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Devět let trápení
Nespravilo se nic, spíš naopak. Po devítiletém trápení se Jana odhodlala k výměně implantátů a dnes má svůj den D. Než
ji odvezou na operační sál, ukazuje mi
výsledek nepovedeného zákroku. Prsa
opravdu nevypadají dobře, v předklonu
jsou varhánky výrazně viditelné a implantát lze i nahmatat.

„Už ve čtrnácti letech jsem chtěla mít velká prsa a rozhodla jsem se, že si na ně
našetřím, jen co začnu chodit do práce.
Na zákrok jsem šla ve dvaceti, ale předoperační konzultace trvala nanejvýš deset minut, dodnes ani pořádně nevím, co
v prsou vlastně mám. Žádnou kartičku,
takzvaný certiﬁkát s číslem implantátu
jsem nedostala. Údajně to má být kulatý,
čtyřistamililitrový implantát vložený pod
sval, ale já ani neznám jeho proﬁl. Doktor
mi tehdy nic nevysvětlil. Netušila jsem,
že existují nízké, vysoké, kapkovité, anatomické… Implantát na pravém prsu mě
tlačí celých devět let!“
Jana má úzký hrudník a lékař, který ji poprvé operoval, zvolil příliš široké implantáty. Po jejich vyjmutí dostane Jana anatomické, které lépe odpovídají tvaru jejího
hrudníku. Zatím ale nikdo z nás netuší,
co všechno vyjde během operace najevo.
A nebude to příjemné překvapení.

Prsní sval atrofoval
Po nezbytném uspání pacientky, rouškování a dezinﬁkování přistupuje MUDr. Patrik Paulis k samotnému zákroku. Řez

vede kolem bradavky, otevírá starou jizvu
a touto cestou se dostává k původnímu
implantátu. Jde ven snadno, ale stav prsní tkáně není právě utěšený.
„Vidíte? Už jsem na žebrech a sval nikde, úplně atrofoval. To, co vám ukazuji,
je jen jizva. Sval je odpojen až po hrudní
koš,“ komentuje situaci dr. Paulis. Po vyjmutí implantátu vypadá prs jako prázdná kapsa a lékař si ověřuje stav tkáně
pohmatem – tam, kde má být podprsní
rýha, je volný prostor. „Pokusíme se částečně sval zachránit, uvolníme ho z vazivové jizvy a trochu ho přitáhneme do původního místa jeho úponu,“ vysvětluje
další postup operace. A neopomene přidat varování: „Takovýto zákrok nemine
každou druhou modelku s příliš velkými
implantáty, někdy může dokonce dojít
k odumření svalu.“

„Částečně z jizvy a částečně ze zbytku
svalu jsem vytvořil novou podprsní rýhu.
Celý komplex teď podchytíme přes kůži
a přišijeme. Aby se kůže neprořízla, používám takzvané mašličky,“ vysvětluje dále. Podprsní rýha je zase na svém místě
a doktor Paulis už může vložit pod sval
zkušební implantát. Spící Janu je teď třeba polohovat do polosedu, lékař tak může lépe posoudit správné umístnění implantátu a jeho co nejpřirozenější vzhled.
Všechno je v pořádku, takže lze zkušební
implantát vyjmout a na jeho místo uložit
„konečnou verzi“.

Nový anatomický implantát odpovídá
svým tvarem i velikostí Janinu poměrně
úzkému hrudníku, má doživotní záruku
a po zhojení by prsa měla vypadat hezky
a přirozeně. Zákrok se podařil a pokud
nenastanou komplikace, uvidíme se s Janou za tři měsíce, až se nové implantáty
pořádně usadí.

Nenechte se odbýt, varuje Jana
Tři měsíce utekly jako voda a Jana je velmi
spokojená. Prsa nebolí, vypadají opravdu
dobře a přirozeně, nikde žádné boule ani
varhánky, jen v podprsní rýze, kterou mu-

sel lékař vytvořit, jsou ještě vidět drobné
jizvičky nebo spíš pigmentové skvrnky, ale
kdo o nich neví, ani si jich nevšimne. Jana
může klidně na nuda pláž.
„Pan doktor mi průběh operace podrobně vylíčil. Škoda, že jsem o riziku velkých
implantátů nebyla informovaná před devíti
lety, byla bych si ušetřila hodně trápení.
Ženy, které se pro augmentaci prsů rozhodnou, by se měly lékaře na všechno zeptat a nenechat se odbýt desetiminutovou
konzultací jako tehdy já. Mně atrofovaly
nejen prsní svaly, ale i mléčná žláza, takže
kdoví, jestli budu ještě někdy kojit.“

Dopadlo to dobře
Sval se podařilo přitáhnout, teď je ještě
nezbytné znovu vytvořit podprsní rýhu,
protože ta původní je zničená. I s tím
si musí operatér poradit. A vypadá to
nadějně.

