
• Nejvyšší kvalita
• Inovace a bezpečnost 
• Dokonalý estetický výsledek
• Jistota spolehlivé záruky 

Uvažujete o plastice prsou?Proč zvolit implantáty Motiva?

Hned na začátku si můžete položit otázku, zda byste při koupi čehokoliv zvolili raději zastaralý model 
nebo nejmodernější dostupnou technologii? 

Prsní implantáty Motiva spojují nejnovější inovaci s  nejvyšší bezpečností. Povrch, gel i  obal jsou 
navrženy dle posledních poznatků z  lékařského výzkumu tak, aby poskytli pacientce dokonalý 
výsledek a také aby redukovaly potencionální vznik vedlejších účinků.

Implantáty jsou testovány a vyráběny podle nejpřísnějších norem. Každý kus prochází velmi striktní 
kontrolou a všechny implantáty jsou vyráběny v souladu s normami ISO. Samozřejmě splňují také 
všechny požadavky Evropské Unie, díky čemuž získaly certifi kaci CE podle Směrnice o zdravotnických 
prostředcích 93/42/EEC.

I  když se říká, že nejkrásnější 
je přirozenost, ne všechny ženy 
mají to štěstí a příroda jim na-
dělí krásná a pevná prsa. Určitě 
se shodneme na  tom, že žen-
ská prsa jsou symbolem krásy 
a  dodají ženě tolik chtěné se-
bevědomí.

I U VÁS BYLA PŘÍRODA 
NESPRAVEDLIVÁ?
Statisticky každá třetí žena je 
nespokojená se svým poprsím, 

takže v  tom zaručeně nejste 
sama. Zvětšení prsou nedocílíte 
pomocí krémů, tabletek, speci-
álními masážemi nebo speciál-
ními cviky. Jediné účinné řešení 
nabízí současná moderní medi-
cína, která propojuje spoluprá-
ci chirurga s  kvalitními a  bez-
pečnými prsními implantáty.                                                                                                    
V případě, že nejste spokojena 
s tvarem, symetrií nebo velikos-
tí Vašich prsou, nemusíte již tr-
pět komplexem méněcennosti.

Zvyšte si také své sebevědo-
mí a přidejte se k ženám, které 
realizovaly svůj sen o  krásných 
prsou.
Před samotným rozhodnutím 
pro operaci prsou je nutné 
zkonzultovat všechny možnos-
ti, očekávání a reálné výsledky 
s plastickým chirurgem.

Tato brožurka Vás seznámí se základními 
informacemi o  zákroku a  s  prsními im-
plantáty Motiva.
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Poznejte svá prsa

ANATOMIE PRSOU

Prsa jsou tvořena tukovou tkání, mléč-
nou žlázou, mlékovody, žilkami, nervy 
a  lymfatickými cestami. Toto vše je po-
kryté kůží. Pod samotným prsem se pak 
nachází prsní sval.

PROČ SE MĚNÍ VZHLED PRSOU?

Díky podkožnímu tuku má prso přiroze-
ný tvar a je jemné na dotek. Mladá prsa 
obsahují více mléčné žlázy a méně tuku, 
proto je zachována jejich pevnost. 
Mléčná žláza postupně ustupuje a navy-
šuje se množství tukové tkáně, která není 
tak pevná, což vede k ochabnutí prsou.
Tvar prsou je ovlivněný i samotnou pruž-
ností pokožky. Během těhotenství a ko-
jení se mléčné žlázy dočasně zvětšují, 
což má za  následek roztažení kožního 
krytu a změnu celkového tvaru. 
S postupujícím věkem na prsa každé ženy 
působí i  zemská gravitace. Díky gravita-
ci se stává horní část prsou „prázdnější“ 
a prsa mohou ještě více poklesnout.

1. Velký prsní sval 
2. Malý prsní sval 
3. Tuková tkáň 
4. Mléčná žláza 

5. Mlékovody 
6. Bradavka a prsní dvorec
7. Měkké tkáně 

Ženská prsa jsou 
odjakživa � mbolem 
krá�  a ženskosti. 

1.
2.

7.

3.

4.

