
MODELACE PRSŮ

Příloha č. 1 

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice
Hradec Králové

Ošetřující lékař:

Datum narození:

Jméno pacienta:

Vážená pacientko,

rozhodla jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně in-
formována o povaze a způsobu provedení operace a o možných pooperačních komplikací a následcích. Tento 
materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.

Modelace prsů je prováděna v celkové anestézii a při hospitalizaci. Cílem této operace je odstranění kožního nad-
bytku prsu při ponechání co největšího objemu prsní žlázy zároveň s modelací tvaru prsu a posunem dvorce 
směrem nahoru.  Nejdříve se obřízne dvorec s bradavkou kolem dokola a ponechá se na tkáni prsní žlázy. Kůže 
prsu se uvolní od žlázy, její nadbytek se odstraní a zbylá kůže poté „obalí“ modelovanou tkáň prsní žlázy. Dvorec 
s bradavkou se posunuje o několik centimetrů směrem nahoru do esteticky vhodnější pozice. Řez, který je veden 
na prsu, respektive jizvy, které po modelaci vznikají, mají různý tvar a velikost podle způsobu provedení operace, 
kterých je více. Jizva kolem dokola dvorce vzniká vždy. Další jizvy pak mají nejčastěji tvar obráceného písmene 
T. Modelaci lze provést i za vzniku pouze vertikální jizvy, kterou je však často nutné s odstupem několika měsíců 
ještě mírně upravit. O konkrétním způsobu operace, zvolenému ve Vašem případě, Vás poučí Váš operatér. Do 
podkoží se většinou zakládají drény k odsávání krve a tkáňového sekretu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP OPERACE

POZNÁMKY LÉKAŘE
POUČENÍ O ZDRAVOTNÍM VÝKONU

Doba hospitalizace po operaci bývá obvykle 2–5 dnů. Drény jsou ponechávány několik dnů podle množství 
odsávané tekutiny. Po výkonu je možno očekávat mírnou až střední pooperační bolest, kterou  lze tlumit podá-
váním injekcí nebo prášků proti bolesti dle potřeby. Stehy bývají většinou odstraňovány 10.–14. pooperační den 
během ambulantní kontroly. Přibližně 3–6 týdnů po operaci je vhodné nosit elastické prádlo. Fyzické šetření je 
vyžadováno po dobu 6 týdnů.

POOPERAČNÍ PRŮBĚH

Před operací se provádí běžná základní předoperační vyšetření podle Vašeho zdravotního stavu a věku. Naprosto 
nezbytné před modelací prsu je provedení ultrazvukového, případně i RTG vyšetření prsu. Vaše vyšetření může zahr-
novat i pořízení fotodokumentace.

VYŠETŘENÍ
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Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže stoprocentně zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace a poope-
račního hojení bez komplikací. Komplikace při operaci i po ní 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 zdravotní péče byla poskytnuta v souladu s dostupnými poznatky lé-
kařské vědy. Platí, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná věku, přítomnosti dalších onemoc-
nění (například cukrovka, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), míře nesprávné 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 pokyny lékaře. V případě vý-
skytu některé komplikace musíte také počítat s nutností opakovaných a častějších kontrol na našem chirurgickém 
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.

Komplikace dělíme na všeobecné, hrozící při jakékoliv operaci, a komplikace specifické pro konkrétní druh ope-
račního výkonu. Mezi všeobecné komplikace každé operace patří například krvácení během operace nebo po ní, 
které někdy může vyžadovat další operační zákrok nebo výjimečně i transfuzi krve. Mezi další všeobecné kom-
plikace patří prodloužené hojení rány, pooperační infekce rány, rozestup (dehiscence) operační rány, odumření 
okrajů rány nebo jejího okolí, tvorba nevzhledných, nestabilních, nebo hypertrofických až keloidních jizev, nebo 
alergická reakce na použité léky, dezinfekci či 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. U rizikových pacientů se po větších operačních výkonech může vyskyt-
nout uzávěr žil dolních končetin (žilní trombóza) nebo plicních tepen (plicní embolie) krevní sraženinou.

Mezi specifické komplikace modelace prsů můžeme zařadit asymetrii nebo přechodnou (vzácně trvalou) poruchu 
kožní citlivosti prsů a bradavek. Vždy po této operaci zůstávají větší či menší jizvy, které ale lze velmi dobře skrýt 
pod podprsenkou nebo pod plavkami. S ohledem na individuální dispozici se však mohou tvořit i jizvy hypertrofic-
ké až keloidní, které navíc mohou být někdy i bolestivé. Pooperačně může dojít ke zvýšené sekreci z ran, ke vzniku 
tuhých uzlů v okolí jizev nebo v prsní žláze. Výjimečně může dojít i k odumření části nebo celého dvorce a bradav-
ky s nutností jejich následné rekonstrukce. Modelace může znemožnit pozdější kojení a při dalším těhotenství, 
následkem hormonálních změn, může pozitivní estetický efekt operace zcela vymizet. Estetický efekt operace 
může být snížen i významnou redukcí hmotnosti po operaci. U některých pacientek s výrazně širokými dvorci se 
může stát, že se jejich pigmentovaná část při posunu dvorce dostane do oblasti podprsní rýhy. Není třeba se toho 
obávat. Výjimečně se může objevit přechodná sekrece z bradavky. I po modelaci dochází dále ke změnám tvaru a 
pevnosti prsních žláz a tak estetický efekt operace nelze považovat za trvalý.

Pokud jste léčena hormonální léčbou (antikoncepce, substituční léčba), je nutno v některých případech vysadit 
tyto léky delší dobu před výkonem. Plánovaný výkon by neměl být prováděn během menstruace s ohledem na 
zvýšené riziko krvácení během a po operaci. Před operací může být nutné po dohodě s Vaším ošetřujícím lékařem 
vysadit léky snižující krevní srážlivost, nebo jejich užívání dočasně nahradit jinými léky.  

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

Výše uvedené informace jistě nemohou být vyčerpávající. Ptejte se proto svého ošetřujícího lékaře nebo operaté-
ra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá. Podrobná informace je nutná i ktomu, 
abyste zjistila jaký výsledek lze od operace očekávat. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistická 
očekávání. 

KOMPLIKACE
Byla jsem srozumitelně poučena o možnostech vyšetření a léčby. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a to sro-
zumitelně, 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 pouze 
takovým způsobem,  kdy nebude možné odhalení mé totožnosti z použitých fotografií. Prohlašuji, že jsem shora 
uvedenému poučení a informacím plně porozuměla a vzala je na vědomí.

Seznámila jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum: Podpis pacienta:
(zákonného zástupce)

POZNÁMKY LÉKAŘE
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