
APLIKACE BOTULOTOXINU

Příloha č. 1 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Ošetřující lékař:

Datum narození:

Jméno pacienta:

Vážený paciente, vážená pacientko,

rozhodl(a) jste se podrobit estetickému zákroku. Před tímto výkonem budete ošetřujícím lékařem podrobně in-
formován(a) o povaze a způsobu provedení výkonu a o možných komplikacích a následcích. Tento materiál by 
Vám měl podat základní informaci o plánovaném výkonu.

Aplikace botulotoxinu se provádí ambulantně. V plastické chirurgii se botulotoxin používá k úpravě mimických 
vrásek, nebo k odstranění nadměrného pocení, tzv. hyperhidrózy. Botulotoxin se ukládá do oblasti nervově – sva-
lového spojení, kde zabrání aktivaci svalu nervem. Mimický sval se potom nestahuje a nevytváří vrásku. Podobně 
působí botulotoxin i na svaly potních žlázek, které tak přestanou pracovat, což významně redukuje nadměrné 
pocení. Vždy však jde o stav dočasný, díky regeneraci nervu se činnost svalů po nějakém čase obnoví. Během 
vlastního zákroku budete většinou sedět. Lékař z několika vpichů tenkou jehlou aplikuje přesné množství látky do 
drobných tvářových svalů v oblasti, kterou chceme ošetřit. U hyperhidrózy se botulotoxin aplikuje přímo do ob-
lasti, kde se nachází potní žlázky, těsně podkožně a z více vpichů. Bolest při výkonu je stejná jako při běžné injekci. 
Po zákroku zůstávají drobné vpichy a lehké zarudnutí, které vymizí během několika hodin. Žádoucí efekt se plně 
dostaví po 1–2 týdnech a přetrvává několik měsíců.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP OPERACE

POZNÁMKY LÉKAŘE
POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
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Po aplikaci botulotoxinu je nezbytné dodržování několika pravidel a doporučení. Místo aplikace je možno ledovat, 
ošetřenou oblast však nesmíte masírovat. Dále je nezbytné v případě aplikace do mimických svalů po dobu 4 ho-
din po aplikaci zachovávat vertikální polohu. V žádném případě během této doby nesmíte zaujímat polohu hori-
zontální, tedy ležet, nebo pracovat či provádět jinou činnost v předklonu. Po dobu 2 dnů od aplikace se vyvarujte 
fyzické námahy či sportu. Po dobu 2 týdnů od aplikace nedoporučujeme kosmetickou masáž ošetřených oblastí. 

NÁSLEDNÝ PRŮBĚH

Před výkonem se neprovádí žádné vyšetření. Předoperační příprava může zahrnovat i pořízení fotodokumentace.

VYŠETŘENÍ



Byl(a) jsem srozumitelně poučen(a) o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to 
srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací. Souhlasím s provedením a archivací nutné fotodokumentace. Dávám 
svolení k užití fotodokumentace mého případu pro prezentaci, v rámci vědecké, odborné a vzdělávací činnosti pou-
ze takovým způsobem,  kdy nebude možné odhalení mé totožnosti z použitých fotografií. Prohlašuji, že jsem shora 
uvedenému poučení a informacím plně porozuměl(a) a vzal(a) je na vědomí.

Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum: Podpis pacienta:
(zákonného zástupce)

POZNÁMKY LÉKAŘE

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže stoprocentně zaručit ideální a nekomplikovaný průběh výkonu. Kom-
plikace jsou bohužel v určitém, naštěstí malém procentu pravděpodobné a mohou vzniknout i přesto, že péče 
byla poskytnuta řádně, i když lékaři a ostatní zdravotnický personál neporušil žádné své povinnosti a péče byla 
poskytnuta na náležité odborné úrovni. Platí, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná věku, 
přítomnosti dalších onemocnění (například cukrovka, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), míře nespráv-
né životosprávy (obezita, kouření), rozsahu nebo druhu operačního výkonu a kvalitě dodržování individuálního 
léčebného režimu, který vám operatér po výkonu doporučí. Vyšší riziko komplikací mají pacienti nedodržující po-
kyny lékaře. V případě výskytu některé komplikace musíte také počítat s nutností opakovaných a častějších kont-
rol na našem pracovišti, což může být pro Vás obtížné například s ohledem na velkou vzdálenost Vašeho bydliště. 
Je možné, že se Vám bude zdát seznam možných komplikací na první pohled příliš dlouhý, pravděpodobnost jejich 
výskytu je naštěstí relativně malá. Přesto je uvádíme všechny za účelem Vaší maximální informovanosti, protože 
jen plně informovaný pacient je schopen se správně rozhodovat.

Mezi komplikacemi při použití botulotoxinu lze jmenovat zejména pokles víček, obočí, horního rtu a ústního kout-
ku. Pokles bývá provázený otokem a je téměř vždy dočasný, výjimečně trvalý. Účinek někdy nemusí být stranově 
symetrický a může přinést nadměrné omezení mimiky, pocit ztuhlosti v ošetřené oblasti a blízkém okolí. Občas 
se mohou objevit drobné krevní podlitiny v místě vpichu a výjimečně i zánět nebo snížení citlivosti. Vzácně se ob-
jevuje alergická reakce na použitý preparát, dezinfekci či jiný materiál. Alergická reakce se obvykle projeví místně 
(zarudnutí, otok, svědění). Mohou se však objevit i celkové projevy, jako je vyrážka, otoky dýchacích cest, poruchy 
dýchání a srdeční činnosti až vznik šokového stavu.

Všechny komplikace se mohou objevit i přes maximální možnou snahu lékařů a ošetřujícího personálu jim zabrá-
nit. Většina komplikací je naštěstí řešitelná a pokud nastanou, budeme se spolu s Vámi snažit o jejich co nejrychlej-
ší vyléčení a případnou nápravu tak, aby pokud možno nebyl ovlivněn celkový výsledek výkonu. 

Výše uvedené informace jistě nemohou být vyčerpávající. Ptejte se proto svého ošetřujícího lékaře na všechno, co 
Vás ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá. Podrobná informace je nutná i k tomu, abyste zjistil(a) jaký výsledek 
lze od aplikace očekávat. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistická očekávání. 

KOMPLIKACE
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