Příliš široké implantáty nebyly pro Janin úzký hrudník vhodné a pravý prsní sval atrofoval.
Implantát tlačil Janu celých devět let

V předklonu jsou viditelné varhánky
a nerovnosti
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když se prsa

nepovedou
Prsní implantáty sice něco vydrží a ty moderní mají
dokonce celoživotní záruku, někdy se ovšem stane,
že výměna je nezbytná. Třeba když se zákrok nepovede
nebo nastanou zdravotní problémy.
Text: Dagmar Morenová
Foto: Zdeňka Pelinková

Využijte záruku a nechte si implantáty vyměnit!
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Při vzpažení vypadá prs jako
přepůlený a implantát lze i nahmatat
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Mabel Line RF

Unikátní multipolární RF systémy
Bezbolestná neinvazivní lipolýza,
rozpuštění tukové tkáně.

odstranění tuku
řešení celulitidy
bezbolestná liposukce
řešení kontur těla
vyhlazení vrásek
vypnutí pokožky
Současný trend v estetické medicíně
Plánujete vybavit Vaše nové centrum?
Kontakt: info@medicaltech.cz
Ing. Tomáš Köhler - tel.: 605 419 592

Doporučuje Medical Clinic.

www.medicaltech.cz

případě zdravotní sestřičky Jany (29) se problémů nahromadilo
hned několik. Implantáty špatně
seděly od samého začátku, přidružily se
estetické nedostatky a prsa začala navíc
bolet. Sexy ňadra za 50 tisíc korun, na která si Jana jako dvacetiletá dívka našetřila
do kasičky, aby si splnila svůj dávný sen,
se stala noční můrou. Na pravém prsu se
udělaly boule a varhánky, a když Jana
zvedla ruku, vypadal jako přepůlený.
„Problémy se objevily krátce po operaci,
už druhý den jsem si všimla, že pravý prs
má hranatý tvar a je poněkud posunutý.
Levý prs se zaoblil, pravý byl tvrdý a trčel
nahoru, lékař mě ale uklidňoval, že se to
do dvou měsíců spraví,“ vypráví.
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Řezy budou vedeny podle přesného nákresu. Žlábek mezi prsy
se téměř nedá rozeznat

Lékař otevírá starou jizvu podél dvorce...
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Starý implantát je vyjmut, ale sval je atrofován a odpojen až po hrudní koš. Prs vypadá jako prázdná kapsa
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Jana dostane nové anatomické implantáty,
tím ale zákrok nekončí...

...a touto cestou se dostává k původními implantátu

Prs působí přirozeně, implantát je nehmatný.
Jana i operující lékař jsou spokojeni
Tři měsíce po operaci: implanáty si "sedly", jizvy jsou nepatrné a Jana je zcela bez potíží

...protože je třeba vytvořit novou podprsní rýhu
a tím zrušit "kapsu" a prs zpevnit
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příště
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Novou podprsní rýhu vytvořil lékař částečně z vnitřní jizvy a zbytku svalu
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Víte, co je vulvodynie? O osvětu se postaraly
hrdinky Sexu ve městě. Dříve o ní nemluvili
ani mnozí lékaři, přesto jí trpí až pětina žen.

Medical Clinics
Nabízíme komplexní péči v oblasti
estetické a high-tech laserové
medicíny.

Zákrok se podařil, nové implantáty působí mnohem přirozeněji
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Prsa se hojila dobře a k žádným komplikacím nedošlo

Pardubice - Homea, Derma Kolín, Hradec Králové - Skinea,
Liberec, Beroun, Uherské Hradiště, Olomouc - Aaron Laser,
Brno, Ostrava, Tábor
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Těšíme se na Vaši návštěvu Medical Clinic.

www.medicalclinic.cz

VIP dermatologická centra v ČR

