
 
 

  Zväčšenie prsníkov vlastným tukom 

Zväčšenie prsníkov vlastným tukom je relatívne nová technika. Pri nej sa využíva vlastný tuk 
ako prirodzený materiál na zväčšenie prsníkov, zmeny ich tvaru a tvarovanie dekoltu. Prsia 
po zväčšení vlastným tukom zmenia svoj tvar a aj veľkosť. 

 

Technika je vhodná najmä pre ženy, ktoré chcú mať prirodzený tvar prsníkov, prirodzenú 
konzistenciu a žiadne jazvy po reze, ktorý sa pri tejto technike nepoužíva. Maximálne možné 
zväčšenie prsníka je možné o 1,5 veľkosti košíka, v ojedinelých prípadoch o 2 veľkosti. Ak  
pacientka požaduje zväčšenie prsníkov z veľkosti A na D, dá sa to dosiahnuť, ale len v dvoch 
po sebe nasledujúcich operáciách  s minimálnym odstupom 3 mesiace. 

Obrázok: Zväčšenie prsníkov vlastným tukom 

 



 
 

 

Oproti zväčšeniu prsníkov implantátom, odpadávajú komplikácie s polohou implantátu, 
jazvou, hmotnosťou implantátu, kapsulárnou kontraktúrou, zmenou polohy implantátu a 
pod. Nevzniká  jazva a robia sa dve operácie naraz: liposukcia aj zväčšenie prsníkov. 
Rekonvalescencia po tejto operácii je minimálna, neobmedzuje pohyb ako pri zväčšení 
prsníkov prsníkovým implantátom, pri ktorej trvá  6-8 týždňov. Počas prvých 10-14 dní sa 
neodporúča výraznejšia fyzická záťaž.  Ženu skôr obmedzuje bolestivosť miest, odkiaľ sa 
odsával tuk, ktorá sa podobá svalovej horúčke a v závislosti od typu práce, ktorú pacientka 
vykonáva trvá 3-7 dní. 

Princípom tejto techniky je prenos vlastného tuku u jednej ženy z miesta, kde je ho dostatok 
alebo nadbytok do prsníkov. Je to telu vlastný materiál, takže nehrozí, že ho organizmus 
neprijme. Musí sa však zvoliť správna technika aplikácie tuku.  

Obrázok: Schéma prenosu tukového tkaniva 

 



 
 

Nové tukové častice sa prihoja a natrvalo ostávajú na danom mieste. Pri správnej technike 
spracovania a aplikácie tuku je efekt trvalý a nehrozia následné komplikácie spojené 
s implantátmi.  

Obrázok: Porovnanie správneho a nadmerného prenosu tuku 

 

V prípade, že sa tuk aplikuje nesprávne a vo väčšom množstve na jedno miesto, neprihojí sa 
a tukové bunky sa rozpadnú, pričom vzniká olejová pseuodcysta, dobre viditeľná pri 
ultrazvukovom vyšetrení. Liečba spočíva v napichnutí preudocysty a vypustení oleja.   

 

 



 
 

Pri veľkých implantátoch veľkosti 460 ml váži implantát cca 460g. Preto v priebehu 
niekoľkých rokov dochádza u väčšiny žien k poklesu  prsníkov. Riešením je výmena 
implantátov ešte za väčšie alebo modelácia prsníkov. Toto je najvýraznejšie riziko najmä u 
mladých žien, ktoré chcú svoj dekolt zvýrazniť tak, aby bol pre okolie neprehliadnuteľný 
a u väčšiny žien, ktoré nerodili a nedojčili.   

V minulosti boli skúsenosti s tukom neuspokojivé. Bolo to preto, lebo sa prsníky tukom 
vypĺňali, pričom v súčasnosti sa používa technika transplantácie. 

Odsatý tuk sa spracováva v špeciálnom „zariadení“  Pure Graft a následne sa aplikuje za 
pomoci inštrumentu CellBrush, ktoré zabezpečuje presné dávkovanie tukového tkaniva.  

Operáciu je možné kombinovať s technikou Body Tite, aby sa koža v mieste odsatia stiahla 
a lepšie vyformovala postavu pacientky.  

Obrázok: Tuk, odobratý do systému Puregraft 

 

Pooperačné obdobie 

V pooperačnom období žena nenosí podprsenku minimálne 10-14dní alebo použije len voľnú 
podprsenku pre dojčiace ženy.  Pacientka je následne pooperačne previazaná a prepustená 
do domáceho ošetrenia. Na kontrolu prichádza po 1-2 týždňoch. 

Prvé merania obvodu hrudníku sa robí pred operáciou a následne 2 týždne po operácii, 1 
mesiac po operácii a 3 mesiace od operácie.  Najväčšiemu úbytku  obvodu hrudníka cez prsia 
dochádza v prvých dvoch týždňoch a to hlavne z dôvodu rezorpcie tekutiny, ktorú aplikovaný 
tuk čiastočne obsahuje ako aj ústupu opuchu.  V  našom súbore pacientiek   bola priemerná 
zmena obvodu hrudníka 2 cm.  

 



 
 

Riziko rakoviny  prsníka 

Pri tejto technike sa neaplikuje tuk obohatený o  tzv. kmeňové bunky a rastové faktory, takže 
technika z hľadiska vzniku rakoviny prsníka je úplne bezpečné. U každej pacientky sa pred 
operáciou  ako aj po operácii robí ultrazvukové vyšetrenie prsníkov, mamografia a v prípade 
potreby magnetická rezonancia.   

Pokiaľ žena zvažuje tento spôsob operácie za účelom dosiahnutia prirodzených prsníkov  a 
dekoltu, je potrebné, aby konzultovala plastického chirurga, ktorý zváži či jej  postava a prsia 
sú vhodné na  tento typ operácie v závislosti aj od očakávaní pacientky. 

 

Kontakt: MUDr. Peter Chovan 

Tel.:  048/4399 159 

E-mail: chovanpeter@pobox.sk  
 

 

 

 




