


Chcem (opät) dokonalé poprsie!
Ako na to?

Priznajme si to, náš dekolt už nie je to, čo býval 
v 18-tich! Zatiaľ čo u tých šťastnejších z nás 
je to len nepatrná zmena, tie menej šťastné stoja 
každý večer pred zrkadlom a pohľad na vlastné 
poprsie ich frustruje. Povedzme si to na rovinu, 
tu už nepomôžu žiadne spevňujúce krémy, cviky 
alebo tabletky. Plastická operácia poprsia, ktorá 
je pre mnohé z nás jediným efektívnym riešením, 
sa však spája s množstvom otázok a fám. 
Práve preto sme vyspovedali uznávaného plastic-
kého chirurga MUDr. Imricha Kováča z prestížnej 
Avelane clinic v Nitre a pokúsili sa pre Vás 
zodpovedať tie najväčšie otázniky.

Aký je najčastejší dôvod, prečo 
sa ženy rozhodnú pre úpravu 
poprsia pomocou implantátov?
Jedným z najčastejších dôvodov pre 
augmentáciu je nevyhovujúci tvar 
prsníkov. Tento stav môže byť buď 
vrodený, napríklad menej vyvinuté 
prsia, alebo získaný po pôrode, koje-
ní, výraznejšom schudnutí, vplyvom 
veku atď. Ďalším významným dôvo-
dom býva asymetria, to znamená roz-
dielnosť tvaru alebo veľkosti prsníkov. 
V súčasnosti však stále pribúda žien, 
ktoré majú pekne tvarované prsia a 
požadujú len ich zväčšenie.

Sú nejaké kritériá, ktoré by som 
mala brať do úvahy pri výbere 
operatéra respektíve kliniky, 
v ktorej sa rozhodnem operáciu 
absolvovať?
Jednoznačne sú to skúsenosti ope-
ratéra, referencie a renomé daného 
pracoviska. Podmienkou úspechu je 
aj dôvera medzi klientkou a lekárom. 
Nikdy by nemala byť dôvodom výbe-
ru cena zákroku, pretože ide o zdravie 
človeka. Je známych množstvo prípa-
dov, kedy sa pacientky nechali zlákať 
nízkou cenou operácie, najmä v za-
hraničí. Výsledky týchto operácií boli 
odstrašujúce.

Ako dlho vydrží výsledok operá-
cie? Od čoho závisí, či bude ne-
skôr potrebná ďalšia operácia?
Výsledok augmentačnej operácie je 
dlhodobý, ale nie trvalý, pretože každý 
človek sa postupom času mení. Výraz-
nejšie zmeny na tvári či tele dospelého 
sú viditeľné približne po 10 až 15-tich 
rokoch. Je to individuálne a podmie-
nené viacerými faktormi, ako sú gene-
tika, životný štýl, stravovanie, zmeny 
hmotnosti. Preto sa odporúča približ-
ne po 10-tich rokoch zvážiť výmenu 
implantátov a úpravu prsníkov.

Chcem, aby bol výsledok 
operácie čo najprirodzenejší. 
Čo by ste mi odporučili?
Prirodzený prsník má mierne kvapko-
vitý tvar, ktorý sa dá väčšinou dosiah-
nuť pomocou anatomicky tvarované-
ho implantátu. Vždy to však závisí od 
pôvodného tvaru a veľkosti prsníka. 
Ďalším kritériom je prirodzená mäk-
kosť prsníka. U nás v Avelane clinic 
máme na výber veľké množstvo kva-
litných implantátov, ktoré sú po vope-
rovaní takmer neodlíšiteľné od priro-
dzených prsníkov. Ako príklad môžem 
uviesť implantáty značky NAGOR, kto-
ré sú plnené špeciálnym vysoko kohe-
zívnym gélom v jemnej forme.

Aká je najviac rozšírená mylná 
predstava žien o zväčšení po-
prsia pomocou implantátov?
Asi najčastejšou chybnou predstavou 
je to, že augmentácia nie je vhodná 
pre ženy, ktoré ešte nerodili. Podľa 
celosvetových vedeckých štúdií im-
plantáty nemajú žiaden vplyv na te-
hotenstvo, kojenie ani vznik ochorení 
prsníkov. V súčasnej dobe však infor-
movanosť verejnosti výrazne narastá.

Tip MUDr. Kováča: Ak túžite po 
maximálne prirodzenom výsledku, 
spoľahnite sa na značku NAGOR.
www.nagor.sk


