikrojehličková radiofrekvence
ScarLet RF™
"Jehličková energie jako účinný lifting."

Text: Gréta Wohlová, Foto: archiv LC Anděl

Moderní estetická dermatologie
prodělala v posledních letech
bouřlivý vývoj na poli nejrůznějších rejuvenačních čili omlazujících technologií. V oblibě mezi pacienty vedou hlavně neinvazivní
a semiinvazivní ošetření, protože
vyžadují minimální, nebo žádnou
rekonvalescenci, a pacienta tak
neobtěžují v běžných pracovních
a sportovních aktivitách. Mezi
poměrně nové a velice efektivní
patří právě mikrojehličková radiofrekvence.
Principem této metody je řízený průnik sady
tenkých jehliček do předem stanovené hloubky
v kůži. Hloubka průniku se pohybuje mezi 0,5
-3,5 mm podle oblasti použití, což může být
obličej, krk, dekolt či hřbety rukou. Stejně tak
se touto oblastí řídí nastavení energie a doby
působení. Následně dochází mezi jehličkami
k uvolnění přesně cílené radiofrekvenční energie, která tepelně působí na kolagenní vlákna
v podkoží, což vede k jejich stažení a násled-

nému liftingovému, vyhlazujícímu efektu.
Tyto změny ale probíhají v podkoží v horizontu
týdnů až měsíců, proto si na výsledný efekt
musíme určitou dobu počkat.
Kromě vrásek a povadlosti pleti tuto metodu
používáme také u pacientů s aktivním akné,
jizvičkami po akné či rozšířenými póry. Radiofrekvenční energie totiž působí také na mazové
žlázky, tepelně je poškozuje, a to vede k jejich
zmenšení a snížení produkce mazu.

ja k oše t ř e n í probí h á
Ošetření mikrojehličkovou radiofrekvencí
probíhá po předchozím místním znecitlivění
pomocí anestetického krému či gelu, i když
menší oblasti lze ošetřit i bez anestezie.
Ošetření celého obličeje trvá asi čtyřicet
minut, ostatní oblasti závisí na velikosti ošetřované plochy.
Těsně po zákroku do kůže ještě můžeme
vpravit masáží roztoky s kyselinou hyaluronovou, směsí vitaminů, aminokyselin
a antioxidantů. Mikrokanálky vytvořené jehličkami totiž usnadňují průnik těchto látek
k cílovým strukturám v hlubokých vrstvách
kůže a liftingový efekt se tak vylepšuje.

Bezprostředně po ošetření je kůže zarudlá,
mírně oteklá a vzácně může dojít i k drobnému krvácení z jednotlivých vpichů. Zarudnutí a mírný otok mizí většinou do několika
hodin, otvůrky v kůži se elasticitou velice
brzy opět uzavírají a následující den může
člověk fungovat zcela bez omezení.
Vzhledem k tomu, že energie působí v hloubce a k poškození kožního povrchu dochází
v minimální míře, klesá také riziko hyperpigmentací (nehezké hnědé skvrny), kterých
se po laserových zákrocích nejvíce obáváme.
Ochrana před UV zářením po zákroku stačí
jen po dobu dvou týdnů. Rekonvalescence
je v pravdě minimální a ošetření lze podle
závažnosti postižení opakovat bez rizika
s odstupem několika měsíců.
Snad jedinou nevýhodou může být kontraindikace zákroku a tou je zabudování nějakého
elektronického přístroje v těle – kardiostimulátoru, defibrilátoru a podobně.
Každopádně tato metoda patří vzhledem
k minimálním rizikům a velkému efektu díky
hlubokému působení cílené energie k velkým
příslibům na poli estetické dermatologie.

×
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Hydrolifting

„Hydrolifting vede k remodelaci kolagenních vláken
a obnovení tonu pleti."
Text: MUDr. Jitka Chaloupecká a Radka Červinková, Foto: archiv LC Anděl

Dodat starší pleti vodu, aby
omládla, nám předepisují téměř
všichni zkušení kosmetičtí výrobci. Ti méně zkušení od nich kopírují, a tak v každém krému pro
dámy po třicítce dnes už najdete
hydratační složku jako účinnou
zbraň proti vráskám. Doslova se
tyto proklamace brát nedají, ale že
má voda zásluhy na mladistvém
vzhledu pleti, to lež není.

Hydratace neboli zavodnění je důležité k udržení zdravého tonu pleti, který může za to, že
naše pleť vypadá svěže, což je jasná známka
zdravého mládí. A proto bychom měli chtít
svou pokožku hydratovat. Ona pokožku sice
chrání před vysycháním vlastní stráž - důležitá
hydratační složka pleti, kyselina hyaluronová ale s přibývajícím věkem se, jak jinak, hladina
právě této kyseliny snižuje. A proto naše pleť
může pro změnu působit unaveně. Tento proces
se podle doktorky Chaloupecké z Laserového
centra Anděl nejvíce týká viditelných oblastí
obličeje, krku, dekoltu a hřbetů rukou, což nám
radost nedělá. Jenže LC Anděl pro vás má něco,
co by vám ji udělat mohlo. Hydrolifting!