5. 6.
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Možnost výběruMOTIVA

Silikonové implantáty určené pro zvětšení (augmentaci) prsou se vyrábí již od začátku 50. let minu-
lého století. Během tohoto období se pro zvětšení pomocí implantátů rozhodly miliony žen a každým 
dnem toto číslo narůstá. Kvalita implantátů se neustále zvyšuje a  díky nejnovějším medicínským 
a technickým poznatkům přicházejí stále nové inovace.

Inovaci a bezpečnost reprezentuje na současném trhu značka Motiva.

Typy implantátů
Každá žena je jiná a má jiné požadavky a očekávání. 
Z tohoto důvodu byly vyvinuty různé typy implantátů, 
které se liší tvarem, velikostí a povrchem. 

Tvar
Konečný tvar Vašich vytoužených prsou je velmi dů-
ležitý. Výběr tvaru implantátu ovlivní fi nální výsledek.

Kulaté implantáty
Jsou vhodnější v případě, že si přejete kulaté křivky 
a dodat objem ve vrchní části prsou.
Motiva nabízí výběr ze 4 profi lů:
Mini (velmi nízký), Demi (nízký), Full (střední) 
a Corsé (vysoký).

Anatomické implantáty
Dodávají prsu přirozenější tvar, který připomíná kapku.

Všechny v  současnosti dovážené implantáty 
jsou plněné silikonovým gelem kohezivního 
charakteru.

VOLBA VÝPLNĚ

Výplň prsních implantátů je důležitá pro dosaže-
ní výsledného vzhledu a pocitu. Prsní implantáty 
plněné silikonovým gelem jsou měkké a zaručují 
přirozený vzhled.
Prsní implantáty Motiva obsahují ProgressiveGel® 
neboli progresivní gel, který zaručuje dokonalý 
stupeň kohezivity. Tento silikonový gel má ideální 
mechanické vlastnosti a  tvarovou stálost, kdy 
nevznikají deformace způsobené případným 
tlakem nebo pohybem. Díky 100% plnění se 
snižuje riziko vzniku zvrásnění a taktéž riziko 
vzniku ruptury implantátu.
Progresivní gel implantátů Motiva jednoduše za-
ručuje dokonalou bezpečnost a byl navržen dle 
posledních medicínských poznatků.

POVRCH IMPLANTÁTU

Motiva implantáty nabízí výběr mezi mikrotex-
turou Silk a makrotexturou Velvet. Tento jemně 
nebo více texturovaný povrch zaručí fi xaci im-
plantátu přilnutím k prsní tkáni.
Mikrotextura Silk nebo makrotextura Velvet im-
plantátů Motiva vychází z  posledních klinických 

studií, které prokázaly, že při použití těchto dvou 
textur dochází ke snížení rizika výskytu nežádou-
cích účinků jako je pozdní serom nebo dvojitá 
kapsulace.
Tyto povrchy jsou vyráběny pomocí nejnovější 
3D technologie. V rámci těchto nových postupů 
je dbáno především na nejvyšší možnou bezpeč-
nost.

OBAL IMPLANTÁTU

Samotný obal implantátu Motiva obsahuje 
7 vrstev včetně ochranné vrstvy. Ochranná ne-
propustná vrstva BluSeal® je nabarvena modrou 
barvou, takže každý chirurg může vizuálně zkon-
trolovat její přítomnost. Tato vrstva byla navrže-
na speciálně pro zabránění úniku vnitřního gelu 
implantátu do těla pacientky.
Dle posledních vědeckých poznatků byl obal im-
plantátu vylepšen o nejnovější princip uzavírání 
(zátky) samotného implantátu. Zátka je spojena 
monoliticky s  obalem, což zaručuje jeho větší 
odolnost a nejvyšší možnou bezpečnost.
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OperaceUmístění implantátu

UMÍSTĚNÍ IMPLANTÁTU

Kromě samotného výběru implantátu může výsledek ovlivnit také umístění implantátu a místo vedení 
řezu. Prsní implantát může být umístěn pod prsní žlázou (subglandulárně) , nebo pod prsním svalem 
(submuskulárně).

