
EXCELENTNÍ KVALITA
BEZPEČNOST
PŘIROZENOST

BUĎTE SVŮDNÁ S PRSNÍMI IMPLANTÁTY



VÝHODY PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ

• Malá jizva – jsou mimořadně přizpůsobivé – stačí malý řez 

• Vydrží extrémní podmínky bez poškození

• Garance GCA Comfort Guarantee – excelentní garanční podmínky*

• Snížení rizika kapsulární kontraktury díky texturaci Nagotex,
 která napomáhá přilnavosti k prsní tkáni

Proč právě prsní implantáty NAGOR?

* Aktuální informace o garanci GCA Comfort naleznete
 na webových stránkách výrobce: www.gcaesthetics.com



Kde příroda říká ne, my říkáme ANO!

PLASTIKA PRSOU

V případě, že se prsa nevyvinou tak, jak by si žena 
představovala, nebo dojde po opakovaném těho-
tenství a kojení, eventuálně po endokrinním onemoc-
nění, k nežádoucí změně jejich tvaru, lze tvar prsou 
upravit pomocí plastické operace zvětšením, zmen-
šením nebo modelací.

Mnoho žen již při touze po zlepšení svého vzhledu 
úpravu prsou realizovalo. Zvyšte si rovněž své sebevě-
domí a přidejte se k nim!

Před samotným rozhodnutím pro operaci prsou je
zapotřebí zvážit svá očekávání a možné reálné
výsledky. Nejdůležitější je však všechny možnosti
důkladně konzultovat s Vaším plastickým chirurgem.

Tato brožura je sestavena tak,
aby Vám pomohla získat informace,

jež podpoří Vaše rozhodnutí.

Ženská prsa hrají v životě ženy důležitou roli a jsou symbolem ženské krásy. Jejich tvar, 
symetrie a velikost mají vliv na psychiku a sebevědomí ženy.



Excelentní kvalita...

PROČ PRÁVĚ PRSNÍ IMPLANTÁTY 

Rozsáhlý katalog produktů nabízí lékařům a pacientům 
ve více než 90 zemích celého světa široké spektrum
estetických možností s implantáty Nagor. Díky tomu patří 
prsní implantáty Nagor na přední příčku nejprodávaněj-
ších implantátů v České republice.

Implantáty jsou testovány a vyráběny podle přísných
norem v té nejvyšší kvalitě. Každý kus implantátu
Nagor prochází přísnou kontrolou. Všechny implan-
táty jsou v souladu s normami ISO, splňují požadavky
Evropské unie a jsou certifi kovány podle Směrnice
o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC.

GC Aesthetics nabízí i celou řadu jiných výrobků
souvisejících s plastickou chirurgií. Excelentní služby jsou
zajišťovány celosvětovou sítí profesionálních distribuč-
ních partnerů. V České republice je výhradním distribu-
torem implantátů Nagor společnost LIPOELASTIC a.s.

Prsní implantáty Nagor patří do skupiny GC Aesthetics, která je vlastníkem nejmodernějších
a největších výrobních závodů v Evropě. Na trhu s prsními implantáty působí déle než 30 let 
a v současnosti je světovou jedničkou v oblasti plastické chirurgie.

ta...

le Směrnice 01191



Spokojenost je sebevědomí...

PRSNÍ IMPLANTÁTY
Díky několikaletému výzkumu a vývoji může společnost GC Aesthetics nabídnout plastickým
chirurgům komplexní sortiment implantátů, které umožňují docílit konečného vzhledu prsou 
podle Vašich očekávání a představ.

VOLBA VÝPLNĚ
Výplň prsních implantátů je velice důležitá a napomáhá 
udávat vzhled a pocit z prsou. Prsní implantáty plněné
silikonovým gelem jsou nejvíce používány kvůli své
měkkosti a přirozenému vzhledu.

VÝHODA: Implantáty Nagor jsou naplněny nejnovější
generací kohezivního gelu, který garantuje větší
bezpečnost, minimalizuje riziko mikroskopického úniku 
silikonu přes pouzdro implantátu a umožňuje také trvalé 
udržení požadovaného tvaru implantátu.