„Hydrolifting je vypnutí pleti přímou aplikací unikátních kombinací tří látek - kyseliny
hyaluronové, manitolu a glycerolu (Neomed
hydrate), které mají velkou hydratační kapacitu. To znamená, že tato látka je schopna mnohonásobně vázat vodu,“ představuje novinku
Chaloupecká a vysvětluje, k čemu v pokožce
díky této hydratační bombě dojde: „Hydrolifting

vede k obnově činnosti fibroblastů, remodelaci
kolagenních vláken a tím pádem k obnovení tonu
a elasticity pleti.“
Ze zkušenosti doporučuje lékařka zákrok pro
ženy kolem třicátého roku věku, respektive
v době, kdy se v důsledku snížení hydratace
objevují první vrásky. Účinná je metoda i v případě pleti poškozené slunečním zářením.

ja k se z á k rok prová dí ?
Látka se do pokožky aplikuje ultratenkými
jehličkami a zákrok trvá desítky minut. Podle
Jitky Chaloupecké není výrazně bolestivý,
ale je možné ho provádět v místním znecitlivění za pomoci krému Emla, který se nanáší
na ošetřovanou plochu ideálně jednu hodinu
před výkonem. Ošetřená pokožka je po zákroku lehce zarudlá, oteklá a místy jsou patrné
vpichy. Ošetření je potřeba dvakrát zopakovat a další z nich se vždy provádí v odstupu
2-4 týdnů. Udržovací péče je vhodná za 3-6
měsíců. Ihned po zákroku varuje lékařka
před sluněním, nadměrnou fyzickou námahou
a saunováním.

×
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Renata Bílá aneb kosmetička
je mé vysněné povolání

„Touha a víra v něco, o čem jste přesvědčeni, že je správné, stačí, aby si
vás to našlo v pravý čas. To platí i u první návštěvy kosmetického salonu.“
Text: Radka Červinková a Renata Bílá, Foto: Jerry Efeb

Jako malá holka jsem velký kus dětství strávila
s babičkou na venkově v malebné chaloupce, kde nebylo ani stopy po průmyslu krásy.
Všechno kolem ní měla na starosti příroda.
Divte se, ale u nikoho z rodiny jsem v životě
neviděla krém na obličej. U zrcadla v koupelně
nikdy nebyl lak na vlasy, řasenka nebo rtěnka.
Jen tátova pěna na holení a kupa šamponů.
Ke kadeřnici se chodilo zásadně na trvalou,
ale jiné zkrášlovací metody se u nás v rodině
nepěstovaly. Jenže já na ulici potkávala jiné
maminky, než byla ta moje. Zdály se mi krásně
načesané, nalíčené, jako by jejich pleť zářila.
A já začala hloubat nad tím, jestli u nás není
něco špatně. Dnes vím, že nic víc, nic míň než
to, že moje máma se zkrášlovat a fintit nechtěla,
protože jí to nepřipadalo důležité, se nedělo.
Tenkrát to pro mě ale byl zapovězený svět a já
cítila křivdu. O to větší pro mě bylo kouzlo
nepoznaného a magického. Odmala mě lákala
vůně kosmetiky, zbožňovala jsem ji. Pižmo
pudru, líčidel, alchymie krásy. Chránila jsem si
ji ve svém srdci.

sestřiček. Snila jsem o bílém naškrobeném čepci a hrubých bavlněných podkolenkách v bílých
pantoflích. Volba střední školy byla v mé mysli
jasná, jenomže v životě rodiči zakázaná. V patnácti jsem proto odjela na internátní ekonomickou školu, kterou jsem studovat sice nechtěla,
leč rodinná tradice zavelela. A tak jsem vyletěla
z hnízda, po třech letech se zamilovala do dopisu od neznámého a o rok později při maturitní
zkoušce držela v náručí několikadenní holčičku. A začal úplně jiný sen.

