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Tisková zpráva               Praha, 29. 11. 2016

Odlehčené implantáty jsou na českém trhu! MUDr. Roman Kufa je prvním 
lékařem, který s nimi bude pracovat.

A je to tady! Malá revoluce ve světě estetické a rekonstrukční chirurgie, o které 
jsme jako první informovali před časem, se stává realitou. Na český trh jsou 
právě teď uváděny odhlečené prsní implantáty B-lite, které mají váhu o 30% 
nižší než veškeré ostatní dostupné implantáty. Odolávají tedy gravitaci 
mnohem déle. Centrum estetické medicíny Perfect Clinic se stává historicky 
prvním pracovištěm v České republice, na kterém se augmentace s těmito 
implantáty bude provádět. Prvním chirurgem, jehož rukou B-lite projdou, bude 
MUDr. Roman Kufa. Perfect Clinic se zároveň stane i referenčním pracovištěm 
této žhavé novinky. 

„Silikonový implantát, který vložíme do prsu, svojí vahou 
logicky kvůli gravitaci táhne prs dolů, čímž časem dochází 
k jeho poklesu, kůže se povoluje. Po letech se tak žena 
může dočkat další operace, která sice prs pozvedne, ale 
nevyhne se modelačním řezům ve tkáni. Čím větší a těžší 
implantáty, tím více působí jejich hmotnost na pokles prsu. 
U velkých velikostí je zatěžována zároveň i páteř. Lehké 
silikonové implantáty B-lite splňují vše potřebné, co 
současné implantáty, tj. jsou odolné vůči tlaku, drží tvar, 
nevyvolávají alergické reakce, jsou cenově dostupné a 
přitom všem lehčí. Mít dlouhodobě krásný tvar prsou je 
přece přáním každé ženy, která se pro augmentaci 

rozhodne,” vysvětluje Roman Kufa, proč jsou odlehčené implantáty netrpělivě 
očekávány a rozhodl se s nimi pracovat. 

Špetka historie

Dr. Jacky Govrin-Yehudain, přední izraelský plastický chirurg, se několik desetiletí 
věnuje plastické chirurgii, zejména problematice prsů. Poté, co si uvědomil, že 
hmotnost prsních implantátů je jednou z  hlavních příčin poklesu prsu vlivem 
gravitace, požádal svého bratra Dael Govreen Segal, špičkového specialistu 
v  biomedicínských oborech, aby vyvinul lehký prsní implantát. Výsledek předčil 
veškerá očekávání chirurgů i pacientů. Zasloužil se o něj multidisciplinární tým 
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lékařů, biomedicínských inženýrů, biologů a farmaceutů. Po deseti letech vznikla 
společnost G&G Biotechnology v  izraelské Haifě a na trh byl uveden první lehký 
prsní implantát na světě: B-lite. Pilotní studie byla provedena na 50 klientkách na 
renomovaných pracovištích v Německu, Švédsku, Velké Británii a Izraeli a v  roce 
2013 získává B-Lite certifikaci CE v  Evropě. Momentálně se s B-lite pracuje v 
evropských zemích - v Německu, Velké Británii, Itálii, Izraeli, nově a aktuálně na 
Slovensku a v České republice, oblibě se těší už i v Japonsku a Jižní Africe.

Tajemství materiálu

Prsní implantáty B-lite vychází de facto z toho, 
co už dobře známe - obal implantátu je 
standardně silikonový, ověřený třicetiletou praxí 
a potvrzený všemi dostupnými certifikacemi. 
Kouzlem jejich nízké váhy je totiž výplň! Tu tvoří 
silikonový gel kombinovaný se vzduchovými 
mikrosférami. Laicky řečeno je implantát vyplněn 
silikonem obsahujícím vzduchové bublinky, které 

gel nadlehčují. Tím se B-lite stávají o 30% lehčími než jejich kolegové obsahující 
silikon běžný. Mikrosféry B-lite nejenže 
implantáty nadlehčují, díky této technologii 
se stávají také daleko odolnějšími proti 
mechanickému poškození tlakem, odolají 
až třinácti atmosférám! Nositelka se tedy 
naprosto bez starostí může třeba hloubkově 
potápět či létat vysoko v oblacích. B-lite 
mají také lepší „prostorovou paměť”, čímž 
zaručují přirozenější vzhled. 
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Tím výčet pozitiv zdaleka nekončí. Samozřejmostí je neomezená životnost, tedy 
nulová potřeba výměny implantátů z důvodu opotřebení časem. Revoluční 

technologie je totiž tužší a mnohem 
soudržně jš í . T ím se také dotýkáme 
problematiky eventuální ruptury implantátu a 
následného „silikonovému krvácení”, tedy 
stavu, kdy z prasklého si l ikonového 
implantátu prosakuje gel. Tento proces je v 
případě ruptury implantátu B-lite mnohem 
pozvolnější a gelu se tak to organismu 
dostane daleko méně a za delší čas. 

K další výhodě B-lite patří nesporně i fakt, že je tento implantát díky vzduchovým 
mikrosférám transparentnější při mammografickém vyšetření.

