z i m a / j a r o 2 014
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jdeme za vámi s novým číslem Perfecte
magazínu, tentokrát symbolicky s novým
rokem. Přejeme vám nejen pevný start do něj,
ale i co nejméně bolístek v jeho průběhu.
A když už by nějaká malinkatá měla přece jen
přijít, nechť je to jen ta spojená se zkrášlováním
těla i ducha. A pokud bychom vás k takovému
kroku inspirovali my na stránkách Perfecte,
tím lépe. Zaměřili jsme se na témata plastické
chirurgie, která ze zkušenosti víme, že vás
ponejvíce trápí, ale zároveň jsme si troufli
vykročit i mimo náš obor a nabídnout vám jen
to dobré z podnětů kolem nás. A nakonec jedna
velká novina! Současné číslo Perfecte a všechna
další budou od března 2014 k dispozici
v kouzelné, nejen o videa a fota rozšířené,
interaktivní podobě na vašich mobilech
a tabletech. Hledejte Perfecte v internetových
obchodech App Store a Google Play.
Vaše Radka Červinková
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aktuality

Exkluzivní spojení krásy:
Perfect Clinic a Elite
Perfect Clinic se stala pro
rok 2014 partnerem slavné
modelingové soutěže, ze které
vzešly ve světě takové krásky,
jako Cindy Crawford nebo
Gisele Bündchen. Bude nám
ctí a potěšením ve spojení
s projektem Schwarzkopf Elite
Model Look 2014 ČR a SR sledovat
kariéru mladých adeptekna titul
modelingových královen.

z toho, že projekt, který nám pomohli zrealizovat
naši partneři, byl korunován světovým vítězstvím
Evy Klímkové.“
Každá dívka se zúčastní osobního pohovoru
se zástupci agentury Elite a získá dárky
od partnerů.
Některé z účastnic se můžou nechat přímo
v místě konání castingu před publikem
nalíčit, učesat a získají možnost vyzkoušet si
průběh focení základního fototestu modelky.
Na některých castinzích se předvedou
i profesionální modelky Elite, které odprezentují
nové trendy v účesech a barvách pro
nadcházející rok a další aktivity.

„Soutěž se tento rok rozhodla podpořit Perfect
Clinic, jejíž odborný team pracující i s ženskou
krásou a estetikou nám bude při výběru modelek,
posuzování proporcí tváře a fotogeničnosti určitě
vynikajícím poradcem,“ říká Sáša Jány, ředitel
soutěže pro ČR a SR, k novému spojení.

castingy a jak se přihlásit
Castingy do nejprestižnější modelingové
soutěže Schwarzkopf Elite Model Look
2014 se uskuteční od 2. do 16. dubna 2014
v obchodních centrech po celé České republice.
Do castingu soutěže se mohou přihlásit
všechny dívky ve věku 13 až 22 let a s výškou
nad 170 cm. V tomto roce dává agentura Elite
možnost zúčastnit se castingů i mužům ve věku
16 až 25 let. Ředitel soutěže Schwarzkopf Elite
Model Look pro ČR a SR Sáša Jány k projektu
řekl: „Minulý rok se v Čechách přihlásilo víc než
4000 dívek a vybrali jsme nádherné finalistky.
Pevně věřím, že tomu tak bude i letos. Jsem moc
rád, že o soutěž Schwarzkopf Elite Model Look je
tak enormní zájem. Mám také nesmírnou radost

Denisa Dvořáková

Dívky se o postupu do semifinále, které se bude
konat v červnu v Praze, dozví až po skončení
všech castingů. Na neveřejném semifinále se
vyberou finalistky, které budou reprezentovat
Českou republiku na národním finále v Praze
v září 2014. Vítězka odcestuje na světové finále
Elite Model Look.

světové finále a smlouva
s Elite
Díky struktuře soutěže se každá vítězka
národního finále zúčastní mezinárodního
finále, kde absolvuje množství focení, výuku
chůze po mole a rozhovory pro média. Soutěž
vrcholí galavečerem za hudebního doprovodu
hvězd jako např. Kylie Minoque či Jessie J,
na konci kterého porota sestavená z mnoha
známých osobností vyhlásí budoucí hvězdu
agentury Elite. První tři finalistky získávají
garantované smlouvy s agenturou Elite
v celkové hodnotě 300.000 EUR.

×

elite model look
Od svého vzniku v roce 1983 vyhledává
Elite Model Look nové talenty po celém
světě. Objemem, kvalitou i profesionálním
přístupem je dnes tato soutěž největší
a nejprestižnější svého druhu na světě.
Koná se ve více než 60 zemích světa
a každoročně se do ní přihlásí přes 400 000
začínajících modelek. Ze soutěže Elite Model
Look organizované agenturou Elite Model
Management vzejde každý rok budoucí
hvězda modelingového průmyslu.
Prostředníctvím Elite Model Look byly
objevené mnohé známé tváře z titulních
stránek světových módních časopisů. Soutěž
pomohla odstartovat kariéry takových
modelingových hvězd současnosti, jako jsou
např. Cindy Crawford, Gisele Bündchen,
Alessandra Ambrossio či Hana Jiříčková
/3. místo ve světovém finále EML 2007/,
Linda Vojtová /světová vítězka EML 2001
Ženeva/, Michaela Kocianová /TOP 15
ve světovém finále EML 2004 Šanghaj/ nebo
Denisa Dvořáková /světová vítězka EML
2006 Marrákéš/. Nejnovější nadějnou novou
tváří světového modelingu se v tomto roce
stala Eva Klímková, která získala v roce
2013 na světovém finále Elite Model Look
v Shenzhenu první místo.
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elite model management
Modelingová agentura založená v Paříži
v roce 1972 se během svého působení
vypracovala na nejznámější agenturu
na světě.
Po celém světě má více než 35 poboček –
od New Yorku, přes Londýn, Paříž, Miláno,
Kodaň, Prahu a Bratislavu až po Hong
Kong nebo Šanghaj. Zastupuje více než 800
modelek, které patří mezi světovou elitu.

Eva Klímková, světová vítězka Elite Model Look 2013

Agentura Elite, jako důležitá hybná síla
v modelingovém průmyslu, položila základy
pro management v modelingu a i nadále
pokračuje s inovací ve světě modelingových
agentur. Její přístup k obchodu je založený
na prodejní síle, kterou je schopná
modelkám pomoci k dosažení světové
úrovně a takto se posunout až na stupínek
topmodelek. O dívky je postaráno vysoce
profesionálně.
Elite je zastáncem etického kodexu
v modelingovém průmyslu a podporuje
přísné dodržování zdravého životního stylu.
Tyto zásady spolu s dlouholetou znalostí
světa modelingu tvoří základ, díky kterému
se podařilo např. Cindy Crawford, Lindě
Evangelistě, Naomi Campbell a dalším
vypracovat se až na úplný vrchol. Kariéru
modelky pod záštitou Elite absolvovaly takové
hollywoodské celebrity, jako např. Uma
Thurman, Cameron Diaz či Diane Kruger.

Světové finále Elite Model Look 2013 Shenzhen
Zleva Amilna (Angola, 3. místo), Alexandra (Monaco, 2. místo), Eva (Česká republika, 1. místo), Dalma (Maďarsko, 3. místo)
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plastick á chirurgie

Mamologické
vyšetření
v Perfect Clinic
Plastickou operaci lze provést
jen u zdravého prsu.
Text: Lenka Kadeřávková a Radka Červinková

Před samotnou plastickou
operací prsou, která patří
k nejžádanějším, doporučují
lékaři preventivní mamologické
vyšetření, které bohužel
nezřídka odhalí karcinom či
vyšší riziko jeho vzniku. Perfect
Clinic proto rozšířila svůj tým
o mamoložku a sonografistku,
které zkušeně vyšetřují
pacientky nejen před či
po operaci, ale také ženy, které
po plastice netouží, ale prevenci
chtějí učinit zadost.

Angelina Jolie přinesla před časem
neocenitelnou službu lidstvu, tedy jeho
něžné polovině, když bez studu otevřeně
přiznala svůj soukromý krok: nechala
si coby žena ohrožena rakovinou prsu
preventivně odstranit prsní žlázy, aby tak
předešla zvýšenému riziku onkologického
onemocnění. Jakmile média zveřejnila
tuto zprávu, následovaly hereckou ikonu
miliony žen po celém světě s úmyslem
nepodcenit prevenci a nechat si svá prsa
odborně lékařsky vyšetřit. Neexistuje
jiná možnost, jak nádor, nebo jeho hrozbu
odhalit, než podstoupit vyšetření některou
ze zobrazovacích technik – sonografickým
či mamografickým vyšetřením, případně
magnetickou rezonancí – a nechat si jeho
výsledky interpretovat tím, kdo v terénu
prsu umí číst a dokáže dobře analyzovat
rodinné a osobní zdravotní dispozice, které
v případě rakovinného onemocnění prsu
hrají podstatnou roli.

„Screeningem prsu se prokáže nádor
v nehmatném stadiu ve více než 5 promilích,
tedy u 5 a více žen z 1000 vyšetřovaných.
Některá pracoviště uvádí dokonce výskyt
u 11 žen z 1000,“ tlumočí statistiky
sonografistka Eva Hledíková, která posílila
tým Perfect Clinic.

v ýsk y t z hou bn é ho ná d oru
ros t e s v ě k e m
„U žen nad 45 let, které podléhají screeningu,
se absolutní počty nádoru prsu v populaci
zvyšují, ale zvyšuje se současně počet
záchytu v prvním stadiu, tedy vyléčitelném.
Tím pádem se snižuje úmrtnost, a zvyšuje
se tak počet úplných vyléčení,“ konstatuje
Hledíková. Ovšem i v mladší generaci (cca
20–40 let), která tvoří zároveň většinu
zájemkyň o plastickou úpravu poprsí, těchto
žen během let, byť ne radikálně, přibývá:

plastick á chirurgie

„U mladých žen se absolutní počty nádoru
prsu zvyšují jen o desítky, tedy o málo.
Nicméně tím, že standardně plošně nejsou
nijak vyšetřované, přichází k prvnímu
vyšetření často až v pokročilém stadiu,“
upozorňuje mamoložka Renata Kalajová
z Perfect Clinic na velké nebezpečí
pozdního zjištění, které s sebou nese
mnohem dramatičtější důsledky a ohrožení
na životě. Jedním dechem lékařka dodává,
že právě včasná diagnóza karcinomu
prsu je hlavním smyslem screeningových
vyšetření. A to se týká všech žen bez
rozdílu. To, že plastičtí chirurgové mohou
své klientky v rámci předoperačního
vyšetření přimět takové vyšetření
podstoupit, je jen dobře. A přestože
výsledek mamologického vyšetření není
pro zvětšení či modelaci prsou povinné
předložit, měli by se o to snažit nejen
lékaři, ale především ženy samy.

pro č j e dů l ež i t é pr sa př e d
ope r ací v yše t ř i t

naděje jménem rekonstrukce
prsu
Lékaři Perfect Clinic jsou jako jeden
muž toho názoru, že navzdory případné
nepříznivé diagnóze, kdy velmi záleží
na konkrétním nálezu a míře destrukce
tkáně prsu v závislosti na provedené
onkologické operaci, se ženy nemusí
vzdávat naděje na hezká prsa, o která
v důsledku rakovinného onemocnění
přišly: „Existuje více metod rekonstrukce
prsu – od prosté autotransplantace
tuku do některých míst prsu, přes
kompletní implantační řešení až
po složité rekonstrukce. Ale téměř vždy
to jde a vždy se snažíme o dosažení co
nejlepšího estetického výsledku.“

„Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává
implantát do zdravého prsu, respektive
provádí mamaplastiku (modelaci) zdravého
prsu,“ konstatuje vedoucí lékař Perfect
Clinic Roman Kufa a jmenuje zásadní
argumenty: „Pacientka tak nepodstoupí de
facto zbytečnou plastiku, neboť v důsledku
pozdějšího pozitivního nálezu může dojít
následně k odstranění prsu. Zároveň má žena
větší pravděpodobnost vyléčení z rakoviny
prsu, jestliže se nádor zjistí včas, tedy ještě
v nehmatném stadiu. A v neposlední řadě se
tak předejde šíření maligního nádoru, který
může operace v neodhaleném nemocném prsu
nastartovat.“

r i z i ková sk u pi na
paci e n t e k
Vyšetření mamologem je ovšem důležité
i pro vytipování tzv. rizikové skupiny
žen, u které je pravděpodobnost vzniku
rakoviny prsu vysoká (až 80 %). „Pokud se

výhody plastika, mamologa
a sonografisty pod jednou
střechou
„Vyšetření u nás provádí velmi zkušené
lékařky–specialistky, které znají terén
prsu po plastických operacích, mají
zkušenosti se silikonovými implantáty
a nehrozí tedy zkreslení či mylná
interpretace výsledků,“ zdůrazňuje muž
ve vedení Perfect Clinic, Roman Kufa.
Zároveň je podle něho velmi podstatné,
že mamolog po operaci může velmi
dobře navázat na historii výsledků,
přičemž osobní znalost je k nezaplacení
pro odhalení drobných změn.
Pokud přeci jen dojde k odhalení
a následné onkologické léčbě zhoubného
nádoru, pak plastičtí chirurgové
Perfect Clinic mohou navázat i svou
rekonstrukční operativou ve FN Motol,
kde opět těží ze znalosti konkrétního
pacienta.

v důsledku vysoké rodinné zátěže prokáže
poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2 – tak
jako to bylo například u herečky Angeliny
Jolie – není plastika prsu s implantátem
vůbec doporučena. Místo toho se tyto ženy
podrobí pravidelnému monitoringu, anebo
se samy přikloní k opačnému zákroku –
preventivnímu odstranění prsních žláz
(profylaktická mastektomie) s možností
okamžitého vložení implantátů,“ konstatuje
mamoložka Renata Kalajová.

kon t roly p o pl a s t ic e
Pravidelné vyšetření doporučují lékaři
ženám také po plastické operaci. Kromě
objevení zhoubného či nezhoubného
onemocnění kontrolují v těchto případech
lékaři také uložení implantátu, jeho stav
a tvorbu kapsuly kolem něj.

×
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Trend plastické chirurgie
očima Romana Kufy
Cílem je funkční mezioborová spolupráce.
Text: Roman Kufa

Plastická estetická chirurgie dokáže vyspravit vady na kráse, ale bez vazby
na další medicínské obory, kde má své zdravotní konotace, by se neměla
považovat za královnu. Pýcha se v tomto případě nevyplácí.
Kliniku plastické chirurgie Perfect Clinic
jsem zakládal jako pracoviště, které se
specializuje na kosmetické zákroky.
Během několika let, kdy jsme se setkávali
s požadavky klientů a jejich trápeními, jsme
na ně – ve snaze vyhovět – začali reagovat,
a tak jsme nastartovali spolupráci s dalšími
specialisty souvisejících oborů. Spektrum
kosmetických zákroků se rozšířilo i o další,
nekosmetické zákroky.

na nosy s OR L speci a l ist ou
Již před časem jsme na našem pracovišti uvítali
ORL specialistu. Operace nosu, kdy je společně
s ním na sále plastický chirurg, je nanejvýš
žádoucí v případech, kdy pacient požaduje
nejen kosmetickou úpravu nosu, ale i funkční
zlepšení dýchání. K tomu vede jen operace nosní
přepážky, což je přesně práce pro ORL odborníka.
V jedné době, tzn. během jedné operace a jedné
hospitalizace, je tak možné udělat oba zákroky.
Zatímco na jiných pracovištích, kde není tým
plastický chirurg a ORL přítomen, nezbývá
člověku než podstoupit dvě operace a dvojí

hospitalizaci, narkózu a rekonvalescenci.
V Perfect Clinic jsme rozšířili díky našemu ORL
lékaři, MUDr. Kastnerovi, nabídku služeb také
o další operace, jako je například ambulantní
laserová metoda odstranění chrápání. U těchto
pacientů je důležitá diagnostika obtíží, která se
provádí v Perfect Clinic pomocí specializovaného
přístroje a výsledek pak vyhodnotí lékař, který
následně provede operaci.

Plastická chiurgie neřeší jen kosmetické
zákroky, jak se většina veřejnosti
v dnešní době domnívá, ale zabývá se také
problematikou vrozených vad, jako jsou
rozštěpy obličeje nebo hypospadie, dále ji
zajímá rekonstrukční operativa, například
rekonstrukce prsou po ablaci, odstranění
kožních tumorů a krytí kožních defektů.
Patří sem také mikrochirurgické zákroky,
jako je replantace amputovaných částí
končetin, problematika chirurgie ruky
a v neposlední řadě samozřejmě též
populární kosmetické zákroky.

va r i x y jsou i es t e t ic k u
va d ou
Problematika varixů dolních končetin
je nejen záležitost kosmetická, ale též
zdravotní, a proto je nutné toto onemocnění
léčit. Perfect Clinic rozšířila již vloni svou
nabídku o tyto zákroky cévní chirurgie
a přizvala ke spolupráci odborníka na slovo
vzatého – specialistu doktora Petra
Štieglera. Používáme nejnovější laserové
metody ošetření žilních varixů dolních
končetin.

m a mol o g a sono gr a f i s ta
p od j e dnou s t ř ec hou
Jednou z nejžádanějších plastických
operací jsou v dnešní době operace prsou,
a to jak jejich zvětšení implantáty, tak
modelace nebo zmenšení. Prsa pacientky,
která podstupuje plastickou operaci, by
měla být řádně vyšetřena, abychom my
lékaři měli jistotu, že operujeme zdravý
prs a že nehrozí riziko vzniku karcinomu.

plastick á chirurgie

Proto jsme letos v Perfect Clinic tuto
problematiku pojali komplexně a každá
žena má před operací možnost nechat si
prs vyšetřit ultrazvukem – toto vyšetření
provádí zkušená radioložka MUDr. Eva
Hledíková – a následně podstoupit vyšetření
a interpretaci výsledků mamologem
znalým terénu implantovaného prsu
MUDr. Renatou Kalajovou. Jedině tímto
způsobem vyloučíme možnost skrytého
onemocnění prsou karcinomem, který může
mít žena ve stádiu, kdy se ještě neprojeví
klinické příznaky, ale v budoucnu by ji mohl
ohrozit na životě. Tímto krokem se plastická
chirurgie stává součástí důležité prevence
pacientek, které nedochází na pravidelné
mamologické kontroly. Dokážeme ale pomoci
i v případě, že zjistíme u pacientky karcinom
prsu. V tu chvíli provádíme ablaci prsu
s jeho následnou rekonstrukcí, a to přímo
ve spolupráci s mamologem ve FN Motol, kde
náš tým také působí a kde jsou tyto zákroky
navíc hrazené zdravotní pojišťovnou. Díky
mezioborové spolupráci radiologa, mamologa,
onkologa a plastického chirurga jsme
schopni postarat se o pacienta komplexně,
a snižujeme tak rizika léčby ve všech fázích
procesu onkologického onemocnění.

i de á l n í k r á sa z ru kou
m a x i l ofaci á l n í ho ch i ru rga
V rámci plastické chirurgie jsme na obličeji
schopni operovat nos, oční víčka, odstáté
boltce, rty a dokážeme zmírnit pokles kůže
v obasti čela, tváře i krku. Co ale nedokážeme,
nebo ne tak výrazně, jsou změny proporcí.
Jenže to neznamená, že to nejde. V obličeji
jsou možné další úpravy v oblasti skeletu,
které mají na svědomí dosažení dokonalých
poměrů mezi prvky obličeje a tím i přiblížení
se ideálu krásy. A zde se Perfect Clinic pyšní
zcela ojedinělou spoluprací plastického
chirurga s renomovanýcm maxilofaciálním
chirurgem, docentem Foltánem. Díky ní se
mohou provést další změny jak měkkých
tkání, tak i skeletu dolní a horní čelisti.

na ope r aci bez p os v ěce n í
od i n t e r n i s t y n e m ůž e t e
Abych nezapomněl, tak na závěr je třeba
připomenout, že klienti, kteří podstupují
plastickou operaci v plné narkóze, musí být
před ní řádně vyšetření internistou, aby se

vyloučily možné komplikace během operace
a také po ní. V Perfect Clinic je možno
domluvit si interní předoperační vyšetření
právě díky spolupráci s dalšími lékařskými
ordinacemi v areálu polikliniky Kartouzská.
Stačí prosbu vyslovit na naší recepci a o další
vývoj bude postaráno.
Spolupráce s dalšími odborníky, lékaři
a medicínskými obory v rámci plastické
chirurgie je dle soudu mého i mých kolegů
nutná. Nejen z pohledu ochrany a bezpečí
klienta v rámci medicínské péče, ale i kvůli
jeho většímu komfortu a spokojenosti. Proto
v Perfect Clinic usilujeme o co nejširší
spolupráci více oborů tak, aby náš klient měl
maximálně uspokojivou nabídku zákroků
a aby o něho bylo po všech směrech postaráno
v rámci jednoho zdravotního zařízení.

×
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Hanka Kynychová už se
o svá prsa nebojí
Chci být fit ještě mnoho let.
Text: Radka Červinková, Foto: archiv Perfec Clinic

Nejznámější česká cvičitelka a propagátorka zdravého životního
stylu Hanka Kynychová měla po vzoru Angeliny Jolie v úmyslu
podstoupit preventivní odstranění prsních žláz z obavy před
rakovinným onemocněním a současně výměnu prsních implantátů.
Mamologické vyšetření ovšem rizika vyloučilo a prsní žlázy nebyl
důvod vyjímat. Aby však prevenci zdraví učinila zodpovědná Hanka
zadost, na výměnu implantátů po dvanácti letech došlo.