Ještě jednu, o něco prozaičtější touhu jsem si
hýčkala a tou byl modrobílý úbor zdravotních

Až po dvanácti letech jsem se dočkala druhého vytouženého dítěte a tehdy jsem se roz-

Jako vdaná paní a máma jsem se odstěhovala
do Prahy, kde jsem po mateřské nastoupila
do práce. Kdeže skončilo mé vysněné povolání
zdravotní sestřičky? Bylo vzdálené stovky kilometrů a já pracovala jako sekretářka ředitele
na jedné z pražských pošt. Z dětských snů zbyly
jen střípky – byt, co se blýskal, a polička u zrcadla v koupelně, která se diametrálně lišila
od té z dětství. A pořád tu bylo moje experimentování s krémy. Chtěla jsem poznat, co je dobré,
a v tom mi žádný životní krok nezabránil.

hodla. Na poštu už se nevrátím. Na studium
zdravotnické školy nebyl čas, a tak když jsem
našla kosmetický kurz, neváhala jsem ani
minutu. Stále mě ovládala moje nenaplněná
touha. Ležela jsem v knížkách a v papírech.
Celá rodina mě podporovala. Ve dvaatřiceti
jsem vlastně začínala úplně znova, ale věděla
jsem, že tentokrát jdu správně. Je to už
patnáct let...
...a za mnou je Studio Mef, Jacques Dessange
a dlouhá léta Ústav lékařské kosmetiky.
Protože kurz nestačí a kosmetička musí
sledovat trendy, mám za sebou nespočet
školení v tuzemsku i zahraničí na kosmetické řady především francouzských a italských
značek. V italských lázních Poreta, kde jsem
se seznámila se značkou Jean Klébert, jsem
získala její certifikát na péči o obličej, tělo
a vizážistiku. Stejná osvědčení jsem posbírala také u francouzských značek Bioderma
a La Roche-Posay. Své zkušenosti dnes zúročuji v krásném červenobílošedém prostředí
Laserového centra Anděl, kde pracuji se
svými oblíbenci – kosmetikou La Roche-Posay
a Jean Klébert.
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na slovíčko s kosmetičkou
Protože jste velký srdcař a k tomu máte veliké
zkušenosti, dočkáme se, věřme, relevantních
odpovědí mezi mnoha jinými planými. Povězte, jak je to opravdu, jak mocná je kosmetika
v boji se stárnutím?
Kosmetika pomáhá, pokud je pravidelnou záležitostí. Samozřejmě jde o neinvazivní metodu, která nebude mít takové výsledky jako
metody invazivní, ale určitě pleť rozzáří.
Kosmetika bojuje proti vráskám, proti jejich
prohlubování a může být účinnou variantou
právě v kombinaci s invazivními postupy.
Je pravda, že čím dříve se s kosmetikou začne,
tím později první známky stárnutí přijdou?
S kosmetikou by měly dívky začít už s prvním líčením a hlavně odličováním. U zdraví
o prevenci nepochybujeme, a proč se pak
divíme, že stejné je to u pleti? Pokud o sebe
budeme hezky pečovat, pleť nám to vrátí
a bude vypadat svěže a barevně. I já znám
ženy, které se o sebe nestarají a je jim jedno,
jaký krém si na obličej nanesou. Teď to třeba
nepoznají, ale za pár let uvidí ten rozdíl oproti ženám, které se celý život o sebe staraly.
Ty totiž vypadají mladší.
Záleží víc na kosmetické značce, nebo na rukách kosmetičky?
Jde to ruku v ruce. Kosmetička zákaznicím
musí nabídnout kvalitní kosmetické přípravky.
Na druhé straně nemusí být přehnaně drahé.
Krémy za tisíce korun nebudou mít lepší účinek
než jejich kvalitní, ale levnější „kolegové“.
Na druhou stranu krémy z drogerie vaši pleť
rozhodně nespasí. Kosmetička vám poradí,
jaký typ pleti máte, a podle toho se pak můžete
vydat za nákupem krémů.
A váš osobní tip na prověřenou kvalitu?
Zákaznice, které mají pleť citlivou, ošetřuji značkou La Roche-Posay. Má výborné
produkty a každá žena najde ten svůj přímo
na daný typ pleti. Druhá, Jean Klébert, umí
pleť krásně projasnit a je vhodná naopak
pro ty, které žádné problémy nemají. Dobré
zkušenosti, co se týká ingrediencí, mám
s těmito dvěma krémy.

ROSALIAC AR je výborný v péči o citlivou pleť
se sklony k začervenání, brání jeho opětovnému výskytu. Obsahuje ambophenol, což
je přírodní extrakt z rostliny Tambourissa
trichophylla pocházející z deštných pralesů
na Madagaskaru. Její listy jsou zde používány
jako sedativa nebo při léčbě bolesti. Působí
na třech stupních, významně tlumí zánětlivé
činitele, posiluje mikrocirkulaci a cévní stěny
a chrání buňky před volnými radikály.