VOLBA TVARU A PROFILU
Prsní implantáty Nagor existují ve dvoutvarech: kulatý
a anatomický. Jsou dostupné v různých velikostech
a profi lech tak, aby byly vhodné k parametrům Vaše-
ho těla a splnily osobní očekávání. Díky této široké škále

implantátů lze dosáhnout vynikajících estetických vý-
sledků a těch nejpřirozenějších tvarů prsou.

VOLBA OBALU
Všechny implantáty Nagor mají středně texturovaný 
povrch, který zaručí fi xaci implantátu přilnutím k prsní 
tkáni. Nejnovější kvalitní technologie texturování ma-
teriálem NAGOTEX snižuje výskyt kapsulární kontraktury
a riziko bakteriální kontaminace na minimum. Textura-
ce je vyrobena ze silikonového obalu, který obsahuje 
ochrannou vrstvu. Obaly implantátů Nagor jsou zkon-
struovány tak, aby byly silné, trvalé a současně zamezily
úniku gelu. Implantáty NAGOR jsou mimořádně přizpů-
sobivé a byly testovány v extrémních podmínkách, kdy 
byl implantát přejet osobním automobilem. Bez jakého-
koliv porušení vydrží také tzv. twist (přetočení implantátu)
až v pěti otočeních. 



TYPY IMPLANTÁTŮ

Exkluzivně u Vašeho plastického chirurga...

KULATÉ
IMPLANTÁTY

Jsou vhodnější v případě, 
že si přejete dodat vrchní 
části prsou kulaté křivky (na 
výběr jsou implantáty s vy-
sokým, středním a nízkým 
profi lem).

ANATOMICKÉ
IMPLANTÁTY

Dodají Vašim prsům přiro-
zenější tvar (je možné si vy-
brat z implantátů různých 
projekcí a výšek).



Možnost výběru...

UMÍSTĚNÍ IMPLANTÁTŮ
Výsledek, kromě výběru implantátů, ovlivní také dva následující parametry, a to místo pro-
vedení řezu a umístění implantátů.

Umístění implantátů záleží převážně na síle podkožní tkáně. Při subglandulární pozici je implantát umístěn
na hrudní sval pod prsní žlázu. Toto umístění obecně snižuje obtíže a nepohodlí po operaci a urychluje návrat
k běžným aktivitám. Při submuskulární pozici je implantát umístěn pod hrudním svalem nebo uvnitř hrudního 
svalu. Toto umístění obecně přidává další vrstvu svalu na překrytí a může snížit obtíže při mamografi ckém 
vyšetření prsou. Výhody a nevýhody svého umístění implantátů byste měla předem konzultovat s Vaším plas-
tickým chirurgem.

Umístění implantátů pod
prsní žlázou je vhodnější pro 
aktivnější pacientky, které 
nechtějí na delší dobu přeru-
šit své intenzivní fyzické, spor-
tovní nebo pracovní aktivity, 
jelikož doba rekonvalescen-
ce při umístění implantátů 
pod žlázou je kratší. Prsní žláza

a mlékovod Prsní sval

Umístění implantátů pod
prsním svalem snižuje riziko 
infekce a kapsulární kontrak-
ce. Sval dokonale překrývá 
obrysy implantátů v horní 
polovině prsu, takže nejsou 
pod kůží příliš viditelné ani
u štíhlejší pacientky.



Dopřejte si dokonalý estetický výsledek... 

MÍSTO PROVEDENÍ ŘEZU

V podpaží
- axilární řez
Jizva při tomto řezu je
minimálně viditelná. Tento 
způsob umístění je zvláště 
vhodný pro kulaté implan-
táty.

V podprsní rýze
- submamární řez
Tento řez bude skryt pod 
mírným poklesem prsu
a patří mezi nejčastěji
používané způsoby vklá-
dání implantátu.

Prsním dvorcem
- periareolární řez
Jizva kolem prsního dvorce. 
Do určité míry bude tento 
řez skrytý zabarvením a hra-
nou prsního dvorce.