Nejen proto, že měla velké obavy z rizika
rakoviny prsu, která je poslední dobou
tak často diskutovanou, ale i vzhledem
k věku, který hraje roli v případě výskytu
rakoviny prsu, nepodcenila prevenci:
„Vůbec jsem neodkládala mamologické
vyšetření. Šla jsem hned, jak to šlo, a jelikož
se v Perfect Clinic dá naplánovat všechno

ihned po sobě a okamžitě víte výsledek,
poslušně jsem absolvovala pohovor
s mamoložkou i sonografii – tedy vyšetření
prsou ultrazvukem. Jsem mámou tří dětí
a ředitelkou nadace, která se stará o děti
z dětských domovů, a proto chci být výkonná
a fit ještě mnoho let,“ vysvětluje svou
motivaci dvaačtyřicetiletá Hanka.

plastick á chirurgie

U Hanky nebylo mamologickým vyšetřením
prokázáno žádné ohrožení, tedy se po poradě
s plastickým chirurgem Romanem Kufou
rozhodla v Perfect Clinic podstoupit jen
výměnu implantátů. Přestože současné prsní
implantáty 5. generace již výměnu v případě
absence subjektivních obtíží nevyžadují,
přece jen se starší typy silikonových
implantátů doporučují raději obměnit.
A Hanka je měla v těle již dvanáct let.
Doktor Kufa vybral implantáty nejvyšší
kvality Natrelle, o malinko větší, než byly
původní. To proto, aby se současně prsa
pozvedla a získala pevnější podobu a plnější
tvar. Přece jen Hančina již o něco volnější
kůže na prsou se lépe vypne přes větší
výplň. „Ráda chodím bez podprsenky, což při
sebemenším poklesu prsou už není ono. Teď
mě zase pár hezkých let svobodných v oblékání
čeká,“ libuje si Hanka, která má nová prsa
o půl čísla větší.
Operace proběhla bez problémů během necelé
hodinky na sále a Hanka podle svých slov

mamologické vyšetření

konzultace s plastickým chirurgem

okamžitě po probuzení necítila žádné obtíže,
natož bolest. „Cítila jsem se skvěle. Dvě hodiny
po narkóze jsem volala rodině. Ráno, když
mě manažerka s kamarádkou vyzvedávaly,
se mi ani nechtělo jít domů a vytáhla jsem
je na kávu. Trošku se divily, ale souhlasily,“
vypráví s úsměvem sportovkyně, která sama
byla překvapena nečekaně hladkým průběhem
a nulovou bolestivostí.
„V případě výměny implantátů, i když se
vkládá o něco větší velikost, není zásah
do terénu prsu takový jako u první operace.
Řez se vede ve stejném místě a nová jizva již
nevzniká. A proto je i hojení daleko rychlejší
a komfortnější,“ vysvětluje Kufa.
„S výsledkem operace jsem maximálně
spokojená. Všichni, kdo nová prsa viděli,
říkali, že jsou krásná. Nejsem žádný ‚samožer‘,
takže se tomu směju. Ale lhala bych, kdybych
řekla, že mi to nelichotí,“ vtipkuje Hanka
a dodává, že prsa k ní prostě patří, i když jí
je pán bůh nenadělil, a proto se o ně stále
pečlivě stará.

×
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Co ženy chtějí
Maminy trápí bříško
a povolená prsa.

Text: Radka Červinková, Lenka Kadeřávková, Foto: archiv Perfect Clinic

V ordinacích plastických chirurgů přibývá
maminek. Čím to? Inu, intenzivní péče
o novorozence a batolata v určité době polevuje
a každá z nich řeší „návrat do života“. My se
mění na já a není divu, že se žena chce opět
líbit! Ženy – mámy touží po bříšku jako před
mateřstvím, prsou beze stop po kojení a třeba
i útlejších bocích bez přebytečného tuku.
Podle plastického chirurga Jiřího Ferry z Perfect
Clinic přitom nejde o „zoufalé ženy,“ které už neví,
co by se životem udělaly. „Jedná se o spokojené
maminy, nejrůznějšího věku, které chtějí poupravit
to, co jim po těhotenství zbylo a s čím si neví rady,“
přibližuje typ pacientek a dodává: „I když děti
zdravě prospívají, rodina prosperuje a život má
nový řád, mohou tyto změny své postavy vnímat
rušivě a je to něco, co je velmi trápí.“

Maminkám téměř vždy vadí povolená
a vytahaná kůže na břiše, případně
v kombinaci s rozestupem břišních svalů.
Tenhle trabl spraví abdominoplastika
(plastická operace břicha). Druhým hlavním
problémem jsou změny prsou po kojení.
Povislá prsa lékaři upraví modelací.
Naopak prázdným či velmi malým ňadrům
pomohou augmentací neboli zvětšením, a to
buď vlastním tukem, nebo silikonovými
implantáty. Některé maminky také žádají
liposukci problémových partií, které se jim
nedaří cvičením zhubnout.

pro č c v iče n í n e p om ůž e

MUDr. Jiří Ferra

Lze nedostatkům postavy po dětech předcházet
a následně je výrazně zmírnit vhodným
cvičením doplněným o správnou životosprávu?
Ano, ale jen do určité míry. Vytahanou kůži
totiž žádná posilovna už nikdy zcela neodstraní.
Stejně jako pokleslá a povolená prsa. „Kůže

jako taková nemá svalová vlákna, proto nelze
povolená prsa nebo povolené břicho vycvičit.
V případech, kde cvičení nepomůže, nezbývá, než
se s daným stavem smířit, nebo vyhledat pomoc
plastického chirurga. Zvážení je na každé ženě,“
říká Jiří Ferra.

bř í ško bý vá i z dr avo t n í
probl é m
Ale zatímco operace prsou či odsávání
tuku řeší výhradně estetický problém
ženy, u břicha je to často jinak. Tam jsou
i zdravotní důvody: „Ty lze u operace vidět
v případech přetrvávajícího rozestupu přímých
svalů břišních. Mimochodem, jakmile se
propast mezi nimi spraví, dochází pooperačně
i k úpravě držení těla, správnému zatížení
páteře a ubydou často i bolesti zad. V tomto
případě lze mluvit i o zdravotní indikaci
abdominoplastiky splňující parametry výkonu
hrazeného pojišťovnou,“ vysvětluje Ferra.
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mode l ace a augm e n tac e
pr sou
Operace prsou patří již tradičně a celosvětově
k nejžádanějším. Zatímco v případě čisté
modelace se jedná o pozvednutí pokleslých
prsou za cenu odstranění nadbytečné povolené
kůže a následných tenkých jizev v podprsní
rýze a kolmo na ni směrem od prsního
dvorce, augmentace znamená jejich současné
či samostatné zvětšení: „V naprosté většině
se používají implantáty plněné silikonovým
gelem, které se ukázaly jako zatím nejlepší
materiál. Jsou na pohmat měkké a drží
tvar. Silikonové pouzdro, které obaluje gel,
je odolné proti tlaku a zaznamenáno je jen
mizivé procento výskytu alergických reakcí,“
vysvětluje kolega Roman Kufa.

si l i kon se m ě n i t n e m usí
Při modelaci lze současně prsa augmentovat,
a dopomoci tak k jejich objemu. Samotné
vložení implantátu je velmi rychlá a poměrně
jednoduchá operace, při které se do vytvořené
kapsy pod či nad prsním svalem vsune malým
otvorem silikonový implantát a jizvy zůstávají
skryty ideálně v podprsní rýze. Pooperační
Ač se jedná o poměrně rozsáhlý chirurgický
výkon, má skvělý efekt. Celosvětově je právě
ten vnímán jako operační zákrok s největším
počtem spokojených pacientek. Tedy po tomto
zákroku cítí největší procento pacientek
subjektivní spokojenost.

k dy a ja k se dě l á
a bd om i nopl a s t i k a
Abdominoplastika řeší povolenou břišní
stěnu nejen po porodu, ale i po redukci
váhy a popřípadě může korigovat vzniklý
kožní převis po císařském řezu. Podle
lékařů z Perfect Clinic má velmi stálý
efekt, který modeluje postavu a partii
břicha. V některých případech je možno

jej kombinovat i s liposukcí – opět pouze
k domodelování postavy. Abdominoplastika
probíhá v celkové anestezii, trvá asi dvě
hodiny a pooperačně je nutný delší čas
na klidový režim. Měsíc je nutné nosit
kompresivní elastické prádlo. „Přibližně
za tři týdny od operace, někdy i dříve, je
možno vrátit se zpět k původnímu stylu
života, přičemž fyzickou námahu břicha
je potřeba zpočátku omezovat,“ varuje
Ferra a upozorňuje, že v případě úpravy
rozestupu přímých svalů břišních trvá
rekonvalescence o něco déle. Po zákroku,
během kterého se odstraní kožní i tukové
nadbytky, zůstává jizva na hranici
pubického ochlupení směrem k bokům, což
lze ovšem velmi dobře maskovat vhodným
spodním prádlem.

plastick á chirurgie
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TIP Perfect Clinic

Silikonový implantát top kvality Natrelle

péče znamená nosit po dobu jednoho měsíce
elastickou podprsenku a vyvarovat se fyzické
námahy. Výměna implantátů již není podle Kufy
předpisem: „U nové generace implantátů
nejvyšší kvality, které v Perfect Clinic
používáme, není nutná po několika letech
výměna, necítí–li žena subjektivní obtíže
a pokud se při pravidelných kontrolách
nezjistí žádná změna stavu.“

Odběr se provádí v Perfect Clinic jednou
z nejmodernějších liposukčních technik,
šetrnou k tělu klienta. Takto připravený
tuk je možno přenést do prsou bez jizev, jen
pomocí tenké kanyly.

v l a s t n í t u k d o pr sou

k dy j e n e j l e p ší ča s na obě
pl a s t ick é ope r ace?

Nicméně nejen silikonem se prsa dají zvětšit.
Existuje i doplňková metoda, založená
na autotransplantaci tuku.
Přestože se touto metodou dosahuje mnohdy
dvojího atraktivního efektu 2 v 1 – odsátí
v problémových partiích a současné modelace
dekoltu – není vlastní tuk schopen plně
nahradit silikonové implantáty, protože jeho
použití je v mnoha směrech limitováno.
„Prsa je možné takto zvětšit jen o jednu velikost
a nejčastěji se používá k doplnění horní části
prsou, ke zvýraznění dekoltu,“ říká plastický
chirurg Jiří Ferra. Vlastní tuk má tendenci
se vstřebat, a proto jsou nutné většinou dva
zákroky, neboť při jednom přežije a uchytí
se asi 50 % implantovaného tuku. Dalším
omezením je odběr tuku z místa na těle, kde je
ho dostatek, což je vyloučeno v případě hodně
štíhlých žen. „Samozřejmě je možnost před
zákrokem přibrat,“ dodává Ferra.

Kromě rychlého hojení a minimální zátěže pro
organismus je výhodou i nulové riziko reakce
organismu na cizí, syntetický materiál.

Důležité je načasování zákroků a pokud je
jich potřeba více, tak i jejich správný časový
odstup. Podle obou lékařů má smysl všechny
tyto „maminkovské“ operace podstoupit až
tehdy, když už žena žádné další těhotenství
a miminko neplánuje. „Zákroky provádíme
nejdříve jeden rok po porodu, v případě úpravy
prsou asi šest měsíců po ukončení kojení,
kdy lze stav vzniklý po těhotenství považovat
za stabilizovaný a pravděpodobně se již výrazně
nezmění. Nelze paušálně říci, co a kdy se
dá udělat, ale určitě musí být rána po první
operaci zhojena a minimální odstup mezi
dvěma operacemi (operace břicha a prsou)
je limitován třemi měsíci,“ uzavírá Kufa,
který stejně jako kolega Ferra nedoporučuje
naplánovat si oba zákroky najednou. Přece jen
pooperační komfort by nebyl perfektní a péče
o malé děti by mohla utrpět.