REDERMIC R obsahuje retinol, který je široce
uznáván odborníky jako dermatologický
standard při boji proti fotostárnutí a jeho
projevům. Je to kosmetická forma vitamínu A,
která je nejvíce aktivní a přirozeně se vyskytuje v organismu. Zvyšuje hustotu spodní vrstvy
pokožky, která se s věkem postupně zmenšuje.
Na povrchu je pleť sjednocena, v hloubce je podpořena její elasticita. Je výborný jako podklad
pod make-up, jelikož má ultra fluidní nelepivou
texturu a okamžitě se vstřebává do pokožky.
Mimochodem, co všechno dělá pleti dobře?
Všechno, co dělá dobře tělu. Když budete jíst každý den řízky s bramborovým salátem, za chvíli
se v zrcadle nepoznáte a pište si, že se to odrazí
na vaší pleti. Důležitá je tedy zdravá a vyvážená
strava a není to klišé. Krásnou pleť umí zařídit
dobrý spánek, správné odlíčení a pravidelná
péče o pleť. Každý den ji také musíte hydratovat zevnitř. To znamená vypít minimálně dva
litry čisté neperlivé vody. A pobyt na čerstvém
vzduchu též dělá zázraky.
A propos, znáte nějaké babské recepty, které
skutečně fungují, nebo jsou vesměs to mýty?
Třeba bílý jogurt nebo tvaroh zklidní kůži
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po spálení od sluníčka. Když je v létě pokožka
suchá, pomůže okurka. Nebo pokud si přejete,
aby vám déle vydrželo opálení, nastrouhejte si
mrkev a jezte ji klidně každý den.
Mám-li na mysli skutečné strašáky, které bychom měli brát vážně, co naší pleti skutečně
nejvíce škodí?
Opak toho, co jí pomáhá. Na pleti je vidět stres,
prohýřená noc i kouření. Mějte na paměti, že
kůže je obrazem toho, co se ve vás odehrává.
Pokud jste psychicky v pohodě, je to na pleti
vidět a naopak. Chyby na pleti jsou vlastně
takovou diagnostickou pomůckou, vždycky
značí, že je uvnitř něco v nepořádku, i kdyby
měli signalizovat „jen“ nesprávnou stravu.
Jsou vady pleti, na které je kosmetika krátká?
Jak už jsem říkala, neodstraní vrásky. Jen proti nim bojuje, aby se neprohloubily. A pak je
to celá řada příznaků stárnutí, na které nelze
působit klasickými kosmetickými přípravky
- například pigmentové skvrny. Kosmetika
je může redukovat, ale na úplné odstranění
pomůže jen laser.
Máte své osvědčené triky, které vám v péči
o blaho pleti pomáhají a nedáte na ně dopustit?
Zákaznicím na obličej nedám nic, co bych
nevyzkoušela sama na sobě. To zaprvé. A zadruhé, žádné triky neexistují, jen znovu opakuji,
že základ je pravidelná péče a odlíčení. Já se
odličuji skoro déle, než se líčím.
Ale určitě budete mít v rukávu SOS tipy.
Co udělat rychle, aby člověk dobře vypadal
po probdělé noci?
Pomůže termální voda, ale moc probdělých nocí
nedoporučuji.
Jak se rychle vylepšit , když nemáme po ruce
komplet make–up (např. na pracovní cestě)?
Make-up bychom měly nosit vždy. Obsahuje
UV filtr, který chrání pokožku před vznikem
pigmentových skvrn a před vnějšími vlivy.
Bez čeho v kosmetické taštičce by žena po třicítce neměla opustit dům?
Důležitý je kvalitní krém přesně na typ vaší
pokožky. A samozřejmě make-up.

Co z kosmetiky by měl muž věnovat ženě jako
dárek?
Neznám muže, který by rád a dobrovolně šel
ženě vybírat krém. Když už jí chce koupit kosmetický dárek, pak jedině parfém. Málokdy se
splete v tom, jak chce, aby mu žena voněla.

×
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Frakční radiofrekvence - FRF Endymed 3D
„Ideální je tedy kombinovat laserové rejuvenační
techniky a FRF ."
Text: MUDr. Edita Jatšová, Foto: archiv LC Anděl

Stárnoucí pokožka ztrácí
pružnost a pevnost kvůli
poklesu novotvorby kolagenu
a ostatních struktur pojivové
tkáně. Estetická dermatologie
hledá stále nové a účinnější
cesty, jak tyhle procesy zastavit
či dokonce vrátit o několik
let zpátky. A po pravdě se jí
to daří. Nová radiofrekvenční
technologie je toho důkazem.

l a se ry vs. r a diof r e k v e nce
Pokud bychom měli srovnat FRF s populárními laserovými rejuvenačními procedurami,
pak principiálně jde o totéž. U všech těchto
omlazovacích technik se totiž snažíme
vyprodukovat kýžené teplo a vyprovokovat novotvorbu kolagenu. Jenže u laseru,
který pracuje vždy na principu vstřebávání
v určitém barevném fenoménu, je problém
ošetřovat pokožku opálenou či vysokého fototypu se sklonem k pigmentacím. I následná
ochrana před sluncem může někomu působit
potíže, protože trvá čtvrt roku. V tomhle
ohledu je ošetření FRF, kde nejsme blokovaní
pigmentací pokožky, svobodnější a ochrana
před sluncem si žádá jen měsíc. Ideální je
tedy kombinovat laserové rejuvenační techniky a FRF. V průběhu zimy na neopálené pokožce pracujeme s laserem a pak využijeme
následnou tříměsíční ochranu před sluncem
k ošetření FRF.

