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ném případě dojít, a pokud se tak sta-

ne, je to chyba operatéra. Na některých 

místech však může dojít ke snížení cit-

livosti na dotek, svalová mimika však 

musí zůstat zachována. K plné úpra-

vě citlivosti dochází většinou do roka, 

mnohdy už dřív.

Mýtus Mladé ženy plastiku nepotřebují.
Pravda U mladých žen nejde o omla-

zení. Plastiku podstupují v případě vro-

zených vad, závažných kosmetických 

nedostatků, které jim znepříjemňují 

život, zjemňování jizev po akné nebo 

pro odstranění takzvané „tětivy“ na 

krku, která připomíná vole.

Mýtus Plastická chirurgie je pouze 
o omlazování a kráse.
Pravda Kosmetické zákroky tvoří pouze 

10  % z celkového rozsahu plastických 

operací. K hlavním oblastem patří napří-

klad chirurgie ruky, odstraňování vro-

zených vad, rekonstrukce po úrazech, 

popáleninách a replantace končetin.

Mýtus Zvětšení prsou silikonovým 
implantátem znemožňuje kojení 
a žena, která ještě nerodila, by proto 
takový zákrok měla odložit.
Pravda Kojit lze teoreticky i po plastic-

ké operaci, protože implantát je umís-

těn pod mléčnou žlázou. Jde o to, aby 

chirurg při operaci neporušil mléko-

vody a mléčnou žlázu. Avšak během 

těhotenství a mateřství se mléčná žlá-

za aktivuje a prsa se enormně zvětší. 

Přibere-li pacientka pouze deset kilo, 

zvětšená kůže se vrátí do původního 

stavu. V případě, že přibere dvacet kilo, 

dochází k tvarové deformaci poprsí. 

Pak je nezbytná oprava. Implantát však 

zůstává na místě a přebytečná kůže se 

odstraní. Bohužel, za cenu dalších jizev. 

Proto ženy o těchto rizicích předem 

informuji.

Mýtus Člověk, který podstoupil lipo-
sukci a nedrží dietu, opět přibere 
a bude vypadat jako předtím.
Pravda Nelze odstranit dvacet až tři-

cet litrů sádla! Liposukce není prostře-

dek na hubnutí a obéznímu člověku se 

občas těžko vysvětluje, že neupravu-

je váhu. Zpravidla se odstraňuje pět, 

ve výjimečných případech sedm litrů. 

Přibere-li pacient po liposukci patnáct 

nebo dvacet kilo, tukové buňky zvětšují 

svůj objem. Ale tam, kde byla liposukce 

provedena, se tuková vrstva zvětšuje 

méně. Zatímco například v oblasti bři-

cha se pak pacientovi vytvoří „pneu-

matika“, v místech provedení liposukce 

může naopak vzniknout prohlubeň. Je 

proto nezbytné si váhu udržovat, tedy 

nehubnout ani netloustnout. Tolerance 

je plus minus čtyři až pět kilo.

Mýtus Nelze operovat celé tělo.
Pravda Tělo lze operovat od hlavy až 

k patě. Od kořínků vlasů po plastiku 

nehtového lůžka.      
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