Řez, kterým se implantát vkládá, určí místo jizvy na
Vašem těle. Je samozřejmě vždy veden co nejcitlivěji,
a to třemi způsoby:

1 2 3
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PŘIZPŮSOBIVÉ
A BEZPEČNÉ

PRSNÍ
IMPLANTÁTY

Implantáty NAGOR jsou mi-
mořádně přizpůsobivé. Vydrží 
tzv. twist (přetočení implantá-
tu) až v pěti otočeních.

Podívejte se na naše video na  
„Odolný a kvalitní im-

plantát značky Nagor“.



Přirozený tvar a žádoucí výsledek…

AUGMENTACE

Výběr implantátů a jejich uložení závisí na Vašich poža-
davcích a konzultaci s lékařem. Hospitalizace po operaci
trvá 1 - 2 dny, rekonvalescence většinou 7 - 14 dní. Jed-
ná se o chirurgický zákrok určený ke zvětšení velikosti, 
případně upravení tvaru či vyrovnání asymetrie prsou.
K augmentaci prsou se většinou rozhodují ženy, které
z různých osobních důvodů považují velikost svých prsou
za hendikep. Získáním žádoucích proporcí dosahují spo-
kojenosti s vlastním fyzickým stavem a zvýšení sebevě-
domí. 

PŘED OPERACÍ
Při první konzultaci Vás lékař detailně seznámí s operací 
a doporučí nejvhodnější operační techniku podle sta-
vu Vašich prsou a napětí pokožky. Lékař Vás také bude 
informovat, které implantáty a jakou velikost použije. 

Určitě s operujícím chirurgem otevřeně prodiskutujte 
svá očekávání. Chirurg Vám popíše všechny možnosti,
rizika a omezení. Protože se jedná o operaci v celko-
vé anestezii, je nutné předoperační vyšetření všeo-
becným lékařem a internistou, který vyloučí možná 
zdravotní rizika: alergie, autoimunní a jiná vážná one-
mocnění. Před operací je dále nutné vyloučit onemoc-
nění prsou, nejlépe mamografi ckým vyšetřením hlavně 
u rizikových skupin pacientek, kde je pozitivní rodinná 
anamnéza (v rodině se vyskytuje onemocnění prsou).

Od svého lékaře dostanete instrukce k přípravě na ope-
raci, včetně informací ohledně jídla, pití a užívání či 
vynechání některých vitamínů a léků. Nezbytnou sou-
částí operačního zákroku jsou antiembolické punčochy 
LIPOTHROMBO, které zabraňují vzniku trombózy žil dol-
ních končetin.

Augmentace, nebo-li zvětšovací operace prsou, je zákrok prováděný v celkové anestezii 
trvající asi 1 - 2 hodiny. Prsa se zvětšují silikonovými implantáty, které jsou umístěny pod prsní 
žlázu, nebo pod sval.



Přirozený tvar a žádoucí výsledek…

PRŮBĚH OPERACE
Zvětšení prsou bývá prováděno v celkové narkóze.
Obvykle jsou pacientky upozorněny, aby vynechaly
jídlo, pití a kouření asi 6 hodin před operací. Operační 
výkon trvá 1 - 2 hodiny.

PO OPERACI
Pravděpodobně budete cítit bolesti několik následují-
cích dnů po operaci, ale ty postupně ustoupí. Po opera-
ci zůstanete v nemocniční péči 1 - 3 dny. Bezprostřední 
pooperační klidový režim trvá 1 - 2 týdny. Asi 6 týdnů 
po výkonu doporučujeme nosit elastické podprsenky

LIPOELASTIC® (kompresní bandáž určená k zafi xování 
implantátů) a po uplynutí této doby je možný návrat
k plné fyzické aktivitě. Pokračovat v běžných aktivitách 
v domácnosti můžete za 5 - 10 dnů. Sprchování prsou 
se doporučuje až po zhojení rány. Pro co nejméně vidi-
telnou jizvu se doporučuje používat silikonové náplasti. 
Epi-Derm silikonové náplasti společnosti BIODERMIS jsou 
přizpůsobeny přímo na jizvy po operaci prsou. Jeden až 
dva měsíce po operaci jsou prsa považována za stabilní. 
Po operaci byste měla být schopna vrátit se do zaměst-
nání během několika dnů, v závislosti na obtížnosti práce.
Po 3 měsících bývá výsledek považován za trvalý.