f r f v y už í vá t e pl o k nas ta r t ová n í om l a z u j ících
pro cesů
Ošetření FRF je vhodné pro pokožku, kterou
potřebujeme zpevnit a vypnout. Ovlivňuje
příznivě jemné vrásky, jizvičky či rozšířené

póry. Při zákroku totiž vzniká ve spodních
vrstvách kůže teplo více než 55 stupňů
Celsia, ideální pro nastartování nové tvorby
kolagenu, který může za vypínání kůže.
Vzniklé teplo ale velmi pozitivně ovlivňuje
i zanícené mazové žlázy, čehož lze využít
i pro léčbu akné.
Při FRF teplo vzniká jako výsledek odporu
tkáně při průchodu elektronů do hloubky.
Nabité částice proudí v uzavřeném okruhu
mezi elektrodami, které přikládáme k pokožce v podobě obdélníkovitého „razítka“. Razítko obsahuje 112 bodů, které mají průměr
menší než 0,5 mm. V těchto místech dojde
k bodovému poškození pokožky a obloukovitému šíření tepla do okolní tkáně, což vede
k rychlejšímu hojení a ve výsledku k většímu
vypnutí pokožky.

f r f – k dy a no a k dy n e
Nejčastěji ošetřovanými oblastmi jsou obličej,
podbradek, krk, dekolt, hřbety rukou, ale také
paže, lokty a kolena. Naopak FRF nelze provést
u lidí s kardiostimulátorem či vážným srdečním onemocněním, v těhotenství, při kojení,
těžké cukrovce či u klientů s autoimunitními
chorobami. Problémem mohou být také některé
léky, které zpomalují hojení, jako jsou korti-
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Před a po zákroku

kosteroidy či deriváty vitaminu A, používané
při léčbě těžkého akné. Vzhledem k tomu, že
proudění částic je omezeno na malý okruh, vadí
pouze kovový implantát v místě působení.

Ja k se f r f prová dí
Před samotným zákrokem je dobré nanesení
znecitlivujícího krému na místa plánovaného ošetření. Ovšem malé partie, jako jsou
podbradek nebo nemnoho jizviček na obličeji
či trupu, jejichž ošetření je pochopitelně
otázkou několika minut, jsou snesitelně ošetřitelné i bez předchozí anestezie.
Těsně po zákroku je celá plocha zarudlá a je
cítit intenzivní teplo. Pokožka se nedoporučuje chladit, pouze se zklidňuje hojivým
krémem. Ten je vhodné aplikovat i opakovaně
doma, až do zklidnění. Zarudnutí většinou
ustoupí během čtyřiadvaceti hodin a pokračuje jen zarůžověním a tvorbou drobných
stroupků, které se odlučují po týdnu. Následný proces novotvorby kolagenu je dlouhodobý
a trvá šest až devět měsíců. Jen při těžším
poškození pokožky většinou nečekáme s dalším ošetřením na doběhnutí výsledku, ale
zákrok opakujeme již po měsíci.
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O významu vzhledu
i kultu těla a mládí
...s renomovanou psycholožkou Laurou Janáčkovou
Text: Radka Červinková a Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
Foto: archiv Laura Janáčková

o roli vzhledu v našem životě
Vzhled v životě člověka hraje bezesporu jednu
z hlavních rolí. Vnímání vlastní atraktivity je
součástí našeho sebevědomí, spolurozhoduje
o výběru našeho životního partnera a též se
podílí na vytváření prvního dojmu o člověku
jako takovém. I dnešní spotřební společnost
klade vysoké nároky na vzhled a s ním související péči o naše zdraví.

o tom, zda žijeme v době kultů
diskriminujících stáří
Nemyslím si, že bychom diskriminovali stáří.
Pevně doufám, že na staří pohlíží většina z nás
s úctou a osobně si myslím, že věk neovlivňuje
celkovou krásu člověka. Věk má pouze vliv
na vnímání ženské atraktivity ve smyslu jejího
snížení spojeného se ztrátou reprodukčních
schopností, které jsou z hlediska evoluční sexuologie klíčové při hodnocení ženské „krásy“
muži. A věřte mi, že doba kultu těla a mládí
stárne spolu s jejími protagonisty.