Submuskulární umístění
Umístění implantátů pod prsním svalem snižu-
je globálně riziko kapsulární kontraktury a in-
fekce. Při tomto umístění sval zakrývá obrysy 
implantátů, takže působí přirozenějším do-
jmem i u více štíhlých žen.

Subglandulární umístění
Umístění implantátů pod prsní žlázou je vhod-
né pro aktivní pacientky nebo pro ty, které ne-
chtějí na delší dobu přerušit pracovní a fyzické 
aktivity. Doba rekonvalescence u tohoto umís-
tění je kratší.

•  Umístění 
pod prsním svalem
Prsní sval

•  Umístění 
pod prsní žlázou
Prsní žláza 
a mlékovody

MÍSTO VEDENÍ ŘEZU

Chirurg má 3 možnosti provedení 
řezu. Místo řezu určí místo potencio-
nální jizvy na Vašem těle.

  V podpaží 
– transaxilární řez
 Jizva je nejméně viditelná, je vhodný 
pro kulaté implantáty.

  V podprsní rýze 
– inframammární řez
Jedná se o nejrozšířenější způsob 
vložení implantátu. Jizvičky vzniklé 
u tohoto řezu se mohou skrýt pod 
mírným poklesem prsu.

  V linii dvorce 
– periareolární řez
Řez je veden po linii dvorce v okolí 
bradavky a jizva je skryta zabarvením 
a hranou samotného dvorce.
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Vše o operaciVše o operaci

CO JE AUGMENTACE?

Augmentace neboli operace určená ke  zvětšení 
prsou se provádí v celkové anestezii. Zákrok trvá 
1-2 hodiny dle náročnosti operace. Silikonové im-
plantáty jsou během operace umístěny pod prsní 
žlázu nebo pod sval. Řez a výběr samotných prs-
ních implantátů doporučuje plastický chirurg dle 
specifi ckých požadavků pacientky.
Samotná hospitalizace trvá ve většině případů 1-2 
dny, rekonvalescence zpravidla 7-14 dní.

PŘÍPRAVA NA OPERACI

Před stanovením termínu operace probíhá s lé-
kařem detailní konzultace. Při konzultaci Vás 
lékař informuje o všech potencionálních rizikách 
a  komplikacích, také Vám sdělí všechny mož-
nosti. Lékař Vás detailně seznámí s  průběhem 
operace a doporučí nejvhodnější operační tech-
niku, kterou vyhodnotí dle Vašeho stavu prsou 
a pokožky. Lékař Vás informuje jaké implantáty 
a jakou velikost použije.
Nebojte se otevřeně prodiskutovat s  lékařem 
své obavy a celkové očekávání.

PŘED OPERACÍ

Před samotnou operací podstoupíte předope-
rační vyšetření všeobecným lékařem nebo inter-
nistou. Předoperační vyšetření je nutné k vylou-
čení možných zdravotních rizik, jako jsou alergie, 
autoimunní a jiná vážná onemocnění.
Je potřeba také vyloučit onemocnění prsou, takže 
Vám bude provedeno mamografi cké vyšetření.
Nejméně měsíc před plánovanou operací je za-
kázané užívat léky, které snižují srážlivost krve. 
Musíte svého lékaře informovat o všech lécích, 
které užíváte (včetně antikoncepce).
Od  Vašeho lékaře dostanete instrukce 
k přípravě na operaci.

BĚHEM OPERACE

Zvětšení prsou je prováděno v celkové narkóze 
a  trvá 1-2 hodiny. Pacientky jsou upozorněny, 
aby vynechaly jídlo, pití a kouření asi 5 hodin před 
operací. V případě problematického hojení kůže 
(hypertrofi e, keloidy) je vhodné na tento problém 
upozornit lékaře. V  tomto případě doporučuje-
me používat po operaci silikonové náplasti New 
Gel+ nebo silikonový gel s obsahem vitamínu E 
New gel+E (více na www.medaprex.cz). Kaž-
dá operace představuje riziko komplikací, o kte-
rých Vás bude Váš lékař podrobně informovat.

