zdraví
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Co dál,
doktore?
Jestli si myslíte, že po
přečtení posledního dílu
seriálu anti-aging, který jsme
věnovali nejpopulárnějšímu
chirurgickému úkonu
posledních let, už vše víte,
mýlíte se. K dokonalému
teoretickému zvládnutí
– a poté i k praktickému
testování – slastných kapek
jménem umělá ňadra potře
bujete ještě jednu lekci.
A na jejím konci vás
(anebo vaši partnerku) čeká
překvapení. Extrémní dárek
od časopisu Playboy a od
autora tohoto fejetonu,
MUDr. Patrika Paulise.

TEXT mudr. patrik paulis, FOTO stephen wayda

V

V našem povídaní o tom, jak si můžeme
„vylepšit“ postavu či udržet se dlouho
fit, jsme dospěli opět k ženskému ňadru.
Ostatně, kam jinam bychom vůbec někdy
chtěli dospět? Na toto téma by bylo určitě možné napsat hodně článků či celých
časopisů anebo knih. Proč se v našem
seriálu vracíme k prsu? Protože posledně
jsme mluvili o tom, jak si slečny a dámy,
které mají v této oblasti jisté „rezervy“,
mohou pomocí implantátu zvýšit sebevědomí. A dnes nás čeká povídání o tom,
co se dá dělat v případě, že matka příroda
byla až příliš štědrá nebo když po kojení
došlo k většímu či menšímu poklesu. Tady
nastupuje opět plastický chirurg a výkon,
který je pro mnoho žen spojen s tradiční
nápadnou jizvou připomínající kotvu (jizva je kolem dvorce, kolmo dolů do podprsní rýhy a horizontálně často prakticky od
podpaží až ke hrudní kosti). To samozřejmě mnoho žen traumatizuje, a tak mají
z této operace strach.

Tři doplňující se řady přípravků pro perfekTní dermis
POLY IMPLANT PROTHESE

zdraví / CO DÁL, DOKTORE?
Plastika prsou – redukční (zmenšovací) nebo modelovací (slouží k pozvednutí a vypnutí) – neboli mamoplastika je
poměrně stará věc. První dochovaný popis
plastiky ňader pochází od Paula z Aegina (625–690). Je jasné, že některé dámy
měly po porodech a kojení problémy
s tvarem a velikostí prsou už před tímto
datem, ale první popis je skutečně starý
jen 1400 let. Nicméně až v šedesátých
letech minulého století se tento výkon
začal provádět rutinně. Navíc se stabilizoval výsledný nechtěný efekt této operace – kotvičková jizva. Bohužel ještě dnes
je u nás většina mamoplastik operována
jednou z technik, u kterých je výsledkem
nejen vylepšený tvar, ale i tato nepříjemná
památka. Nesmíme opomenout techniky,
při kterých se nejdřív amputoval dvorec
s bradavkou, „ořezala“ se žláza a dvorec se
transplantoval zpět. V tomto případě byla
výsledkem nejen jizva, ale často i odumření dvorce s bradavkou. Ztráta citlivosti byla prakticky samozřejmá.
I proto mnoho chirurgů zkoumalo, jak
je možné provést plastiku prsou tak, aby
výsledný hezký tvar nebyl „hyzděn“ jizvou. Na konci 20. století belgická lékařka
Madelaine LeJour znovuobjevila techniku, která zanechává jen málo nápadnou
jizvu kolem dvorce a jedinou vertikální
jizvu. Při této technice odpadá právě ta

dlouhá horizontální jizva, která ženám
tak vadí…
Já osobně mám rád modifikaci postupu paní LeJour – tzv. techniku VTT, která uvedený postup ještě vylepšuje: mimo
jiné jej doplňuje o liposukci a zanechává
minimální jizvy a trvalý, přirozeně mladistvý vzhled prsou. Touto technikou se
dá operovat 95 procent klientek.
Často se i dnes objevují mnohé „nové,
zaručené techniky“, které by měly ještě
víc zmenšit výslednou jizvu. Bohužel se
ukazuje, že žádná není trvalá, a i když chirurg přislíbí klientce jen jizvu kolem dvorce, ta se za pár týdnů roztáhne a výsledek
je prakticky stejný jako před operací.
Takže trápí-li dámu příliš velká či povadlá prsa, máme možnosti to napravit, i když
zcela bez jizev to bohužel nejde…
Je možná trochu paradoxní, že potenciálně vetší problém může být ve výsledku
vyřešen s menší jizvou. Je to tak. Trápí li
dámu současně velké vyprázdnění a pokles
prsou (častý jev po kojení), technika, při
které současně zvětšíme prso implantátem a provedeme modelaci, je často možná
pouze s minimální jizvou kolem dvorce.
Všechny techniky, které jsme popsali,
zaznamenaly relativně dlouhý vývoj, ale
v letitém věku chirurgie je největší pokrok
záležitostí pouze několika posledních
roků. Žádná operace bez jizev v oblasti

