
 

 

Zväčšenie prsníkov- Augmentácia 

Ženské prsia sú od nepamäti symbolom ženskosti a krásy. Ich veľkosť výrazne ovplyvňuje psychiku ženy 
a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle slova. Každá žena zvažuje zväčšenie prsníkov z odlišných 
dôvodov: 

 Zväčšenie prsníkov za účelom dosiahnutia nového atraktívnejšieho vzhľadu 
 Úprava tvaru prsníkov, ktoré stratili tvar po dojčení 
 Riešenia symetrie prsníkov 
 Zvýraznenie dekoltu ženy  
 

Ciele operácie 

Cieľom operácie je zväčšiť alebo  „modelovať “ prsníky  pomocou prsníkových implantátov, aby sa 
dosiahol nový atraktívnejší vzhľad. Operácia sa robí od dovŕšenia 18. roku života. Mladším ženám sa 
implantáty nevkladajú, horná hranica nie je vekovo obmedzená. Zákrok neovplyvňuje ani budúcu 
ťarchavosť ani dojčenie dieťaťa, avšak po dojčení sa môže tvar prsníka zmeniť: môže klesnúť 
alebo zmeniť svoj tvar v dôsledku úbytku tkaniva mliečnej žľazy a nadbytku kože, čo si môže vyžiadať 
ďalší operačný zákrok. 

 

Typy prsníkových implantátov 

Veľkosť a tvar implantátov sa vyberá počas konzultácie s pacientkou, ale jeho výber je obmedzený aj 
fyzickými dispozíciami ženy a predoperačnými meraniami. 

Najčastejšie používanými sú implantáty plnené silikónovým gélom, ktoré sú kohézne, čo má vplyv na 
výskyt kapsulárnej kontraktúry a deformácie prsníka. V zásade rozoznávame tvarovo dva základné typy 
implantátov – okrúhle (obrázok č. 1) a anatomicky tvarované (obrázok č. 2), tzv. biodimenzionálne 
(zachovávajú prirodzenejší tvar prsníka). 

 

       

 

Obrázok 1: Okrúhly implantát           Obrázok 2: Biodimenzionálny implantát 

 

Informácie o implantátoch sú dostupné na letákoch, ktoré by si mala každá klientka 
prečítať vo vlastnom záujme. 

 

 



 

 

 

Priebeh operácie 

Operácia sa robí v celkovej anestézii a trvá cca 1-1,5 hod. Možnosti prístupu sú v zásade 
tri (obrázok 3):  

1. z podprsníkovej  ryhe,  

2. periareolárne, t.j. okolo dvorca, 

3. cez axilu (pazuchu).  

 

 

Obrázok 3: Cesty vkladania implantátu 

                                                                

Pooperačné obdobie 

Pri nekomplikovanom priebehu večer v deň operácie alebo druhý deň ráno po 
preväze dostane pacientka špeciálnu elastickú podprsenku  a odchádza domov. Podprsenku 
musí nosiť 2-4 týždne. Doma môžu vykonávať bežnú fyzickú aktivitu. Stehy sa odstraňujú 
10.-14. deň po operácii. Návrat k bežnej fyzickej aktivite sa odporúča 4 týždne po operácii. 
Operačný výsledok sa dá považovať za definitívny asi 3 mesiace po operácii. 
V pooperačnom období je dôležité, aby sa žena neopaľovala. V prípade pobytu na slnku je 
potrebné na jazvy natrieť ochranný krém s UV filtrom alebo ich prelepiť. Podobné pravidlo 
platí aj pri opaľovaní v soláriách.   
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Obrázok 4: Umiestnenie implantátu nad sval 
a pod veľký prsný sval 