Svého chirurga navštivte, kdykoli Vaše prsa změní tvar či tuhost (prs bude zatvrdlý) nebo se 
objeví jakýkoli projev zánětu. Navštívit lékaře je také doporučeno po jakémkoli úderu do 
prsou (autonehoda, pád z výšky atd.). Na běžných kontrolách se domluvte se svým chirur-
gem.



Realistická očekávání…

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
CO JE TO AUGMENTACE PRSOU?
Augmentace prsou je esteticko-chirurgický zákrok prová-
děný se záměrem zvětšit velikost nebo upravit tvar prsou
s použitím prsních implantátů, a to za účelem zlepšení kon-
tury postavy ženy, která shledává svá prsa příliš malými, ať 
už před nebo po těhotenství nebo v rámci asymetrie prsou.

PRO KOHO NEJSOU PRSNÍ IMPLANTÁTY VHODNÉ?
Prsní implantáty mohou vyvolat kontraindikace u žen, které:
 ■ mají v těle infekci
 ■ mají autoimunní nemoc
 ■ jsou těhotné nebo kojí
 ■ jsou v počátečním stádiu rakoviny prsu
 ■ právě podstupují léčbu rakoviny prsu

KDO JE NEJLEPŠÍM KANDIDÁTEM PRO
AUGMENTACI PRSOU?
Nejlepším kandidátem pro augmentaci je klientka s reál-
nou představou očekávaného výsledku jakožto vylepšení,
ne však dokonalosti. Není žádná záruka, že výsledek Vaší 

operace bude stejný jako u kterékoli jiné klientky. Váš vý-
sledek závisí na mnoha dalších individuálních faktorech, 
kterými jsou mimo jiné celkové zdraví (včetně věku), stav-
ba hrudníku, tvar a pozice prsou/bradavek, struktura kůže, 
schopnosti hojení (které mohou být zpomalené kouřením, 
požíváním alkoholu nebo užíváním různých léků), krvácivost, 
předchozí operace prsou, zkušenosti a schopnosti operující-
ho týmu, dále na typu operace, typu a velikosti implantátů.
Předtím, než se rozhodnete pro augmentaci, konzultujte 
Vaše očekávání s chirurgem, abyste se ujistila, že budete
s výsledky spokojená.

JE SILIKON BEZPEČNÝ?
Roku 1992 byly FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků
v USA) zakázány operace s použitím silikonu z důvodů 
obav z jeho bezpečnosti. Toto nařízení bylo později zrušeno
a Institut medicíny Akademie věd prohlásil implantace sili-
konových implantátů za bezpečné.



Exkluzivně u Vašeho plastického chirurga...

OBSAHUJÍ IMPLANTÁTY  NAGOR LATEX?
Implantáty Nagor se skládají ze silikonových elastomerů
a silikonového gelu. Nagor ve výrobě nepoužívá latex ani 
přírodní gumu.

JE OPERACE IMPLANTACE PRSOU BOLESTIVÁ?
Bolest spojená s implantací prsních implantátů závisí na 
tom, pro jakou operaci se rozhodnete, jestli zvolíte umístění 
pod sval nebo na sval, a na Vaší individuální reakci těla na 
bolest a všeobecně na operaci. Obecně se musí očekávat 
pooperační otoky a stejně tak určitá bolest a nepohodlí.

JAK DLOUHO BUDE OPERACE TRVAT?
Operace se běžně provádí při celkové anestezii a trvá 
jednu až dvě hodiny dle rozsahu zákroku. Abyste si zajistila
ten nejvyšší standard osobní péče, je potřebné, abyste
v nemocnici nebo specializované klinice strávila patřičný 
čas před a po operaci z důvodu předoperační i poope-
rační péče.