o tom, co všechno vzhled
ovlivňuje
Vzhled člověka ovlivňují vnitřní i vnější
vlivy. Mezi těmi vnitřními je bezesporu
nejdůležitější vlastní sebepojetí, které se
podílí na vnímání člověka jako takového.
Vnitřní radost, spokojenost či láska a zamilovanost z nás pozitivně září a naopak
smutek a trápení přispívá k výrazu tváře,
gestům i celkovému postoji, ve kterém je
můžeme číst. I nemoc, utrpení a strádání
ovlivňuje náš vzhled. Z vnějších vlivů stojí
za jmenování osobní vkus, móda a jistě také
ekonomické možnosti a sociální sounáležitost i zařazení.

o tom, zda krásní lidé mají
snazší život
Krása je odpradávna v našich myslích
spojována i s kladnými vlastnostmi. Kdo je
krásný, je přece také milý, hodný, laskavý
a podobně. Vzpomeňme si například na po-

hádky, kdy princezna byla krásná a dobrá
na rozdíl od ošklivé a zlé čarodějnice. Krása
tedy může opravdu v prvním kontaktu
usnadnit jejímu nositeli životní cestu, nicméně je-li pouze na povrchu, není to na dlouho.
Krása vzhledu s sebou také někdy nese
i nepříjemnosti, se kterými musí tito lidé
bojovat. Sem patří závist, zášť, skryté nepřátelství, pomluvy a podobná negativa. Někdy
právě tyto emoce znepříjemňují, znesnadňují
a znevýhodňují vzhledově „krásné“ jedince
oproti těm „průměrným“.

o tom, v čem to mají těžší lidé
s viditelnou vadou na kráse
Lidé s viditelnou vadou na kráse mohou
a často také i vedou úplně normální, více či
méně spokojený život. Nejtěžší to mají asi
sami se sebou. Přijetí sebe sama, překonávání překážek a notná míra trpělivosti však
vždy dá možnost prohlédnout skutečné lidské
kráse, která , jak říká „Malý princ“, je očím
neviditelná.
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o tom, v čem to mají těžší
lidé s vadou jen subjektivně
vnímanou
Daleko složitější situaci mají lidé, kteří se
trápí vzhledovým handicapem, který je
pouze subjektivně vnímaný. Trpí tím jejich
sebevědomí, často také dávají své neúspěchy
a selhání za vinu právě tomuto handicapu
a někdy to dojde tak daleko, že jim jejich
trápení skutečně brání prožít spokojený
život. V každém případě nízké sebevědomí
spojené s jakkoliv viditelným handicapem se
často odráží i v chování člověka a jeho cesty
k dosahování cílů jsou pak klikaté, protože
tento člověk více reaguje pomocí obranných
mechanismů v podobě agresivity, pasivity, uzavírání se do sebe nebo vyhýbání se
kontaktům. Častou reakcí na ať už reálný či
domnělý tělesný, vzhledový handicap bývá
také pozitivní nebo negativní kompenzace.

o tom, zda nespokojenost se
svým vzhledem vede k vážným
psychickým poruchám
Za vážný psychický problém spojený s vnímáním sebe sama můžeme bezesporu považovat dysmorfofobii, která patří k poruchám
hodnocení vlastního těla a pokud ji například
plastický chirurg nerozpozná, má na problém zaděláno. Takový pacient nebude nikdy
spokojen.

o tom, jak pomůže člověku
zkrášlující zásah
Uleví člověku tím, že dává naději přiblížit
se představám o svém vzhledu tváře či
těla. Dává naději na zvýšení atraktivity
a třeba i zmírnění eventuálních důsledků
stárnutí. Pozitivní efekt úspěšného zákroku
má v konečném důsledku vliv na zvýšení
vlastního sebevědomí a tím i na kvalitu
dalšího života.

×
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Že jsou úvodní slova jen pustá klišé? Ba ne.
Dobrý kadeřník opravdu může snu každého zákazníka dát konkrétní podobu. Když
ví, jak na to. Ti nejlepší kadeřníci mají svá
cenná know-how.
Je pravda, že dnešním trendem péče o vlasy je
na prvním místě jejich zdravý vzhled?
Ano. Současným trendem jsou vlasy, na kterých je péče vidět. To znamená, že jsou zdravé,
v dobré kondici, nepoškozené chemickými
přípravky ani špatným mechanickým zacházením. Pomalu, ale jistě i k nám přichází
kult přirozeně působících vlasů s kvalitním
střihem, který odráží osobnost nositelky nebo
nositele. Barevné tóny jen podtrhují a dokreslují výsledný účes.
Jenže jak zdravého vzhledu docílit, když fénovat a barvit si vlasy nejspíš nepřestaneme?
To se nevylučuje. Zdravý vzhled nezakazuje
vlasy stříhat. I barvení je samozřejmostí,
stejně tak zesvětlování, tónování a další procedury, které pokud provádí odborník, přináší ve výsledku jen příjemné pocity z krásných vlasů. Víte, aby vlasy zdravě vypadaly,
musí zdravé být. A v tom je zakopaný pes.

