
APLIKACE
VÝPLŇOVÉHO MATERIÁLU

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.

Výplňové materiály se používají k vyrovnávání vrásek, které již nelze ovlivnit omezením pohybu mimických sva-
lů, tedy tzv. statických vrásek, k výplni jiných nerovností kůže a podkoží a jako výplň rtů. K výplním se používá 
synteticky připravený materiál, nejčastěji na bázi kyseliny hyaluronové. Některé přípravky obsahují navíc i příměs 
místního anestetika. Materiál podléhá pomalému vstřebávání. Zákrok se provádí ambulantně, kdy lékař bez před-
chozího znecitlivění injekčně aplikuje vybraný preparát do zvolené oblasti. Během aplikace můžete cítit bolest při 
zavedení injekční jehly a případný následný tlak při aplikaci. Výplňový materiál by neměl být použit v místech, kde 
je přítomno zarudnutí kůže, svědění,  otok nebo podlitiny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP VÝKONU

POZNÁMKY LÉKAŘE
POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU
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Dočasně může být v místě aplikace přítomen otok, zarudnutí, mírná bolest, podlitina nebo hmatná nerovnost. 
Během několika dnů tyto místní reakce spontánně odezní. Ke zmírnění bolesti po aplikaci je možno použít masti 
s místním anestetikem. Vlastní efekt aplikace je vždy dočasný, doba přetrvávání účinku je individuální a pohybuje 
se v řádu měsíců. Aplikaci je možno opakovat.

NÁSLEDNÝ PRŮBĚH

Před výkonem se neprovádí žádné vyšetření. Příprava před aplikací 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 výplně lze jmenovat zejména zarudnutí, otok a svědění v místě zákroku. S odstu-
pem času může kůže nad místem aplikace výjimečně zatvrdnout, změnit barvu nebo citlivost, zanítit se, výjimeč-
ně i odumřít. Po aplikaci se může objevit asymetrie nebo nerovnosti v ošetřené oblasti. Účinek někdy nemusí být 
stranově symetrický. Občas se mohou objevit drobné krevní podlitiny v místě vpichu a výjimečně i zánět nebo 
snížení citlivosti. Vzácně se objevuje 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 vyráž-
ka, otoky dýchacích cest, poruchy dýchání a srdeční činnosti až vznik šokového stavu. Ve vzácných případech se 
u několika lidí při aplikaci výplní v okolí očí, nosu nebo glabelly objevily poruchy zraku včetně slepoty.

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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