×

Hojení po rozsáhlé plastické operaci,
jakou například abdominoplastika je, si
můžete usnadnit důslednou komplexní
péčí o sebe podle doporučení lékaře. Jako
její součást se stále více osvědčuje, kromě
dobré životosprávy a psychické pohody,
podávání enzymových léků Wobenzym
a Phlogenzym. Enzymy, které tyto léky
obsahují, přispívají ke zlepšení prokrvení
tkání a činnosti lymfatického systému.
Tím urychlují vstřebávání otoků, krevních
výronů a podlitin a zmírňují bolest.
Enzymové léky zkracují dobu hojení,
posilují oslabenou imunitu a omezují
výskyt pooperačních komplikací, jako
je hnisání rány nebo nadměrné jizvení.
Nejlepšího účinku dosáhnete, začnete–li
je užívat už před operací, anebo co
nejdříve po ní, samozřejmě po předchozí
konzultaci s ošetřujícím lékařem.
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Injekční výplně
se musí umět!
Výplň je gel, který drží tvar.
Text: Radka Červinková, Foto: archiv Perfect Clinic

I plastická chirurgie má ne–chirurgické metody,
kterými zavčas efektivně „stopne“ proces stárnutí,
zračící se nejviditelněji v obličeji. Řeč je o injekčních
výplních, které sice nefungují na doživotí, ale když se
umí aplikovat, dokáží s naším výrazem kouzla.
„Je to brnkačka – nechat si píchnout kyselinku
do obličeje a vyhladit tak vrásky.“ To je mýtus
přežívající ve společnosti, který nadělá hodně
neplechy. Kdekoliv na slevomatu si pak
kupujeme příslib omlazení pomocí injekční
aplikace kyseliny hyaluronové, nebo hůře
některým nevstřebatelným materiálem. Jsme
nadšeni rychlým provedením a pořízením
za babku, ale jak se pak divíme, když v lepším
případě na svém obličeji žádný pokrok
nezpozorujeme. V tom horším máme jednu tvář
výš nebo nám padá koutek úst. Nepřirozený
a přehnaně umělý vzhled – který byste čekali
nejčastěji – lze totiž podle slov plastického
chirurga a specialisty na výplně Pavla Kobzíka
z Perfect Clinic docílit naštěstí jen velmi těžko.
Podaří se to pouze při často opakovaných
nadlimitních dávkách.
Nicméně špatná aplikace je bohužel častá.
V jejím důsledku pak vznikají nejrůznější
nerovnosti a asymetrie na obličeji. Budiž
nám útěchou, že i když se svěříme nešťastně
do rukou neumětelům, zdravotní rizika nám
v podstatě nehrozí. „Kyselina hyaluronová,
kterou ze všech výplňových materiálů nejraději

doporučuji, je tělu vlastní látka, a tak – i když
se vyrábí synteticky – nebývají žádné alergické
reakce organismu, netvoří se kapsuly, granulomy
a podobné nežádoucí útvary,“ uklidňuje
hazardéry doktor Kobzík. Ještě by vám mohla
hrozit infekce z jehly, ale to jsme zpět u volby,
jaké pracoviště si pro své zkrášlení vyberete.

ja k t o u dě l at, a by
a pl i k ace v ý pl n ě by l a
bez peč ná a ef e k t i v n í ?
Vybrat si pečlivě odborníka a pracoviště – jiná
rada není. Podcenit rizika a považovat zákrok
za nákup v supermarketu letem světem se
nevyplácí. Injekční aplikace je pořád ještě věda.
Lékař musí naprosto přesně vědět, jak píchnout,
kam a jaké množství čeho. „Někam to do těch
vrásek dáme“, tady neplatí. Odborník musí vědět
a předvídat vývoj. Vpíchnutí výplňových látek
je jedna věc, ale proces, který dávka látky v těle
nastartuje, i když povrchově, věc druhá a zásadní.
„Princip fungování tkví de facto
v mechanickém podepření plochy pod vráskou

a tím pádem jejím přizvednutí (pozvednutá
kůže se vypne) či doplnění objemu v podkoží.
Výplň je v podstatě gel, který drží do určité
míry tvar. Díky tomu je částečný efekt patrný
hned. Cennou vlastností kyseliny hyaluronové
je výrazná hydratace, což je druhý přínos
při povrchovější aplikaci pod vrásky a při
použití ve smyslu mezoterapie v partiích,
kde je kůže suchá a vrásčitá. To mohou být
i ruce, krk či dekolt. Vodou nadopovaná kůže
se dále vypíná a finální efekt se tak dostaví
v horizontu několika dní,“ vysvětluje Pavel
Kobzík a pokračuje v alchymii: „Použití
se obecně řídí hustotou materiálu a ten se
zase určuje hustotou zesíťování jednotlivých
molekul kyseliny hyaluronové. Každá firma,
dodávající výplňový materiál na trh, má svá
specifika, ale obecný princip je takový, že
jemnější a řidší typy se používají povrchněji –
obvykle pod jemné vrásky, zatímco naopak ty
nejhustší typy výplní jsou vhodné pro korekce
kontur obličeje – například doplnění objemu
lícních kostí, tváří a oblasti spánků.“

pro č j e k yse l i na n e j l e p ší ?
Podle odborníka bývají převážně
používané výplňové materiály na bázi
kyseliny hyaluronové, což je tělu vlastní,
vstřebatelná látka. Existují i další, méně
frekventované typy, například na bázi
kolagenů, které mají více nežádoucích
účinků a větší procento alergizace. Dále
jsou na trhu dostupné i nevstřebatelné
materiály, což jsou syntetické látky na bázi
polyakrylamidů (např. Aquamid), na něž se
váží ale největší rizika, zejména dojde–li
k nesnášenlivosti na daný materiál – velice
těžké tady bývá materiál odstranit.

co a ja k i n j e kč n í v ý pl n ě
u m í spr av i t ?
Výplňové materiály jsou přínosem
především v doplnění kontur a objemů
v částech obličeje, kde s věkem dochází
k poklesu kůže. Jde o kruhy pod očima,
propadlé tváře, nosoretní vrásky –
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Jen byste měli několik dnů vynechat saunu,
solárium a nemasírovat danou oblast. „Konec
konců neexistuje moc metod, které by byly
schopny doplnit chybějící objem tam, kde byl
v mládí. V poslední době se takto využívá ještě
vlastní tuk. Ano, facelift obličej sice vypne, ale
už nedoplní objem tváří, rtů a spánků a proto
se často s výplněmi kombinuje,“ chválí závěrem
Kobzík unikátnost výplňových injekčních
materiálů.

×

tzv. marionetty nebo pokleslé koutky
úst. Všude tam se navrácením plnosti
dosáhne mladšího výrazu. A pak je tu
ještě vyplňování konkrétních jednotlivých
hlubokých vrásek, které bývají mezi obočím,
na tvářích a v podstatě kdekoliv na těle.
„Efekt je dodavateli udáván jeden rok, ale
z vlastní zkušenosti vím, že to bývá u hutných
materiálů, například v oblasti tváří, i více.
A naopak při aplikaci do rtů a kolem úst
se stává, že účinek nevydrží ani půl roku.
Čím jemnější materiál, tím bývá efekt o něco
kratší,“ sumarizuje lékař. Není pravda, že
po vyprchání efektu bude dotyčná osoba
vypadat hůře než předtím. To je podle

Kobzíka absolutní nesmysl: „Po vyprchání
materiálu naopak určitý efekt přetrvává,
a to právě příznivým působením kyseliny
hyaluronové ve smyslu hydratace tkání
a regenerace.“

v ý hody opro t i
ch i ru rgick ý m m e t odá m
Výplně se aplikují pomocí jehel nebo kanyl,
jen za místního povrchového znecitlivění.
Proto je výhodou především rychlost aplikace
a nulová pozákroková rekonvalescence.
V podstatě můžete z ordinace rovnou do práce.
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Když nechceme stárnout
Přírodu obelstíte kromě obličeje i na rukou
a krku. Dekolt bohužel odolá.
Text: Radka Červinková a Lenka Kadeřávková, Foto: archiv Perfect Clinic

Zastavit běh času nelze, ale celosvětový trend žen i mužů užívat si
života a dobře vypadat i ve zralém věku také ne. Nehádat někomu
jeho věk se stává součástí společenské poptávky. A tak omlazující
zákroky a rozličné rejuvenační techniky zažívají svůj boom.

V dnešní době je populární anti–aging medicína,
která se pomocí různých diagnostik snaží z naší
genetické výbavy vytěžit co nejvíce informací
s ohledem na geneticky „přednastavenou“ délku
života. A pokud chce jedinec pracovat se svým
potenciálem tak, aby dlouho žil, měl by podle
Lukáše Frajera z Perfect Clinic na doporučení
na základě této diagnostiky dbát. Obvykle takové
závěry představují zdravý životní styl se vším
všudy: úpravu stravovacích návyků a celkové
životosprávy, vyloučení veškerých škodlivých
látek pro organismus a tak podobně. „Plastická
chirurgie stojí de facto trochu opodál tohoto
snažení, protože řeší již dané projevy stárnutí
v době, kdy jsou přítomny. Ale i zde – ve spolupráci
s ostatními obory – můžeme my, plastičtí
chirurgové, do jisté míry působit preventivně
v duchu anti–aging trendů. Proto se stoupajícím
povědomím o této problematice roste i poptávka
po plastických operacích likvidujících jasné
důkazy stáří. A ordinace plastických chirurgů
navštěvuje čím dál více klientů ve středním věku,“
hodnotí aktuální vývoj v Čechách plastický
chirurg Lukáš Frajer.

50? i de á l n í v ě k
na pl a s t ickou ope r aci!
Zatímco v roce 2006 si nechaly „vylepšit“
určitou část těla pouze 4 % českých pacientek
starších 51 let, v roce 2010 to už bylo 26 %
žen této věkové kategorie. „V Perfect Clinic
zaznamenáváme desetiprocentní meziroční
nárůst a výrazně stoupá i počet pacientů
v seniorském věku, tj. v 65 či dokonce
v 70 letech!“ dokazuje zájem starších osob
vedoucí lékař Roman Kufa.
Podle něho si klienti ve středním a vyšším
věku vybírají z širokého mixu plastických
zákroků, které odpovídají roli a postavení
člověka, životnímu stylu i naturelu
v kombinaci s tělesnou kondicí. Převládá
ovšem zájem o facelift a operaci víček.
Naopak v této věkové kategorii ubývá
poptávka po operacích břicha a kvůli ztrátě
elasticity kůže už nebývá většinou řeč ani
o liposukcích.

19

V případě, že se dostaví pacientka či pacient
se zájmem o rejuvenaci (omlazující proceduru)
obličeje, rozlišuje Lukáš Frajer při doporučení
vhodného zákroku tyto roviny: „V oblasti horní
etáže obličeje se jedná o operaci víček a čela,
v oblasti střední etáže o tzv. midface, kde
plastický chirurg pracuje s pokleslými tvářemi,
a do třetice jde o oblast krku a dolní čelisti, kde
je jasnou volbou celkový facelifting, který řeší
i střední oblast obličeje. Co se týče frekvence
zákroků, pak nejčastěji provádíme operace
horních a dolních víček a výplně hlubších
vrásek, aplikujeme botulotoxin do problémových
partií, což mimochodem bývá považováno
za základ pro rejuvenaci obličeje. Teprve pokud
klient chce ještě dále postupovat v omlazovacích
operacích, je na řadě facelifting často spojený
s operací krku. Méně časté jsou operace čela či
závěsy obočí nebo izolované operace midface.“
O vhodnosti toho kterého zákroku rozhoduje
podle Frajera kromě přání pacienta (tj. po jak
velkém efektu omlazení touží) hlavně lokální
nález v oblasti stárnoucího obličeje: „Teprve
na jeho základě by měl lékař doporučit sled
operací a říci pacientovi očekávatelný výsledek.“

o kol i k l e t se dá ope r ac í
om l á dnou t ?
„Česká populace klientů, která přichází
s požadavkem zapudit projevy stáří, je velmi
kultivovaná a uvědomělá a ví, že ani plastický
chirurg zázraky neumí a že omládnout o 20–30
let se nedá,“ chválí Frajer nás Čechy a srovnává:
„Zahraniční klientela je v tomto trochu méně
kritická a čas od času se objeví přání připodobnit
se fotografii člověka třeba ve věku 30 let, ač ten,
kdo žádá, má několik křížků na krku. Myslím, že
reálné je trochu ošálit čas v horizontu deseti let.
Víc ne.“ O výsledku totiž, kromě práce chirurga,
rozhoduje také stav kůže, podkoží a do jisté
míry i životní styl. Obecně se dá říci, že pacient
by po zákroku plastického chirurga, konkrétně
po omlazující operaci, měl působit harmonicky
a nenápadně ve smyslu radikálního zásahu
do tvaru či celkového vzhledu obličeje. „V Perfect
Clinic je největší odměnou pro lékaře sdělení
pacienta, že nikdo nepoznal, že byl operován, ale
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každý ho chválí, jak vypadá dobře a odpočatě,
aniž by tušil, proč tomu tak je,“ svěřuje strategii
týmu Lukáš Frajer.