ANATOMICKÉ
PRSNÍ
vyplňováNí
do dokoNaloSti
esThélis
•
•
•
•

IMPLANTÁTY
ModelováNí do dokoNaloSti

HydRatováNí do dokoNaloSti

forTélis exTra

nejbezpečnější
nejdokonalejší integrace do kůže
minimální otok po aplikaci
nejdelší doba účinku

mesolis plus
•
•
•
•
•

• nesrovnatelná elasticita
• výborný „plnící efekt“
• vysoká kvalita

nejvyšší koncentrace nezesíťované kyseliny hyaluronové
jediný přípravek obsahující glycerol
nesrovnatelná hydratace
nejvyšší kvalita
vysoká bezpečnost

 vysoká kohezivita gelu
 konkavita implantátu –
 kopíruje přirozené zakřivení hrudníku
 brání rotaci implantátu
 sametová struktura
Celý seriál je připravován ve spolupráci
s MUDr. PATRIKEM PAULISEM, primářem
Centra plastické a estetické chirurgie
a vedoucím lékařem Institutu zdraví
a estetické medicíny Esthesia.
www.esthesia.cz, www.plasticpatrik.com

prsou prozatím není a na výplň jsou pořád
nejlepší silikonové implantáty. Je samozřejmé, že znalost operační techniky je jen
jedním z předpokladů, aby vám váš chirurg
vymodeloval „ňadra snů“, která si tajně
přejete. Na druhé straně se však musíte
spolu s chirurgem sejít i ve společném náhledu na krásu a říct si upřímně, co možné
je a o čem si, s ohledem na vaše anatomické dispozice a možnosti chirurgie, bohužel
musíte i nadále nechat pouze zdát. Naštěstí dnes už většinu ženských (i mužských)
snů o krásných ňadrech splnit umíme.

snižuje riziko kapsulárních kontraktur

ASYMETRICKÉ PRSNÍ IMPLANTÁTY
– NÁVRAT K PŘIROZENOSTI
 vysoká kohezivita gelu
 konkavita implantátu –
 kopíruje přirozené zakřivení hrudníku
 brání rotaci implantátu

KDYŽ SE ŠPIČKOVÁ
TECHNOLOGIE
INSPIRUJE PŘÍRODOU…
www.plasticpatrik.com

permalip - permanenTní implanTáT do rTů,

přirozený, bezpečný, jednoduchà aplikace, reverzibiliTa
PŘED a PO
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CHCETE vYHrÁT NĚCO NEOBvYKLÉHO? TadY TO JE.
NOvÁ PrSa Na JarO! BYLa UŽ NĚKdY LEPŠí SOUTĚŽ?
Přesvědčte se sama. Zašlete nám
do redakce fotografii svých prsou
a stručný popis toho, jakou úpravu
byste si přála. Krátce nám to zdůvodněte. My vybereme ten nejzajímavější, nejvtipnější či nejopodstatněnější požadavek a splníme vám váš
sen. dostanete od časopisu Playboy a od Centra plastické a estetické chirurgie Institutu Esthesia
prsa snů! Všechny dámy, které se
soutěže zúčastní, obdrží navíc dárkový poukaz či slevu na výkony
v oblasti plastické chirurgie,
dermatokosmetiky, stomatologie
či wellness od Institutu zdraví
a estetické medicíny Esthesia.
Žádná ze zaslaných fotograﬁí nebude použita k jinému účelu než k posouzení odborným plastickým chirurgem.
Fotografie můžete zasílat e-mailem: playboy@playpress.cz anebo poštou na adresu PLaYPrESS, Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4.

D LO U H O D O B Ě P L N Ě J Š Í R T Y
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