Přirozenost především

Pro budoucí zájemkyně jsou samozřejmě důležité i praktické informace. B-lite jsou k 
dispozici v obou tvarech - tedy kulaté i anatomicky tvarované, ve všech velikostech a 
profilech jako běžné implantáty všech značek. Operační techniky a způsob uložení 
B-lite se také nijak neliší od běžných postupů, není tedy nutné žádné speciální 
školení chirurga, dobrý chirurg bude s B-lite pracovat stejně efektivně, jak je jeho 
zvykem s jinými typy implantátů. 

Při uložení pod mléčnou žlázu implatát B-
lite nabízí mnohem přirozenější vzhled 
bez „zvlnění” okraje implantátu a eliminuje 
také viditelný okraj rýsující se pod kuží, 
což bývá ne jčas tě jš ím neduhem 
implantátů uložených pod žlázu.
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Bezkonkurenčním přínosem se B-lite stávají v 
oblasti rekonstrukční chirurgie! V případě 
odstranění jednoho prsu a jeho následné 
rekonstrukci s vložením klasického silikonového 
implantátu, může dojít k rychlejším poklesu 
rekonstruovaného prsu, protože takový prs má 
výrazně větší váhu než prs fyziologický. B-lite 
tento problém díky své nízké váze výrazně řeší. 

Díky vyšším výrobním nákladům technologie B-lite je však třeba počítat s trochu 
vyšší cenou. Kulatý implantát B-lite je levnější než anatomicky tvarovaný, tak jak 
tomu bývá. Na evropských špičkových klinikách se cena augmentace prsou B-lite 
implantáty pohybuje až kolem 7000 euro.
V Perfect Clinic se cena pohybuje v cenovém rozpětí 90 - 100 tisíc korun, v závislosti na 
použitém typu implantátu a délce hospitalizace.

V České republice a na Slovensku implantáty B-lite ve výhradním zastoupení 
distribuuje Aesthe-Med s.r.o., společnost s dlouholetou tradicí v oblasti plastické 
chirurgie, korektivní dermatologie a anti-ageing medicíny, specialista na distribuci 
špičkových a inovativních materiálů pro český a slovenský trh.
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O Perfect Clinic    

Centrum estetické medicíny Perfect Clinic 
získalo své renomé díky skvělému týmu plas-
tických chirurgů pod vedením Romana Kufy a 
Zdeňka Prose, a také servisu, který nabízí 
svým klientům.  

Dnes disponuje třemi klinikami v Praze, Brně 
a Liberci a pečlivě sestavený tým plastických 
chirurgů zde provádí kompletní škálu estet-
ických plastických operací. V nabídce je zas-
toupena i cévní chirurgie, mamologie a mod-
erní trend naplňuje i spolupráce s čelistním a 
ORL specialistou.  

Perfect Clinic - Praha  
Klinika byla otevřena v Praze 5 v lednu roku 2010. Pečlivě sestavený tým plastických chirurgů pod 
vedením Romana Kufy a Zdeňka Prose zde provádí kompletní škálu estetických plastických operací. 
Architektonicky propracovaná klinika Perfect Clinic se rozkládá ve třech patrech, kdy přízemí je vs-
tupní branou kliniky s recepcí a třemi plně vybavenými ambulancemi sloužícími konzultacím s plas-
tickými chirurgy, druhé patro je koncipováno pro provádění ambulantních zákroků, třetí pak 
disponuje ordinacemi, dvěma operačními sály a lůžkovou designovou částí. S ohledem na maximální 
bezpečnost je klinika vybavena pokojem s monitoringem základních životních funkcí a monitorovací 
technikou v pokojích pro nepřetržitý dohled zdravotního personálu a pohotovostního lékaře, což 
nebývá v soukromém sektoru plastické chirurgie běžné. 

 
Perfect Clinic - Brno a Liberec  
V září 2014 došlo k rozšíření kliniky do Brna - klinika sídlí v krásných prostorách třetího patra Paláce 
Chlumeckých v samém centru města. Je situována do zahradního atria budovy, disponuje operačním 
sálem, ordinací a designovou čekárnou s recepcí. V nabídce kliniky je veškerá ambulantní forma pla-
stických estetických operací a zákroků, jež nevyžaduje hospitalizaci. Brněnská klinika dále nabízí 
služby cévní chirurgie v podobě moderní   léčby varixů (křečových žil) včetně nejšetrnější metody 
laserové. 

9. září 2011 rozšířila klinika plastická chirurgie Perfect Clinic své působení na Sever Čech a otevřela 
svou pobočku v Liberci. Klinika plastické chirurgie je vybavena moderním zákrokovým sálem s tech-
nologiemi pro výkon ambulantních operací a konzultační ordinací. 
Tým plastických chirurgů pod vedením MUDr. Romana Kufy zde konzultuje a provádí ambulantní zá-
kroky nevyžadující hospitalizaci. 

Perfect Clinic Praha : Kartouzská 10, Praha 5  

Perfect Clinic Brno: Jakubská 2, Brno 

Perfect Clinic Liberec: Komenského 519, Liberec  

www.perfectclinic.cz  

FB: Uvažuji o plastické operaci 

Youtube: Perfect Clinic  

Kontakt pro média:  

Linda Skarlandtová | linda@skarlandtova.cz | 602 211 276

http://www.perfectclinic.cz