proz r a dí vá s k r k , de kolt či
h ř be t y ru kou ?
Ač se traduje, že právě v těchto partiích
přírodu neobelstíte, současná plastika ústy
Jiřího Paděry, dalšího z lékařů Perfect Clinic,
oponuje: „Nelichotivě vrásčité hřbety rukou,
které bývají v pokročilém věku propadlé
v oblastech mezi záprstními kostmi, lze
vylepšit dokonce bez jediné jizvy. Stačí
jednoduchý zákrok, aby se volná kůže,
postrádající elasticitu, vyplnila. Vpichem
v mezikloubních prostorech se aplikují
injekčně do hřbetu ruky různé typy výplní
či vlastního tuku a tím dojde k částečnému
vypnutí kůže a odstranění propadlin.“
Zákrok nebolí, probíhá v lokální anestézii,
postačí mít tři dny ovázané ruce a je hotovo.
Jizvám předejdou lékaři tím, že pro aplikaci
výplně využívají ultra tenkou kanylu, pro
jejíž zavedení není třeba řez. A výsledek je
výrazný. Jedinou nevýhodou je, že po několika
měsících se tuk či jiné výplňové materiály
částečně vstřebají a pak je nutné proceduru
opakovat. „S každou další aplikací je efekt
stabilnější, ale většinou se dvakrát až třikrát
na sál vrátíte,“ pokračuje Paděra.
Z neznámého důvodu koluje podobný mýtus,
a to že s vrásčitým krkem nic nenaděláte.
Opak je pravdou. „Kůže krku je dobře řešitelná
v rámci operace obličeje – faceliftu. Většinou
jde totiž o celkové ochabnutí kůže, takže
se provedou současně dva zákroky – face
i necklift (operace krku),“ vysvětluje Paděra.
Horší situace už je podle plastického chirurga
u volné kůže pod bradou, tzv krůtího krku.
Ale i ten se dá operací zlepšit, byť za cenu
náročnějšího zákroku, kdy se kůže uvolňuje
chirurgicky až pod bradu a sešívají se svaly
na krku. Velmi dobře v některých případech
funguje ale i miniinvazivní metoda liposukce
– laserem asistované SlimLipo, o které
na stránkách Perfecte též píšeme.

na de kolt n e v y z r a j e t e
Bohužel tady plastičtí chirurgové nechtějí brát
do ruky skalpel a vědí proč. „To je skutečně
partie, se kterou se mnoho nedá dělat, neboť
přítomnost jizev by byla velmi nežádoucí,“
konstatuje Jiří Paděra. Podle lékaře je spíše
na místě volit neoperační možnosti. Mezi
aktuální trendy patří například mezoterapie,
kdy se aplikují různé roztoky pomocí injekcí
do středních vrstev kůže, a tím se dosahuje
větší hydratace pokožky. Ovšem to už je spíše
doména dermatokosmetiky.

v t r ičk u a šor t k ách v 50
a n i ná hod ou ?
Do kategorie „raději neřezat“ patří tzv. valy
paží a stehen neboli ochabnutá a povislá kůže

v těchto partiích. Problém lze řešit chirurgickým
odstraněním nadbytečné kůže, ovšem za cenu
poměrně dlouhých jizev, které skryje pouze oděv.
„Na stehnech se ještě dá jizva umístit a skrýt
do záhybu v třísle a pod hýždě, ale je–li kožní
nadbytek větší, je nutné odstranit i část kůže
na vnitřním stehně směrem ke kolenu a pak je
jizva viditelnější,“ varuje Paděra.
Na pažích jsou následky operace bohužel
podstatně nápadnější. I když jsou jizvy umístěny
na vnitřní části paží, přece jen viditelné jsou,
a to zejména v krátkých rukávech, šatech,
plavkách a při každém zvednutí paží. Nicméně
i tady existuje alternativa, která povislou
kůži umí vyřešit elegantněji, a tou je opět
SlimLipo. Ne všechny stárnoucí paže se ale touto
liposukční metodou dají „opravit“. Inu smiřme
se s tím, že ne vždy zkrátka moderní medicína
dokáže jít proti času.

×
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Mladší díky
vlastnímu
tuku
Obyčejná, ale efektní
substance.
Text: Radka Červinková, Foto: archiv Perfect Clinic

Injekčním výplním syntetickým
materiálem, ale i tím, jehož bázi
organismus dobře zná, konkuruje
v poslední době obyčejná
substance, která je ale pro tělo
zcela důvěrná. Tuk!

„Tuk doplnil a v některých případech zcela nahradil různé výplňové materiály, ponejvíce obličejové,“
říká plastický chirurg z Perfect Clinic Lukáš
Frajer. Proč má takový tah na branku? Efekt je
srovnatelný s kyselinou hyaluronovou, výkon je
ale cenově příznivější a konec konců svou roli
hraje i psychologická rovina – s cizím materiálem mívají někteří lidé vnitřní problém. O tom,
že je u klientek Perfect Clinic využití tukových
výplní čím dál tím oblíbenější, svědčí počet těchto zákroků, který rok od roku několikanásobně
narůstá.

l i p of i l l i ng obl iče j e – ja k
j e dnoduch é
Tuková tkáň dokáže vyhladit vrásky, zvětšit rty,
vyretušovat kruhy pod očima, zvednout povadlé
koutky rtů nebo vyplnit objem propadlých tváří.
Jedná se o miniinvazivní ambulantní zákrok,

po němž na těle nezůstanou žádné jizvy. „Kanylkou se odebere malé množství tuku z míst, kde
jej může klientka postrádat – většinou z oblasti
břicha – a odstředěný a vyčištěný tuk se potom
injekčně aplikuje na požadovaná místa,“ vysvětluje Lukáš Frajer jednoduchou techniku. Ještě týž
den jde klientka domů a zhruba po týdnu vymizí
modřinky a otoky v místě vpichů.
Jedinou a obecnou nevýhodou tukových výplní je skutečnost, že vlastní tuk má tendenci
částečně se vstřebat. U většiny klientek
dochází k různě velkému úbytku výplní během prvních měsíců, a proto je nutné zákrok
jednou či dvakrát opakovat. Pak až bývá
výsledné zkrášlení relativně trvalé – přece
jen gravitaci žádný lékař nezastaví.

×
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SlimLipo – laserem asistovaná
liposukce řeší dosud neřešitelné
Vyloučí nerovnosti kůže a je vhodná i pro starší pacienty.
Text: Lenka Kadeřávková a Radka Červinková , Foto: archiv Perfec Clinic

Co tak zázračného umí přístroj SlimLipo? Inu jeho sestava má navíc, kromě klasické odsávací
kanyly, do které díky podtlaku proudí rozvolněný tuk, ještě laserový zdroj, jehož paprsek
výrazně vylepší celkový estetický efekt současným stažením kůže do nového objemu.

ke spodním vrstvám, díky
čemuž zůstává pokožka
mnohem více vypnutá
a nehrozí nerovnosti.

výsledky SlimLipo přístrojem Palomar

Znáte to, při klasické liposukci se sice
zbavíte nadbytečných tukových zásob,
ovšem kůže v některých případech zůstává
volná a nerovná. A to především u pacientů
ve středním věku, kdy kůže svou elasticitu
přirozeně ztrácí, či u těch, kteří mají vrozený
nedostatek elasticity tkání. A s tím si SlimLipo
konečně dobře poradí. Čím to? Pomocí
laserového paprsku se fixuje kůže i podkoží

„Stejně jako u klasické
liposukce, čím je pacient
mladší, tím je efekt liposukce
jako takové větší. Ale díky
laseru dochází k retrakci
(stažení, vyhlazení) kůže
a podkoží i u starších
pacientů a tím pádem lze
i jim tento zákrok v některých případech
doporučit,“ konstatuje plastický chirurg Jiří
Ferra z Perfect Clinic. Zároveň však coby
specialista zdůrazňuje, že vše je samozřejmě
nutné posuzovat individuálně.
Liposukci s využitím laseru lze použít
u všech oblastí těla, tak jako při klasické
liposukci. Ovšem vůbec nejefektivnější

je právě v partiích, kde je kůže již
svým charakterem málo elastická. Tedy
v podbradku, na zadních plochách paží,
na břiše či na vnitřních plochách stehen.

ja k f u ngu j e Sl i m L i p o
Je jasné, že laserem asistovaná liposukce se
od té klasické příliš neliší, jen pro část úkonu
lékaři využívají speciální laserový přístroj.
Každopádně i tento zákrok lze provést jen
v lokální anestézii a s vlivem tumescentního
roztoku, kterým se napustí celá oblast určená
pro odsátí. Tumescentní roztok způsobuje
znecitlivění tkání a současně rozvolňuje
tukové buňky. Poté přijde na řadu laserová
kanyla, což je asi 2 mm silné vlákno. „Laserový
paprsek vlastně pracuje se dvěma vlnovými
délkami polarizovaného světla a zatímco jedna
také rozpouští tuk, druhá způsobuje retrakci.
Následně odsáváme již zkapalněný tuk jemnou
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výsledky SlimLipo přístrojem Palomar

kanylou,“ popisuje Ferra. Obecně lze říci,
že liposukce s využitím laseru je šetrnější
ke tkáním. Po zákroku dostane pacientka
či pacient elastický návlek, který nosí
čtrnáct dní a nocí nepřetržitě a dalších
čtrnáct dní jen na noc. Výsledný efekt lze
zpozorovat téměř okamžitě, ovšem retrakce
tkání pokračuje ještě následující tři měsíce.
Zákrok není nijak bolestivý a pokud jej
lékař správně provede, nezanechá na kůži
žádné stopy.

u p odbr a dk u i be z
l i p osu kc e
Krůtí krk, ztráta kontury obličeje, nelichotivý
podbradek. To je problém, se kterým se
na lékaře Perfect Clinic obrací ročně stovka
pacientů různého věku. Chtějí se zbavit
výrazného projevu stáří chirurgicky, ale
často nejde ani tolik o tukové zásoby jako

spíš o volnou kůži. Proto klasická liposukce
ne vždy splní očekávání dokonale. SlimLipo
je řešení. „V této partii mnohdy postačuje již
samotné ošetření laserem, a liposukce je tak
minimální či ji vůbec není třeba,“ konstatuje
plastický chirurg.

va ly pa ž í bez j i z e v
Podobně podle Ferry laserem asistovaná
liposukce dokáže v některých případech
nahradit jiné zákroky, které nemají esteticky
ideální efekt – například plastiku valů
na pažích či na stehnech. Dosud při ní byla
v těchto partiích chirurgicky odstraněna
přebytečná kůže, ovšem za cenu poměrně
dlouhých a viditelných jizev. Miniinvazivní
liposukce SlimLipo s využitím laseru může
být dobrou alternativou, která nevzhledné
jizvy eliminuje.