JAK DLOUHÝ ČAS STRÁVÍM NA KLINICE?
Rozsah operace určí potřebnou délku pobytu na klinice, 
závisí také na Vašem celkovém zdraví a uvážení lékaře.

Doporučujeme si zajistit před zákrokem odvoz na kliniku a 
následně také zpět domů, jelikož těsně po zákroku je zaká-
záno řídit automobil. 

JSOU PRSNÍ IMPLANTÁTY PŘEKÁŽKOU PŘI
VYŠETŘENÍ MAMOGRAFEM?
Měla byste si být vědoma toho, že prsní implantát může 
ovlivnit objevení rakoviny prsu a že komprese během ma-
mografi e může způsobit rupturu. Vyšetření na mamografu 
nemusí rakovinu odhalit, nebo ji může objevit opožděně 
díky tomu, že bude překryto podezřelé postižené místo, 
anebo bude obtížnější zobrazit toto místo (rentgen, ultra-
zvuk). Implantáty znesnadňují provádění i posouzení ma-
mografi ckého vyšetření. Před mamografi ckým vyšetřením 
byste měla personál informovat o přítomnosti implantátů.

A CO TŘEBA KOJENÍ?
Ženy v produktivním věku by měly vědět, že po implantaci
nemusí být schopny kojit. Některé ženy jsou kojení schop-
ny, některé nejsou. Před operací je důležité zkonzultovat
možnosti kojení s Vaším chirurgem. Pokud se rozhodujete 
podstoupit augmentaci po mateřství, tak z lékařského hledis-
ka se operace doporučuje nejdříve 6 - 12 měsíců po kojení.



DOPORUČUJEME:

• IHNED PO AUGMENTACI
• NOSIT NEPŘETRŽITĚ PRVNÍ 3 TÝDNY PO OPERACI
• MÍT Z HYGIENICKÉHO HLEDISKA ALESPOŇ 2 KUSY 
 PODPRSENKY PI SPECIÁL

DOPORUČUJEME:

• JAKO NÁSLEDNOU PÉČI PO AUGMENTACI
• NOSIT V NÁSLEDUJÍCÍCH 6 TÝDNECH PO PRVNÍ FÁZI
• NÁSLEDNÉ VYUŽITÍ PRO VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNÍ
 AKTIVITY

1. FÁZE 2. FÁZE
PI SPECIÁL PI UNIQUE

Nejvyšší komfort a bezpečí pro Vaše prsa...

Věděla jste, že pooperační podprsenka
je důležitá pro perfektní výsledek augmentace?

2 kroky pro perfektní výsledek augmentace

BENEFITY
• minimalizují otoky a podlitiny • zlepšují krevní oběh  • formují kontury a stabilizují implantáty
• snižují bolestivost • eliminují riziko infekce • vhodné pro dlouhodobé nošení a aktivní život



Pro příjemný pocit při nošení a snadnou manipulaci

• zabraňuje nežádoucímu tlaku a podráždění pokožky
• kontrolovaná komprese
• dobře snášenlivý jemný materiál
• pevnost a odolnost

Barevné provedení:       černá          bílá

MATERIÁL
BAVLNA

BAVLNA

PI SPECIÁL

1. FÁZE

CIÁL

E

S těmito dvěma podprsenkami docílíte ještě lepších výsledků...
Kompresní pooperační podprsenky můžete zakoupit na našem e-shopu: eshop.lipoelastic.cz

Pro dlouhodobě svěží pocit pokožky

• prodyšný materiál umožňuje proudění vzduchu
 a brání hromadění vlhkosti
• udržuje konstantní tělesnou teplotu

Barevné provedení:        černá         bílá        růžová

PI UNIQUE

2. FÁZE

ACTIVE

DRY
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LIPOELASTIC a.s.
RADLICKÁ 608/2
150 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL.: +420 571 116 301
FAX: +420 571 116 333
E-MAIL: INFO@LIPOELASTIC.COM

MADE IN EU

www.facebook.com/lipoelasticczwww.lipoelastic.cz

VÝROBCE: 

NAGOR
129 DEERDYKES VIEW
GLASGOW
UNITED KINGDOM
WWW.NAGOR.COM