PO OPERACI

Pooperační průběh je u  každé ženy individuální, 
každá žena má jiný práh bolesti. S největší prav-
děpodobností budete několik dnů po operaci cítit 
bolest a únavu, prsa mohou být opuchnutá a citlivá
na  dotek. V  nemocniční péči zůstáváte 1-2 dny, 
pooperační klidový režim trvá 1-2 týdny.
Několik prvních dnů po operaci je péče o nová prsa 
snadná. Neměla byste se mýt ani koupat, měla 
byste nosit podpůrnou bandáž nebo podprsenku.  
Sprchování prsou se doporučuje až po zhojení rány.

Speciální pooperační podprsenka se nosí 4-8 
týdnů. 
Pokračovat v  běžných aktivitách v  domácnosti 
a vrátit se do zaměstnání můžete za 5-10 dnů.                          
Po 3 měsících bývá zpravidla výsledek považo-
ván za trvalý.

A CO DÁL?

V případě, že Vaše prsa změní tvar, konzistenci 
(na omak velmi tvrdá) nebo se objeví jakákoliv 
komplikace (např. projev zánětu), neváhejte zno-
vu navštívit svého chirurga. 
Pokud se chystáte na mamografi cké vyšetření, 
upozorněte lékaře, že máte prsní implantáty.
Doporučujeme navštívit chirurga po  jakémkoli 
úderu do prsou (autonehoda, pád).
Se svým chirurgem se domluvte na  běžných 
kontrolách do budoucna.
Od svého chirurga dostanete kartičku Motiva ID 
Card, kterou si uschovejte. Tato kartička obsahu-
je údaje o vloženém prsním implantátu a zároveň 
potvrzuje Vaši záruku.
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Always Confi dent WarrantyŽivotnost prsních implantátů

Prsní implantáty mají omezenou životnost a může se stát, že je bude časem potřeba vyjmout nebo 
vyměnit. Obecně je předpokládaná životnost implantátu 10-20 let, ovlivňuje ji ale mnoho faktorů.
Životnost implantátu je sledována průběžně. Dle posledních informací od americké asociace FDA 
(Úřad pro kontrolu potravin a  léků) je celosvětově stanovena doporučená životnost implantátů na 
období 10 let od operace.

JISTOTA SPOLEHLIVÉ ZÁRUKY S IMPLANTÁTY MOTIVA

Výrobce Establishment Labs S.A. zaručuje všem pacientkám, kterým byly implantovány silikonové 
implantáty Motiva záruku výměny implantátů. Všechny implantáty značky Motiva jsou kryty výměnným 
pojištěním, které nabízí bezplatnou výměnu v průběhu 10ti let od implantace.

Motiva Always Confi dent Warranty se vztahuje 
automaticky na  všechny pacientky, které mají siliko-
nové prsní implantáty Motiva vyrobené společností 
Establishment Labs S.A.:
» Implantované po 20. 9. 2012
»  Implantované dle návodu k použití od společnosti 

Establishment Labs S.A.
»  Implantované atestovaným plastickým chirurgem

Motiva Always Confi dent Warranty zaručuje výměnu 
implantátů v období 10 let od implantace v případě:
» Ruptury implantátu
»  Vážné kapsulární kontraktury 

(dle Bakerovy škály stupeň III a IV)

Veškeré údaje o záruce Always Confi dent Warranty na-
leznete také na stránkách www.motivaimplants.com 
nebo na www.motivaimplantaty.cz. Na bližší informa-
ce se můžete zeptat také svého chirurga.
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Buďte online a mějte všechno pod kontrolou

Všechny pacientky s prsními implantáty Motiva se mohou zaregistrovat on-line přímo u výrobce. 
Každá pacientka dostane od  svého chirurga kartičku Motiva ID Card, kde je přesně uveden typ, 
velikost a šarže zvoleného implantátu.
Možnost online registrace naleznete na stránkách www.motivaimplants.com

Proč se registrovat?
Po registraci Vás bude mít výrobce ve své databázi a ať už se přestěhujete kamkoliv, Vaše záruka 
bude stále platná. Záruku Motiva Always Confi dent Warranty můžete uplatnit v jakékoli zemi u jaké-
hokoliv chirurga, kde jsou zastoupeny implantáty Motiva.
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Ptáte se….