×

stejný přístroj vyřeší i pocení
„Tím, že pracujeme se dvěma vlnovými
délkami polarizovaného světla, které
jsou přednostně absorbovány různými
typy tkání a které lze samostatně
nastavit a ovládat, můžeme tento
přístroj použít i při léčbě hyperhidrosy
(nadměrného pocení),“ vysvětluje
princip Jiří Ferra a dodává: „Zákrokem
neomezujeme pocení těla, které slouží
k regulaci tělesné teploty, ale omezíme
pocení v podpaží, které je společensky
nepříjemné.“ Podle studií prováděných
v Německu je tento zákrok úspěšný
u 93 % klientů, u zbylých 7 % bylo potřeba
zákrok opakovat.

jak zákrok probíhá se ptáme
specialisty Jiřího Ferry:
Stejně jako laserem asistovaná
liposukce. K ošetření použijeme ale jen
tu část polarizovaného světla, která
je přednostně absorbována v tuku.
V nejvrchnější vrstvě podkožního
tuku jsou totiž uloženy potní žlázky,
které chceme zlikvidovat. Působením
laserového paprsku se nám jejich počet
podaří zredukovat. Následně zkapalněný
tuk i se zbytky potních žlázek odsajeme.

výsledky SlimLipo přístrojem Palomar
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Tenista Lukáš Rosol
po plastice
… znovu uvidí na míčky

Text: Radka Červinková, Foto: archiv Lukáš Rosol, Perfect Clinic

Profesionální tenista Lukáš Rosol, vítěz Davis Cupu 2012 a 2013 a přítel
moderátorky Michaely Ochotské, sice přemohl před rokem světovou
tenisovou jedničku Rafaela Nadala, ale na svá padající víčka byl krátký.
Pomohla až plastická operace víček v Perfect Clinic. Tu podstoupil Lukáš
těsně před Vánoci, aby mohl začátkem ledna 2014 odletět na turnaj
Australian Open již bez handicapu.

„Je mi sice teprve osmadvacet, ale povolená kůže
na víčkách mě trápí už nějakou dobu. Za poslední
dva roky víčka spadla natolik, že mi začala vadit
při mé profesi. Měl jsem zhoršené periferní vidění,
hlavně na pravém oku. A unavené oči večer
po pětihodinovém tréninku mi dávaly zabrat při
jízdě autem. Pomáhal jsem si otevřít pohled tak,
že jsem zvedal mimickými svaly čelo,“ popisuje
tenisový reprezentant své obtíže.

k dy j í t na v í čk a?
Operace horních víček patří v estetické chirurgii
mezi nejfrekventovanější zákroky a zájem o ni

stoupá. Většinou se týká osob ve středním
věku, kdy kůže časem poklesne v závislosti
na gravitaci. Výjimkou ale nejsou podle doktora
Kufy, který Lukáše operoval, ani mladší ročníky:
„Omezení věkem u této ambulantní operace
neexistuje, pokud je operace plně indikována.
Operace horních víček není jen o touze omládnout,
ale je prováděna právě z důvodů zdravotních,
kdy pacienti udávají pocit tíže víček, sníženého
periferního vidění či si jen stěžují, že hůře vidí.
Při dobře provedené operaci jejich problémy mizí.“
O zákroku je podle plastického chirurga záhodno
začít přemýšlet tehdy, je–li kůže na víčku
uvolněna tak, že její převis přikryje zevní dvě
třetiny pohyblivého víčka nebo se tomuto překrytí
nezadržitelně blíží.

o č j de př i ope r aci v íče k
Během zákroku, který se provádí ambulantně
bez hospitalizace a jen v lokální anestézii, se
odstraní přebytečná kůže na víčkách a rána se
sešije. Vnitřní stehy se vyndají po týdnu a ještě
pár dnů musí pacient dodržovat klidový režim
a vyhýbat se zvýšené námaze. Rekonvalescenci
mohou doprovázet drobné otoky a modřiny.

v y l e p ší ope r ac e h ru ?
Rosol věří, že se díky plastické operaci zbaví
handicapu při hře. „Jsem perfekcionista
a vím, že rozhodují zdánlivé maličkosti.
Věřím, že i tohle pomůže posunu nahoru.
Proto jsem tak vděčný Perfect Clinic, že mi
vyhověli s termínem před Vánoci a já budu
moci záhy na australském kurtu fungovat
normálně a oči budou natolik otevřené, že
ty míčky znovu uvidím,“ vtipkuje Lukáš
závěrem.

×
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Pavlína Němcová
je jednou z mála

…ať mají mladé modelky profesi, která není
závislá pouze na pár letech mládí.
Text: Radka Červinková, Foto: archiv Elite Prague

Pavlína Němcová patří ke generaci českých supermodelek, které
odešly před dvěma desítkami let do zahraničí a ve velkém světě
iluzí dosáhly zaslouženě titulu top modelka, který se dnes už příliš
nepůjčuje.

Spolu s Pavlínou tehdy odešla dobýt modelingový
Olymp například i Eva Herzigová nebo Daniela
Peštová. Na rozdíl od svých kolegyň ale Pavlína
svou kariéru k úplnému transovému šílenství
dovést nemohla. O jejím nečekaném osudovém
zahřmění jsme si povídaly před začátkem nového
ročníku Elite Model Look, jehož je čtyřicetiletá
herečka a producentka a stále ještě modelingová
hvězda patronkou.
Do velkého světa pařížského modelingu jste
vkročila ve sladkých sedmnácti. Zůstalo
u sladkého života, který nezahořkl?
Cestu do Paříže jsem v 16 letech vnímala
jako velkou příležitost k poznání Francie. Tak
jsem ji také po celou dobu svého pobytu brala
a neřešila, zda je to sladký či hořký život.
Měla jsem štěstí na výbornou agenturu Elite,
která mě dodnes zastupuje.
Nebyla jste žádný světoběžník v tu dobu.
Jak na vás „velký svět“ působil a byl jako
z filmových pláten?
Život v Paříži byl chvílemi sladký, zejména

když jsem měla práci, ale hledat práci
a obcházet velké množství castingů a čekat
na výsledky tak příjemné zase nebylo.
Dokonce jsem maminku v Praze prosila, ať
mi ušije nějaký ošklivý kabát do metra, abych
při cestách pařížským metrem nebyla příliš
nápadná. Jela jsem do Paříže za „parádnici“
v bílém kožíšku a to se do hromadné dopravy
nehodilo. Rozhodně mne v Paříži nečekal
život jako na filmovém plátně.
Proto jste se v Paříži záhy vdala a otěhotněla?
V Paříži jsem se cítila osamocená, bez
rodinného zázemí, a možná proto jsem
podlehla dvoření mého budoucího manžela.
Před svatbou to byl dokonalý džentlmen
a platilo tu i české přísloví: „Když ptáčka
lapají, pěkně mu zpívají.“
Co se stalo, že se vaše manželství , jakkoliv
zářivě zpočátku vypadalo, posléze změnilo
v peklo?
Po porodu našeho syna bylo bohužel všechno
jinak. Jako bych už splnila úkol a již se vůči

mně nemusel nikdo přetvařovat. Džentlmen
se změnil v agresora. Začal mne omezovat,
nepřál si, abych pracovala, a chtěl ze mne
vychovat domácí putičku závislou na jeho
penězích. Podotýkám, že v té době u nás
doma ještě nebyly peníze na prvním místě
a člověk nebyl hodnocen podle množství
peněz, které má.
Rozvodem jste ale přišla o syna. Možná tehdy
více pomsta manžela než cokoliv jiného vás
dostala do dramatické situace – proč soud
rozhodl, jak rozhodl?
To je právě ono. Podle toho, co jsem v minulé
odpovědi řekla, také probíhal soud o našeho
syna. Paní soudkyně se upřímně divila,
proč by mělo dvouleté dítě jít z finančně
zabezpečené rodiny někam do vzdáleného
Československa se svojí matkou.
Jejíž profese je modelka, dovolím si doplnit.
Tehdy to ještě před soudem výhra nebyla.
Jak celá nešťastná situace s přiřknutím
syna do otcovy péče ovlivnila vaši
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Přes všechnu nepřízeň osudu, nebo právě pro
ni jste vystudovala pařížskou Sorbonnu. Kde se
ve vás vzala ta kuráž?
Moje rodinné zázemí je založeno na úctě
ke vzdělání. Rodiče mi v 16 letech povolili
cestu do Paříže za podmínky, že tady
odmaturuji. Škola mi umožnila individuální
studium a týden před svatbou jsem úspěšně
složila maturitu. Na univerzitní studium
jsem začala pomýšlet až po nějaké době,
kdy jsem měla pocit, že už slušně ovládám
francouzštinu a že kariéra modelky mi
zřejmě nebude po celý život stačit. Zkusila
jsem to a podařilo se.
A současně jste se po dvanácti letech dočkala
happyendu. Co se událo, že syn zůstal konečně
s vámi?
Obrovskou radost jsem zažila, když se
čtrnáctiletý syn sám podle francouzského
práva rozhodl, že chce být s maminkou. Náš
vztah je velmi pohodový, což se o jeho vztahu
k otci říci nedá. Ctí ho jako otce a živitele,
protože studuje na vysoké škole, ale silnější
citové vazby tu chybí.
Uplatňujete vy své vzdělání v životě od doby
absolutoria?
Profesi právničky se zatím nevěnuji, ale nikdy
neříkej nikdy! Možná to zkusím později.
Mimo práv máte za sebou studia herectví
v NYC. Odkud se vzala tahle ambice a jak se
vám daří coby herečce?
Herectví mě lákalo od dětství, ale maminka
tomu nebyla nikdy nakloněna. Až v dospělosti
jsem se rozhodla tuto profesi zkusit, a proto
jsem studovala v NYC. V současné době
natáčím americký seriál.

modelingovou kariéru?
Vzhledem k tomu, že jsem chtěla věnovat
synovi každou chviličku, kterou mi soud
dovolil, zůstala jsem v Paříži a neodjela
do Ameriky, kde se kariéra modelky dovede
k pomyslnému Olympu. Nicméně jsem
nezahálela, pracovala a studovala.

Pokud vím, koketovala jste i s producentskou
rolí u filmu. I tady se daří?
Zdá se mi, že na dvou židlích se nedá sedět.
Aktivitu producenta tudíž zatím upozaďuji.
Poslední roky jste poměrně doma už zase
i v Čechách. Co vás přivábilo zpět?
Když můj syn dospěl a tolik blízkost maminky
nepotřebuje, trávím více času v Praze, kde
jsem vyrostla a je mi tady dobře. Do Paříže

osobnost

jezdím za synem i za prací. Ostatně za tou
lítám po celém světě.
Jaký život žijete v Praze a jaký v Paříži?
V podstatě stejný, v Praze se ale cítím jako
„doma“ a v Paříži jako „na chalupě“.
Jste krásná žena stále, přesto se zeptám, jak se
vám stárne?
Nevím, o jaké kráse mluvíte, maminka
na lichotky o půvabu vždy reagovala – „jako
každá mladá holka“. A stárnutí? To je asi
ta jediná spravedlivá věc na světě, potká
každého. Zastávám názor, že stárnutím by
se člověk měl vyvíjet v moudrou a životem
poučenou bytost, která má co říci svým
následovníkům.
Jste příznivcem lékařských metod, které
dokážou ke kráse dopomoci?
V zásadě nemám nic proti medicínskému
napomáhání kráse, nemělo by to však nikdy
být na úkor zdraví a přirozenosti člověka.
Velmi obdivuji pomoc po náročných nemocech
v oblasti rekonstrukční plastické chirurgie. Je
to i obrovská psychická, ne jen fyzická pomoc
pro pacienty. Nelíbí se mi ale, a to je v souladu
s mým názorem na stárnutí, udržovat
„krásu“ celebrit tak, že se z nich můžou stát
karikatury sebe samých.
Budete provázet mladičké slečny v rámci
soutěže Elite Model Look na jejich cestě
za štěstím. Máte tendence je na něco připravit,
varovat nebo třeba ochránit před něčím po své
zkušenosti?
Mladým začínajícím slečnám budu vždy
radit, ať stojí pevně oběma nohama na zemi,
nečekají od profese pouze pozlátko, večírky
a krásné šaty, jak si o modelingu mnozí myslí
zde u nás, v naší republice, ale naopak, ať
čekají těžkou práci, tvrdý řád a hodně samoty,
pokud se chtějí opravdu dostat na samotný
vrchol modelingu. Ale také ať jsou připravené
na možnou „prohru“ a neúspěch, protože celá
tato činnost je založena i na štěstí. Ať vědí, že
je mnoho hezkých děvčat na této planetě a ne
každá bude ve správný čas na správném místě.
Doporučím jim, ať studují, aby měly profesi,
která není závislá pouze na pár letech mládí.
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Kam se podle vás dnešní modeling ubírá a co
v něm na mladé „Elitky“ čeká?
V dnešní době se do modelingu dostávají
mladé, patnáctileté slečny. Důležitá je
příprava a samozřejmě se od nich očekává
obrovská profesionalita už od mládí. Čeká
je hodně cestování, poznávání různých
kultur, budou mít šanci poznat mnoho
zajímavých lidí. Soutěž Schwarzkopf Elite
Model Look je skvělým odrazovým můstkem
do světa vrcholového modelingu v doprovodu
profesionálů.

