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Jak pomoci ženám po porodu
How to help women after childbirth

Pokud ženy pravidelně cvičí a mají
před prvním porodem pevné bříško
je pro ně snazší vrátit ho po porodu
do původního stavu. Mnohem složitější to však mají ty maminky, které
porodily dvojčata či jsou již po druhém či třetím porodu. Zde je většinou
elasticita kůže natolik porušena, že je
návrat ke krásnému pevnému b říšku
takřka nemožný.
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A

těmto maminkám, ale i ženám a mužům
po razantním úbytku na váze se v ČR jen
u MUDr. Patrika Paulise nabízí speciální
technika Abdominoplastiky s názvem BSAL neboli Brasilian safe Abdominoplaty with Lipoaspiration, která jejich problém vyřeší, a to s jizvou
pod hranicí spodního prádla.
Běžná abdominoplastika je zákrok, který se
pyšní odstraněním vytahané kůže, která je většinou největším strašákem všech maminek. Ale
aby bylo tělo perfektní jako před porodem, je
nutné spojit operaci ještě s liposukcí, která odsaje
tuk i z okolních problémových partií. Abdominoplastika se také běžně využívá k odstranění
přebytečné kůže u pacientů (žen i mužů), kteří
prošli razantní dietou a tudíž velkým úbytkem
na váze. V takových případech s vytahanou kůží
nelze dělat nic jiného než podstoupit právě chirurgický zákrok.
Snaha co nejvíce snížit operační riziko, ale
pokud je to možné, i minimalizovat počet ope-
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MUDr. Patrika Paulise nabízí speciální technika Abdominoplastiky s názvem BSAL neboli Brasilian
safe Abdominoplaty with Lipoaspiration, která jejich
problém vyřeší, a to s jizvou pod hranicí spodního prádla.
Běžná abdominoplastika je zákrok, který se pyšní
odstraněním vytahané kůže, která je většinou největším strašákem všech maminek. Ale aby bylo tělo perfektní jako před porodem, je nutné spojit operaci ještě
s liposukcí, která odsaje tuk i z okolních problémových
partií. Abdominoplastika se také běžně využívá k odstranění přebytečné kůže u pacientů (žen i mužů), kteří prošli razantní dietou a tudíž velkým úbytkem na
váze. V takových případech s vytahanou kůží nelze dělat nic jiného než podstoupit právě chirurgický zákrok.
Snaha co nejvíce snížit operační riziko, ale pokud
je to možné, i minimalizovat počet operací nutných k
dosažení příznivého estetického výsledku, vede ke kombinacím operačních technik. Mnohé plastické operace
břicha vyžadují, obzvláště pak u břich větších a třeba
po několika porodech, ještě druhou operační dobu,
spojenou s dodatečnou liposukcí (odsátí tuku) jak jsem
se již zmínil, či korekci dlouhých jizev. A právě proto
využívám speciální druh plastiky břicha s liposukcí
nazývaný BSAL(Brasilian safe Abdominoplaty with

Lipoaspiration) neboli „brazilská bezpečná abdominoplatika s lipoaspirací“.
Tato metoda umožňuje v jedné době provést funkční
operaci břicha se sešitím svalového rozestupu (který se
objevuje po porodech) často navíc spojený s kýlou, ale

také odsátí tuku a zkrácení jizvy na podbřišku, která
se posouvá až pod hranici spodního prádla a minimalizuje riziko možných místních pooperačních komplikací. A opět pro její maximální bezpečnost a estetický
efekt u ní používáme harmonický skalpel.
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