
VZDUCHOVÉ 
BUBLINKY
Vnútro odľahče-
ných implantá-
tov tvorí silikón 
so vzduchovými 
bublinkami – 
mikrosférami, 
ktoré gél nadľah-
čujú. Silikón má 
tvarovú pamäť. 
Pri mechanickom 
podráždení aj po 
silnom tlaku sa 
vráti do pôvodnej 
podoby. Povrch 
implantátov je 
totožný s ostat-
nými, dlhodobo 
odolnými.

A práve vďaka tomu vyze-
rajú prsia prirodzenejšie. 

„Nový materiál je súdržnejší. 
Implantáty majú trvalejšie 
udržateľný tvar,“ hovorí lekár, 
podľa ktorého je náplň aj odol-
nejšia proti tlaku. To ocenia 
potápačky, ale vlastne všetky 
športovkyne. Ľahšie sa s tými 
veľkými behá.

Ľahší život
Implantáty sa vyrábajú 
okrúhle aj slzovité. Koľko za 
ne zaplatíte, závisí od tvaru 
a veľkosti. Sú však drahšie ako 
ostatné a ich cena sa začína na 
1 800 eurách, oproti bežným, 
ktoré stoja od 500 eur. To je 
cena bez operačného zákroku, 
vyšetrení a hospitalizácie. 
Novinku vám však zatiaľ pois-
ťovňa nezaplatí. 

potvrdzuje Martin Boháč 
a dodáva, že novinka vďaka 
použitému materiálu posky-
tuje tiež lepšie zobrazovanie 
prsnej žľazy pri mamografic-
kom vyšetrení.

Ľahší beh
Jednou z prvých Sloveniek 
s novými implantátmi je Linda. 
Po dvoch pôrodoch a niekoľ-
kých rokoch dojčenia sa štyrid-
siatnička obávala, že ťažké 
silikóny jej zhoršia bolesti 
chrbta. Aj výrazne povolená 
koža po dojčení je jedným 
z faktorov, ktoré treba brať 
do úvahy. Okrem doplnenia 
objemu je často nutná modelá-
cia, odstránenie nadbytočnej 
kože a zmena pozície bradavky 
s dvorcom.
Novinka B-lite váži o tretinu 
menej pri rovnakom objeme. 

text Lenka Štefánková   
foto Laura Witteková, Shutterstock, archív M. B.

Novinku medzi prsnými implantátmi 
ocenia ženy, ktoré rakovina obrala 
o celý prsný sval. Ale aj športovkyne.

Také ľahké

Tešila sa. Najčastejšia 
ženská rakovina 
nechala Simonu 
žiť. Vzala si „len“ jej 

prsia. Ale ona sa nedala a za 
zvládnutú liečbu sa rozhodla 
odmeniť. Nové vnady mali dať 
bodku za celým trápením. Ale 
tenká koža hmotnosť silikónov 
neudržala. Zvlnila sa a Simona 
sa cítila rovnako zle ako pred 
operáciou. Škoda, že o novinke 
nevedela...

Ľahšie zotavenie
„Z rovnakého dôvodu by si mali 
aj veľmi chudé ženy dať radšej 
odľahčené implantáty,“ pred-
stavuje novinku plastický 
chirurg MUDr. Martin Boháč, 
PhD., MHA. „Po operácii sa 
vďaka menšej záťaži ľahšie 
zotavujú aj pacientky, ktorým 
odstránili prsníky zo zdra-
votných dôvodov a je nutné 
ich vymodelovať. Pociťujú 
menšie napätie v prsníkoch,“ 

Nové implantáty sme odvážili, 
aby sme sa presvedčili o koľko 
sú ľahšie.

Zvlnenie postihuje 1 % žien  
po plastickej operácii. 

Ľahkosť 
oceníte najmä 
pri fyzickej 
aktivite, menej 
zaťažujú 
chrbticu 
a lepšie 
odolávajú 
gravitácii.