×
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Všímáme si,
co je zn. Perfect
Foto: archiv značek

Jsme Perfect Clinic, a tak máme rádi, když jsou
věci perfektní. Proto jsme se rozhodli přinést vám
vždy pár tipů na dobré zboží kolem nás a také
rovnou návod, kde ho obstaráte. Dnes vybíráme
požitek pro tělo a jeho smysly.

Taneční cool lekce
od STAGE
Skutečně vás naučí tančit – výběr tanečních stylů
s nejlepšími lektory za málo peněz. Děti i dospělí.

k de?

Stage studio, Budečská 35 (Maceškův palác),
Praha 2 – Vinohrady

Sluneční brýle, tzv. pilotky,
kultovní zn. Ray–ban
od Optique
k de?

BUTIK OPTIQUE RAY–BAN, Maiselova 1, Praha 1 – Josefov
Více než 1100 modelů brýlí Ray–ban a Oakley na prodejně.

Trendy new punk
kousky od Fornarina
a Denim Store
k de?

Fornarina – OC Chodov, Roztylská 2321, Praha 4
Denim Store – Galerie Harfa , Českomoravská
2420/15a, Praha 9

Trojice květinových vůní
od Crabtree & Evelyn
k de?

Crabtree & Evelyn, Slovanský dům, zahrada, Na Příkopě 22, Praha 1
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Neviditelná rovnátka
Hit současnosti – nejsou vidět, jsou pružná
a lehká. Dají se kdykoliv vyndat.
Text: Radka Červinková, Foto: archiv Dental Office

Kolik z vás si užilo v dětském věku trauma z toho, že váš úsměv
hyzdí plechová rovnátka? Před dvaceti lety to byla skoro ostuda.
Před deseti spíše tabu, o kterém se nemluvilo. A dnes? Dnes je to
téměř móda. Je prostě cool mít na svém chrupu nasazeny vylepšující
aparátky. Jenže módní vlna má krátký život, a tak proč nebýt o krok
dál a nechtít rovnátka neviditelná?
Je to úleva – mít postaráno o budoucí krásu
svých zoubků a nebát se je ani v době procesu
vylepšování vystavit do úsměvu. Fóliové
aparátky Invisalign nejsou v ústech na první
pohled vůbec vidět. Jsou průhledné, pružné,
lehounké a nasazují se jednoduše svépomocí.
Ač vypadají, že jsou vyrobeny z obyčejného
plastu, jde o speciální slitinu materiálů,
kterou firma Align technology vyvinula.
Povrch vlastních zubů rovnátka nepoškodí
a jediné, nač je potřeba si dávat pozor, je
stravování. Rovnátka se musí vždy vyjmout
při jídle a případně pití barevných nápojů
jako je Coca–Cola, červené víno, čaj a káva.
Aparátky by se jednak mohly poškodit
a rovněž by to pro vás nebylo komfortní.
Ale jinak nebrání jejich neustálému nošení
nic. Dvaadvacet hodin, což je předepsaná
dávka času denně, s nimi krásně vydržíte.
Rovnátka v ústech nepřekáží, jsou vyrobena
přesně na míru vašemu zubnímu oblouku, což
znamená, že přesně dosednou na zuby,
a zároveň je možné lehce je sundat, kdykoliv
se vám to hodí. To může být klidně důležitá
schůzka nebo zvláštní událost, nicméně není
to nutné, protože lidé kolem si jich stejně
nevšimnou. Spánek ani řeč vám neviditelná
rovnátka nenaruší.

ja k na t o?
Nejprve je třeba projít první konzultací, kdy
lékař zjišťuje, s čím nejste na svém chrupu
spokojeni, a určí, zda jste pro léčbu Invisalign
rovnátky vhodní adepti. Nemusíte trpět nutně
výrazně křivými zuby, stačí jeden vykloněný
zoubek, který dělá neplechu.
Pak přistoupí lékař k pořízení otisků vašeho
vlastního chrupu, fotografií a rentgenu
a jakmile vše společně s americkými lékaři
a odborníky z Invisalign vyhodnotí, odešle
navržený léčebný plán do mateřské americké
firmy a za oceánem vám do čtyř týdnů sety
rovnátek vyrobí a zašlou zpět. Inu, Američané
vědí, co vyvinuli za zázrak, a tak si své know–
how výroby nepouští z dohledu.
A vy pak při své druhé návštěvě ortodontisty
obdržíte velmi esteticky připravený box
s několika sadami rovnátek a designovým
obalem na ně. Ano, aparátků dostanete hned
několik – množství se různí podle toho, jak byla
naprogramována předpokládaná proměna vašeho
chrupu, a vy si přesně podle časového plánu
od lékaře postupně berete přibližně co dva týdny
nové sety (pokud tedy současně rovnáte horní

i dolní oblouk, což bývá obvyklé). Jestě než si ale
první set nasadíte, lékař vám na některé vaše
zoubky umístí miniaturní záchyty, na kterých
se rovnátka „přidržují“, aby lépe seděla. Říká se
jim attachamenty a jsou to vlastně takové mini
zámečky, které znáte z klasických rovnátek.
V případě Invisalign mají ale attachamenty
stejnou barvu jako vaše zuby, takže ani ony
nejsou vidět.
Nasazení neviditelných rovnátek nezabere
více než půl hodinku u lékaře a vůbec nebolí.
Můžete si odskočit klidně z práce a pak se
bez obav k pracovním povinnostem vrátit.
Nic z té lapálie, kterou možná znáte v případě
klasických rovnátek, kdy po jejich nasazení
nemůžete často kvůli bolesti nic, natož mluvit,
se vás v případě Invisalign netýká.

×

tip Perfect Clinic
Kam pro neviditelná rovnátka?
Dental Office H33, Hvězdova 33, Praha 4
www. dental–office.cz
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Na chrápání laserem!

Laserová operace vede k výraznému snížení
intenzity či vymizení chrápání u 80–90 % pacientů.
Text: Lenka Kadeřávková a Radka Červinková

Ve většině případů nejde
o zdravotní, ale „pouze“
o estetický a sociální problém.
Chrápající pravidelným hlasitým
zvukem obtěžuje své okolí,
partnera, a někdy dokonce budí
sám sebe. Moderní medicína
jej ovšem umí účinně, poměrně
jednoduše a velmi rychle
odstranit. Od letošního června
nabízí tuto laserovou operaci
(LAUP) i Perfect Clinic.
„Chrápání patří mezi poměrně výrazné
estetické problémy, které se týkají opravdu
velké části populace, až 40% mužů jím trpí.
Proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku zákroků
na naší klinice právě o tuto velmi efektní
laserovou operaci,“ uvedl plastický chirurg
a vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa.
„Operaci předchází vždy konzultace
a vyšetření ORL a také spánková monitorace,
která bezpečně prokáže, že pacient je jen
obyčejným „primárním chrápačem“ a netrpí
mnohem závažnější poruchou – spánkovým
apnoickým syndromem, který se vyskytuje jen

asi u 4 % populace a řeší ho specializovaná
pracoviště,“ konstatuje specialista ORL
a odborník na spánkovou medicínu Jan
Kastner, který nově posílil tým lékařů
Perfect Clinic.

dů vody ch r á pá n í ?
prodl ouž e n é m ě k k é pat ro,
obe z i ta , a l e ta k é a l kohol
Proč vlastně někteří lidé chrápou a jiní
ne? Chrápání je zvukový fenomén, který
vzniká při dýchání vibrací měkkých tkání
hltanu, zejména pak měkkého patra a čípku
(uvuly). Podle Jana Kastnera je ve spánku
sníženo napětí svalů, které tvoří svalovou
trubici, skrze kterou dýcháme. „Tím dochází
i k povolení napětí svalů měkkého patra,
které, pokud je například prodlouženo, se
snáze rozkmitá, rozvibruje procházejícím
proudem vzduchu a vede k typickému zvuku
hlasitého chrápání,“ vysvětluje spánkový
odborník z Perfect Clinic.
Vznik chrápání také negativně ovlivňuje
obezita. Tuk v organismu se totiž usazuje
nejenom na viditelných místech, ale
rovnoměrně v celém organismu, tedy
i v hltanu. Tukem prostoupené stěny hltanu
jsou méně pevné a umožňují snadnější vibrace.
Nicméně pro obézní pacienty, s BMI vyšším

než 30, metoda LAUP vhodná není. Prostou
laserovou operací na měkkém patře by se
u nich možná do jisté míry zmírnilo chrápání,
ale zůstaly by apnoické pauzy, vyrobil by se
tzv. tichý apnoik, který se i nadále ve spánku
přidušuje.

ja k z á k rok probí h á a ja k ý
m á úči n e k
Laserová operace LAUP je celosvětově
nejrozšířenějším a dlouhodobě
nejefektivnějším zákrokem pro primární
chrápače. „Vede k výraznému snížení
intenzity či vymizení chrápání u 80–90 %
pacientů,“ konstatuje lékař, který současně
varuje před nekomplexní diagnostikou
a neodborným provedením z rukou
nespecializovaných lékařů. Výsledek pak
nemusí splnit očekávání.
Zákrok spočívá v tom, že lékaři laserem
odstraní nadbytečnou část měkkého patra
a laserovým paprskem také provedou jakési
nářezy v měkkém patře. „Tyto nářezy
ve svém důsledku nejčastěji a nejintenzivněji
vyztužují a zpevňují vibrující část dýchacích
cest,“ vysvětluje spánkový odborník a dodává:
„Někdy se tento zákrok na měkkém patře
kombinuje s operací nosu – například
provádíme laserové ošetření zbytnělé nosní
sliznice, anebo i operaci nosní přepážky.“
Lékaři provádí tuto krátkou operaci v lokální
anestézii, bez hospitalizace a její průběh bývá
bezproblémový. Klient okamžitě po zákroku
odchází domů. Jen několik dnů poté je nutné
počítat s bolestí při polykání. Pocitově prý
připomíná angínu. „Dobu tohoto omezení je
možné odhadovat na jeden až dva týdny, ale je to
velmi individuální,“ uzavírá Jan Kastner.