Místo účesových trendů
hledejte dobrého kadeřníka
„Dokonalý střih dává svobodu.“
Text: Radka Červinková, Foto: archiv Daniel Tichý

„Jste krásní, když jste spokojení“ je motto jednoho z našich nejlepších
vlasových mágů – Daniela Richarda Tichého. Ve svém kadeřnickém
ateliéru se snaží každému zákazníkovi k takové vnitřní spokojenosti
pomoci objevením jeho vlastního stylu, který sluší, podpoří jedinečnost, ale také se snadno udržuje.
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Dalším důležitým momentem v péči o vlasy
je správné používání stylingových přípravků
a správné fénování a ostatní tepelné a mechanické úpravy.

Většinu chyb totiž děláme sami tím, jak se
k vlasům chováme. Škodíme si nesprávným
mytím, nešetrnou úpravou a domácím experimentováním s různými barvami. Chápu, že
reklama je velmi podbízivá a vše se zdá tak
snadné, ale ve skutečnosti to tak nefunguje.
Co by měla tedy taková trend naplňující péče
o vlasy obsahovat?
Především správnou péči o sebe, o své zdraví. To není ani trochu nadneseno, vždyť vlasy
jsou produktem metabolismu kůže a každý
stres, nezdravý způsob života, nevyvážený
jídelníček nebo špatný pitný režim se na nich
může projevit. Dobrá péče, to je i správné
česání, nebo kartáčování. Také správná
technika mytí vlasů a s tím spojený výběr
kvalitního šamponu odpovídajícího našemu
typu vlasu, popřípadě používání vlasového
kondicionéru nebo vlasové masky. A v neposlední řadě i používání vlasových vod
a vlasových tonik, na která se tolik zapomíná. Přitom ještě před pár desítkami let
byla nedílnou součástí péče o vlasy a teprve
s postupem doby a jejím zrychleným tempem
se začala z našeho povědomí vytrácet.

Tak to je procedura hodná studia. Dobře,
zkusme si to zjednodušit - kde nejvíce v péči
o vlasy chybujeme?
Velké množství zákazníků nepoužívá správný šampon, nebo ho nepoužívá správně.
Pokud si nejste jistí výběrem šamponu,
poraďte se se svým kadeřníkem. Tenhle
moment není radno podceňovat, protože
šamponem nepůsobíte jen na samotné
vlasy, ale i na vlasovou pokožku, která je
podhoubím vlasu a ovlivňuje některé jeho
vlastnosti. Vždy je důležité šampon a další
přípravky, jako jsou balzám nebo maska,
opravdu dobře vymýt. Na to se často příliš
nedbá a pokožka je pak chemickými zbytky
zoufale drážděna. Další častou chybou je
rozčesávání příliš mokrých vlasů. Sotva
si je umyjeme, hned se do nich pouštíme
kartáčem. A přitom mokrý vlas je citlivější na mechanické poškození, protože jeho
přirozená složka keratin je v mokrém stavu
měkká a má větší tendenci se zacuchávat.

Možná některé naše chyby pramení z mýtů
nebo předsudků, které přežívají kolem nás.
Existují takové, které vám, kadeřníkům, komplikují práci a my je stále následujeme?
Rozhodně jedním z nich je barvení vlasů
henou s vidinou, že vlasům neškodíme,
protože je vlastně ošetřujeme přírodním
produktem. Chtě nechtě, pokud měníme
barvu vlasů, musíme proniknout do samotné struktury vlasu a fyzikálně či chemicky
ji narušit. A tady je lepší použít syntetickou
barvu, kterou pokud aplikujeme správně, máme v celém procesu pod kontrolou,
přesně víme, jak silným přípravkem a jak
dlouho působíme, a dokonce i odstín si přesně vybereme. Je to řízená a de facto šetrná
procedura, na rozdíl od heny, kde nikdy
neznáte přesný odstín a k barvení vlasu
dochází tak jako tak chemickým procesem
trvajícím mnohdy i několik hodin. Je to
v podstatě taková sázka do loterie. Dalším
,,ulehčením“ jsou pro kadeřníky domácí experimenty s barvami a odbarvováním, které
mají fatální následky v poškození struktury vlasů. Napravování škod je často velmi
náročný a zdlouhavý proces.
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životní styl

