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INTER CLINIC
v novém hávu
INTER CLINIC Praha-Radotín,
nejstarší rodinná klinika plastické
chirurgie v České republice, se
mění před očima. Po rekonstrukci
operačních sálů a pokojů pro
klienty přibyla i nová recepce a další
prostory pro lékařské konzultace.
„Za více jak dvacet let, co
naše klinika v Praze působí, se
klientela rozrostla do té míry, že
jsme museli kliniku významně
přebudovat,“ říká výkonná ředitelka
INTER CLINIC Mgr. Helena
Petrová.
Za nárůstem klientely lze
vidět
několik
významných
důvodů: jedním je výborné
renomé kliniky a druhým fakt,
že plastické operace již nejsou ve
společnosti tabu a zájem o ně mají
i muži.
„Dalším faktorem je i rozšíření
našich činností o chirurgii ruky.
Krátké čekací lhůty, špičkoví
specialisté a příjemné zázemí
privátní
kliniky
vzbuzují
u veřejnosti velký zájem o naše
služby,“ doplňuje Helena Petrová.

Když se operují oční víčka...
Plastická operace očních víček
je v kategorii výkonů prováděných
v lokální anestezii nejčastějším
zákrokem. Týká se zejména žen
po čtyřicítce, ale přibývá i značné
množství mužů.
„U očních víček klienty na
konzultaci přivádí nejen touha
vylepšit svůj vzhled, ale často
i nepříjemné obtíže,“ vysvětluje
MUDr. Ludmila Fialová, plastický
chirurg, a pokračuje: „Patří sem
zejména slzení a pálení očí, jejich
rychlá únava.“
Plastická operace očních víček,
tzv. blefaroplastika, se provádí v lokální
anestezii a trvá necelou hodinu. Mohou
se operovat jen horní či dolní víčka,
anebo také oboje najednou. Klient po
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výkonu odchází domů a do deseti dnů
se dostaví na odstranění stehů.
Operaci horních víček podstoupila
v INTER CLINIC i paní Naďa.
Pracuje jako účetní a převislá horní
oční víčka jí při každodenním
mnohahodinovém
koukání
do
monitoru vadila. „Oči byly rychle
unavené a slzely,“ říká paní Naďa,
která si v průběhu rekonvalescence
psala deník, o který se s klinikou
i jejími klienty podělila.
„Zákroku jsem se moc nebála,
protože moje kamarádky už na něm
v INTER CLINIC byly a hodně si vše
pochvalovaly. O paní doktorce Fialové
se říká, že má zlaté ruce, což nyní mohu
po vlastní zkušenosti potvrdit,“ uzavírá
paní Naďa.

„Na bezplatnou konzultaci k MUDr. Ludmile Fialové
do INTER CLINIC v Radotíně jsem se objednala poté, co jsem už nedokázala snést slzení a pálení očí hlavně při práci s počítačem. Horní víčka jsem
měla už pár let povadlá, myslím tedy, že byl nejvyšší čas
s tím něco udělat. To vlastně potvrdila během konzultace
i paní doktorka, která zákrok plně indikovala, a termín jsem si
domluvila hned za 14 dní po konzultaci.
K operaci očních víček je potřeba jen malé předoperační vyšetření v podobě krevních testů, takže mě žádné delší obíhání
doktorů nečekalo. Za 14 dní přišel můj den D.“
pokračování na str. 2

HOTLINE: 732 300 900

www.interclinic.cz
strana 1/2

BULLETIN

INTER CLINIC

Moje plastická operace očních víček
První den

Místa, kudy bude veden řez,
jsou vyznačena fixem.

„Operace proběhla v pohodě. Občas byl cítit tlak, nebolelo nic.
Čekala jsem to horší, třeba jako u zubaře. Po zákroku se mi motala
hlava, cítila jsem se jako po flámu. Hned po zákroku jsem chladila,
po cca 1 hodině odjíždím v doprovodu manžela domů.
Vzala jsem si prášek proti bolesti a opět chladím. Rány nebolí
vůbec, spíš je hlava celá taková rozbolavělá. Mažu se proti otokům,
střídám Lioton a Hirudoid. Nemám se předklánět. To jsem si
neuvědomovala, jak často to člověk potřebuje :).“

Druhý a třetí den

Místa jsou sešita jemným
plastickým stehem.

„V noci jsem spala se zvýšenou hlavou. Od rána ležím v posteli, na
to jsem se těšila, a poslouchám televizi. Jsem ráda, že mám operaci
za sebou a těším se, až budu fit. Zvládnu se obsloužit normálně, ale
na nákup či řízení auta to není. Stále chladím, očím je lépe zavřeným.
Prášek jsem si vzala 3x, hlavně kvůli bolesti hlavy. Stále se mažu
proti otokům a modřinám.
Třetí den už zvládám chvilkové koukání na televizi nebo do
počítače. Třetí den je asi nejvíc vidět modřina – žlutá. Čekala jsem
horší. Otoky pod očima se objeví, když začnu „lítat“ po bytě. Takže
se vracím do postele...“

Čtvrtý a pátý den

Rány jsou poté přelepeny
tenkým krytím.

„Už neotékám, zvládám všechno a můžu už „koukat“ na co
potřebuju, ale s přestávkami. Ještě občas chladím, ale to už jen tak
1x za 3 hodiny. Řídím auto a mohu dělat cokoliv. Zákaz předklánění
stále dodržuju, je to totiž nepříjemné, když se omylem předkloním.
Také spaní ve zvýšené poloze ještě dodržuju.
Od pátého dne už nechladím, ještě mažu pod očima proti otokům
a modřinám. Jinak si připadám v pohodě, všechno se zlepšuje, můžu
dělat cokoliv, vydržím koukat delší dobu. Žlutá modřina mizí.“

Sedmý den a osmý den

Tři měsíce po zákroku jsou jizvy
téměř nedohledatelné.

„Dnes mi vyndavají stehy. Trochu jsem se bála, ale bylo to úplně
v pohodě. Je to hodně rychlé.
Od osmého dne jizvu začínám mazat Stratamedem na jizvy. Oči
ještě nemůžu zatěžovat na 100 %, musím dělat občas přestávky.
Přece jen je potřeba počítat s „omezeným“ provozem. Postupně
odpadávají strupy a začíná to vypadat dobře. Teď už jen čekám na
finální výsledek.“
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Šest měsíců po operaci

„S výsledkem operace jsem opravdu hodně spokojená. Jednak
mohu pracovat u počítače, aniž by mě bolely oči, jednak oči vypadají
opravdu báječně. Úsměvné jsou reakce mých kolegů a známých,
kteří o mém zákroku nevědí. Spousta z nich mi říká, že jsem nějaká
rozzářená a odpočatá.
Zákrok rozhodně doporučuji každému, kdo má obdobné problémy,
jako jsem měla já. Za necelých 10 tisíc korun to rozhodně stojí.“
						
Naďa, 44 let

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Volejte 732 300 900.
Těšíme se na Vás :)
HOTLINE: 732 300 900
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