×
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BodyBody – revoluční cesta
za perfektní postavou
Nejefektivnější cvičení současnosti, které
stimuluje až 90 % svalů.
Text: Radka Červinková, Foto: archiv BodyBody

Hodiny a hodiny strávené v posilovně a výsledek nic moc. Že byste
něco dělali špatně? Dobrý kondiční trenér dokáže poradit v mnohém,
zná–li vaše tělo a jeho potenciál. Ale na sofistikované metody
přístrojové, kterým neunikne nic ze signálů organismu, zkrátka nemá.
O revoluci v pěstění krásného těla už jsme
párkrát slyšeli, ale nakonec se vždy našla nějaká
muška na inovativní metodě. I kdyby mělo být
kazem jen to, že pasivně čekáte a nehýbete se.
Jak si pak má člověk užít endorfinů, vyloučených
mozkem po překonání sebe sama, že ano?
Zdá se ale, že metoda, kterou k nám přináší
BodyBody koncept, vás o nic z dřiny a následné
euforie neošidí. Cvičit poctivě se svým tělem
budete! Jen kratší dobu a s radikálními výsledky
změny figury. Tak to alespoň vypadá podle
všech referencí spokojených klientů nového fit
podniku. O tom, že BodyBody představuje časově
nejefektivnější cvičení současnosti, svědčí i fakt,
že jej v tréninkových plánech využívá řada
sportovců, trenérů a dalších odborníků na pohyb
a zdravý životní styl.

o č j de v př í pa dě BodyBody ?
Jedná se o inovativní technologii založenou
na elektrické stimulaci svalů (EMS), díky
které jsou tréninky nadstandardně intenzivní
a přinášejí rychlé a hlavně perfektní výsledky.
„Role elektrické stimulace je jednoduchá
– kontrakce ve svalech je díky externímu

povzbuzení silnější a proniká i do hlouběji
umístěných svalů. Během BodyBody tréninku
je stimulováno až 90 % svalové hmoty těla
najednou. Člověk si během dvaceti minut dá více
do těla než za několik hodin v běžné posilovně.
Tomu odpovídá i efekt cvičení,“ vysvětlují
manželé Ivana a Seen Aquinovi, majitelé studií
BodyBody.

ja k na t o?

objednat se na svůj zkušební
trénink
můžete na www.bodybody.cz, nebo
prostřednictvím přiloženého voucheru.

a kam s ním namíříte?

BodyBody Anděl
Plzeňská 3217/16 (budova Smíchov Gate)
Praha 5
Tel. +420 257 315 029
BodyBody Karlín
Rohanské nábřeží 670/19
Praha 8
Tel. +420 840 300 200
www.bodybody.cz

K dosažení viditelných výsledků stačí pravidelný
trénink BodyBody jednou až dvakrát týdně.
Čistého času je to tedy maximálně necelá
hodina. Cvičení vždy probíhá pod vedením
certifikovaného trenéra, který trénink a jeho
plán upravuje v souladu s cíli daného klienta
– od tvarování svalů, přes snížení hmotnosti
až po odstranění bolesti zad nebo příznaků
celulitidy. A pozor! Součástí standardního
tréninkového balíčku není jen osobní trenér, ale
úplně vše, co během cvičení i před ním a po něm
potřebujete – speciální sportovní oblečení,
nápoje, ručník, tělová a vlasová kosmetika té
nejlepší kvality. Nemusíte si tedy s sebou přinést
vůbec nic a stačí jen odskočit si z práce.

×
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Seznamte se,
Perfect Clinic
Aneb kdo jsou ti, kdož s vámi
na těchto stránkách za odbornou
složku komunikují?

Text: Radka Červinková, Foto: Jerry Efeb

„Dream team“ dal postupně dohromady Roman
Kufa, duchovní otec značky Perfect Clinic, zrozené
v roce 2006: „Během své praxe jsem postupně poznal
všechny plastické chirurgy v ČR. Vybrat si někoho
do týmu je ale klíčové a musíte vědět, že lékař je
nejen dobrý operatér, ale že taky bude dobrý parťák.“
Všech šest špičkových lékařů má licenci České lékařské komory v oboru
plastické chirurgie, jsou členy lékařské společnosti J. E. Purkyně v oboru
plastické chirurgie a estetické chirurgie a většinou i členové světové
The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic
Surgery (IPRAS) a The International Society of Aesthetic Plastic Surgery
(ISAPS).

MUDr. Roman Kufa,
plastický chirurg

Specializuje se na kosmetickou chirurgii,
chirurgii ruky a mikrochirurgii. Absolvoval
dlouhodobou stáž ve Velké Británii a pracoval
jako plastický chirurg v Německu. Má
titul soudního znalce v oboru. Je jedním
z plastických chirurgů, kteří v ČR úspěšně
provádějí rekonstrukce prsu u žen, které
v souvislosti s onkologickým onemocněním
utrpěly jeho ztrátu. Je členem speciálně sestaveného týmu motolské
nemocnice, který v roce 2011 poprvé v ČR provedl operaci tzv. Moebiova
syndromu. Od roku 2012 je vedoucím lékařem plastické chirurgie
ve Fakultní Nemocnici Motol a od jejího založení stojí v čele privátní
Perfect Clinic v Praze i Liberci. Je spoluautorem knihy Plastická chirurgie
krok za krokem vydané v r. 2003.

O sobě:

„Vážím si svých přátel, dobrých lidí kolem sebe, mám rád svoje koníčky,
a to hlavně sport, který je pro mě zároveň relaxací. Moc rád cestuji
a nejlepší dovolená je pro mě nesedět na jednom místě, ale cestovat
po pobřeží, poznávat nová místa a surfovat.“

MUDr. Zdeněk Pros,
plastický chirurg

Jako člen mikrochirurgického týmu provedl
desítky replantací končetin nebo jejich
částí i výkonů rekonstrukčních. V rámci
servisního mikrochirurgického programu
pro spádovou oblast Čech uskutečnil
první úspěšnou replantaci skalpu
v ČR. Významně se podílel na zavedení
ultrazvukové liposukce do rutinní praxe
v České republice. Je autorem či spoluautorem více než 30 publikací
a přednášek, a to i na mezinárodním poli. Absolvoval odborné stáže
a pobyty v USA, Austrálii, Německu a Rakousku. Tři roky působil
v Londýně, kde pracoval pro prestižní firmu na poli estetické chirurgie
ve Velké Británii The Harley Medical Group. Od roku 2010 je druhým
mužem ve vedení Perfect Clinic.

O sobě:

„Jestli je pro mne spokojený pacient hnacím motorem, pak mým ventilem
je jízda na motorce v horském terénu s nejmladším synem na dětské
čtyřkolce po mém boku. Mám slabost pro rychlá auta, motorky
a elektroniku. Ale i pasivní sledování Formule 1 s motoristickým
časopisem na nočním stolku mne dokáže uspokojit.“

Po plastické operaci

životní styl

Inzerce
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chce být každá v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym®
urychluje hojení a vstřebávání otoků,
pomáhá zajistit tvorbu menší jizvy

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost
je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek
jiných enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy
používejte lék.

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice
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MUDr. Jiří Paděra,

MUDr. Lukáš Frajer,

plastický chirurg

Člen International Society for Burn Injurie.
Od roku 1999 se věnuje soukromé lékařské
praxi zaměřené na problematiku estetické
chirurgie, ve které provádí veškeré
spektrum kosmetických operací včetně
nejmodernějších endoskopických postupů.
Absolvoval odborné stáže u nás i v zahraničí.
Přednášel na mezinárodních kongresech
věnovaných problematice popáleninové medicíny a plastické a kosmetické
chirurgii. Je spoluautorem řady odborných publikací.

O sobě:

„I já mám vztah ke sportu. Vrcholově jsem se věnoval krasobruslení.
Tenhle sport ve mně asi vypěstoval takovou preciznost na práci. Doma
mě označují za maximalistu. Dříve jsem rád chalupařil – práci se dřevem
miluju. Rád jsem také maloval obrazy – tužkokresby. Dnes už není tolik
času, ale rád bych se k malování vrátil.“

plastický chirurg

V letech 1997–2004 studoval na Univerzitě
Karlově, 3. lékařské fakultě, obor
Všeobecná medicína s preventivním
zaměřením. Od roku 2007 se věnoval
Postgraduálnímu studiu biomedicíny
v oboru experimentální chirurgie na
1. LF UK. Působí nejen v soukromé
sféře jako člen týmu Perfect Clinic,
kde se věnuje estetickým operacím, ale i ve státním sektoru jako
plastický chirurg téhož týmu ve FN Motol, kde řeší zdravotní indikace
u výkonů rekonstrukčních, replantačních, onkochirurgických
a mikrochirurgických.

O sobě:

„Ve volných chvílích se snažím relaxovat sportem, i když se přiznám, že si
i rád polenoším. :–) Od dětství mě přitahovala příroda a vždy jsem jí chtěl
mít kousek doma, proto jsem se věnoval akvaristice, teraristice, pěstování
masožravých rostlin a včelařství. Dnes díky své práci nemám na koníčky
příliš času a jako otec svého malého jmenovce se snažím všechen čas
věnovat jemu a rodině.“

MUDr. Jaroslav Hirňák,

MUDr. Jiří Ferra,
plastický chirurg

plastický chirurg

Člen společnosti pro využití laserů
v medicíně. Specializuje se na rekonstrukční
a estetickou chirurgii, provádí veškeré
spektrum kosmetických operací. Působil
jako chirurg s atestací I.a II. stupně a dále
se specializoval na plastickou chirurgii.
Kromě atestace z plastické chirurgie složil
také atestaci z vnitřního lékařství. Do roku
2011 působil současně i jako plastický chirurg ve FN Olomouc a od té
doby se věnuje celou svou osobností práci plastického chirurga v Perfect
Clinic. Od roku 2012 žije v Liberci, v místě pobočky kliniky.

O sobě:

„Od dětství naivní kluk, věřící v dobro, upřímnost, začínající tvrdohlavě
pořád a pořád od nuly. Co jsem dosáhl v životě bylo vlastní vůlí, silami
i rukama, bez protekce, darů a vyšlapaných pěšinek.“

Byl členem speciálního mikrochirurgického
a replantačního operačního týmu. Od roku
2004 pracoval jako ordinář pro plastickou
chirurgii v Kliniken Freyung–Grafenau
GmbH v Německu a jako vedoucí lékař
a odborný garant v oboru plastická
chirurgie pro Kliniku Laser Esthetic Praha.
Aktivně publikuje a přednáší u nás
i v zahraničí pro odbornou i laickou veřejnost. Pravidelně se účastní
řady zahraničních sympozií – IMCAS Paris, EURAPS, Madrid a dalších.
Působil jako stážista na Klinice plastické a rekonstrukční chirurgie
v Kantonální nemocnici v Basileji pod vedením profesora. J. Preina.

O sobě:

„Mám rád život se všemi jeho prohrami, vítězstvími a změnami. Miluji svou
rodinu, svoje báječné děti a vše, co společně podnikáme. Jestli něco v životě
považuji za důležité, tak je to výchova dětí tak, aby mohly samy růst.“

Odhaluje

krásu

každé ženy
Požádejte svého estetického lékaře o další informace o přípravku Juvéderm® ULTRA
Ewopharma, spol. s r.o., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, tel.: +420 267 311 613, info@ewopharma.cz, www.ewopharma.cz

Perfecte
2 014

Perfect Clinic, Kartouzská 10, Praha 5, www.perfectclinic.cz