Kdy je dobré se těmito trendy řídit?
Slovo řídit bych nahradil slovem inspirovat
a přidal bych radu: o svém účesu diskutujte,
ptejte se, přemýšlejte a kadeřníka vnímejte
jako partnera.
To ovšem předpokládá empatického a zdatného
kadeřníka. Většinou toužíme po jeho radě. Podle čeho vy vybíráte účes svým zákazníkům?
Svým zákazníkům naslouchám. Zajímám se
o jejich potřeby, o to, co se jim líbí, o jejich čas, který jsou schopni nebo ochotni
věnovat úpravě účesu, ale také o to, co se
líbí jejich partnerům. Někdy je, pravda,
jednodušší zjistit, co se jim nelíbí nebo co
nechtějí. Konec konců - kdo z nás může říct,
že přesně ví, co chce? Proto kromě toho, že
naslouchám, sleduji jejich rysy, kvalitu vlasů
a pohyby. Pak si myslím, že jsem schopný
dobře doporučit a následně provést kvalitní
střih a slušivou barvu.
Jinými slovy - doma si tak akorát myjme
a sušme vlasy, ale nejprve se to naučme.
Pojďme k nejčastější otázce, a tou jsou
trendy ve střizích a barvení. Jaké místo mají
v kadeřnické práci?
Asi tak jako v oblékání, někdy je dobré připomenout si něco z minulých let, jindy nechat
se inspirovat novými kombinacemi. Každopádně trendy jsou vždy jen rady a inspirace.
Na prvním místě je zákazník, jeho potřeby,
pohodlí, jeho pocit vlastního komfortu a spokojenosti.
A jaké tyto současné diktáty účesové
módy jsou?
Doba je otevřená různým trendům. Takovým středním proudem, který vyhovuje
i mně, je přirozený vzhled korespondující
s typem nositelky účesu. To ale neznamená, že by účes měl dominovat a zastiňovat
zákazníkovu osobnost, vždy je jen doplňkem. Trendem jsou zdravé vlasy barvené
v přírodních odstínech. Velký důraz se
klade na dokonalý střih, který vám dává
svobodu. Přece jen pokud nemusíte neustále myslet na to, jestli vlasy drží ve tvaru,
který jste si zvolila, působíte uvolněně,
přirozeně a krásně.

To vůbec není triviální přístup. Zřejmě musíte
být kromě empatie nadaný tvůrčím směrem
a smyslem pro estetično. Skutečně nemáte
rutinní pomůcky – třeba s oblibou citované
typy obličeje?
Samozřejmě obličeje se dají rozdělit do několika
skupin podle tvaru. Kulaté, oválné, trojúhelníkovité, čtvercové. Ale tohle rozdělení není
stoprocentně určující pro to, jaký typ účesu
zvolit. Rozhodně je důležité proporční rozložení
hlavních rysů v obličeji jako jsou tvar očí, nosu,
tváří a čela. Dalším faktorem je kvalita vlasů,
jejich vlnitost a vlasové víry, ve kterých vlasy
vyrůstají z kůže. Dokonce i barva je faktorem,
který není možné opomenout.
Přesto, můžete uspokojit moji zvědavost a říci,
který typ obličeje a s jakými rysy by se měl
vyvarovat konkrétního účesu?
Samozřejmě můžu nabídnout pár rad ve stylu:
pokud máme nízké čelo, měli bychom se vyvarovat ofiny, máme-li kulatý obličej, je slušivější
účes z delších vlasů. Myslím si však, že pokud
budete místo čtení rad nedělních příloh časopisů věnovat svoji energii hledání odborníka,
který rozumí vám a svému řemeslu, bude vaše
investice rozhodně lépe zúročena.

×

kdo je Daniel Tichý
Nikdy by mě nenapadlo, že budu kadeřníkem. Studoval jsem gymnázium v Písku,
kde jsem se v roce 1971 narodil. Všichni
byli přesvědčeni, že se stanu lékařem, ale
osud tomu chtěl jinak a já se přes dráhu
modelingu dostal k firmě Wella, kde jsem
vystudoval vlasový design a vlasovou kosmetiku. Toulavé boty mě zavedly do Paříže
k firmě Jacques Dessange, kde jsem vystudoval obor Coifeur specialist a sedm let pro
tuto značku pracoval jako odborný trenér.
Vždy mě zajímaly osobnosti mých klientů
a jejich potřeby, a proto jsem se zaměřil
na samotnou kadeřnickou práci pro širokou
veřejnost a v roce 2011 otevřel vlastní
ateliér. Spolupracoval jsem a spolupracuji
na filmech, divadelních hrách a dalších
projektech jako osobní kadeřník některých
herců a hereček.
Mám rád operu, balet a obrazy malířky
Tamary Lempické. Rád vařím, cestuji
a miluji střední Afriku. Skočil jsem ze čtyř
tisíc metrů padákem, šermuji, chovám koně
plemene Achal-Teke původem z Turkmenistánu. Podporuji jménem Atelier TICHY
seniory v Domě sociální péče v Praze. Jsem
rád na světě a mám rád své zákazníky.
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