  PRO KOHO NENÍ OPERACE PRSOU VHODNÁ?

  Prsní implantáty nejsou vhodné pro ženy, které mají autoimunní nemoc, infekci v těle, počáteční 
rakovinu prsu nebo právě podstupují léčbu rakoviny prsu. Dále nejsou vhodné pro těhotné 
a kojící ženy.

 JAK SE URČUJE VHODNÁ VELIKOST IMPLANTÁTU?

  Dle Vašeho realistického očekávání  výsledné velikosti a tvaru nových prsou Vám plastický chi-
rurg doporučí vhodnou velikost implantátu. Plastický chirurg s  Vámi vše zkonzultuje, přeměří 
hrudník a prsa, a zhodnotí Vaše existující prsní tkanivo. Je nutné vyhodnotit, zda máte dostatečné 
množství tkaniva na překrytí zvoleného implantátu. Na základě vzájemné dohody o možnostech 
zvětšení Vám vybere vhodnou velikost implantátu.

 JAK DLOUHO MŮŽE BÝT IMPLANTÁT V TĚLE?

  Výrobci implantátů neomezují dobu jejich použití, ale dle doporučení asociace FDA by měl být 
implantát vyměněn po 10 letech. Je vhodné se tedy po 10 letech obrátit na chirurga, aby po-
soudil, zda je potřebné implantáty vyměnit. Výměna implantátů může být doporučena i z důvodu 
estetického – prsa mohou změnit svůj objem nebo tvar.

 JAK DLOUHO OPERACE TRVÁ?

  Operace se běžně provádí v celkové anestezii a trvá 1-2 hodiny dle náročnosti zákroku. Z důvodu 
předoperační a pooperační péče se doporučuje strávit v nemocnici nebo specializované klinice 
doporučený čas před i po operaci.

 JE OPERACE - AUGMENTACE PRSOU - BOLESTIVÁ?

  Bolest je velmi individuální a závisí nejen na Vašem prahu bolesti, ale také na zvoleném způsobu 
umístění implantátu. Ihned po operaci můžete cítit bolest, únavu a pooperační otok. Všechny tyto 
příznaky do několika dnů vymizí.

 ZPŮSOBUJÍ PRSNÍ IMPLANTÁTY VZNIK RAKOVINY PRSU?

  K dnešnímu dny nebyly poskytnuty žádné důkazy o tom, že ženy s prsními implantáty jsou více 
náchylné ke vzniku rakoviny prsu. Naopak všechny současné studie potvrzují, že přítomnost prs-
ních implantátů nemá žádný vliv na výskyt rakoviny prsu.

 CO DĚLAT, KDYŽ POTŘEBUJU NECHAT VYŠETŘIT MAMOGRAFEM?

  Implantáty znesnadňují provádění a posouzení mamografi ckého vyšetření a tím pádem znesnad-
ňují objevení rakoviny prsu. Silikon nepropouští rentgenové záření a může tak zastínit případný 
nádor. Před samotným vyšetřením je tedy nutné radiologa upozornit, že máte prsní implantáty, 
aby mohl použít speciální postupy a získal tak nejlepší možné snímky. Existuje také možnost, že 
tlak vyvinutý mamografem by mohl poškodit implantát a způsobit jeho rupturu. Toto riziko je však 
velmi nízké.

 MŮŽU S PRSNÍM IMPLANTÁTEM KOJIT?

  Neexistují žádné vědecké důkazy, že implantáty vadí v kojení. Samotná augmentace ale může 
ovlivnit činnost a citlivost bradavek, což by mohlo vést k neschopnosti kojit. Doporučujeme kon-
zultovat možnosti kojení a případné problémy s Vaším chirurgem.

Ptáte se….

JE OPERACE - AUGMENTACE PRSOU - BOLESTIVÁ?
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Zvážení rizik

JE SILIKON BEZPEČNÝ?

Implantace silikonem plněných implantátů je 
celosvětově prohlášena za bezpečnou a to ame-
rickým úřadem FDA (Úřad pro kontrolu potra-
vin a  léků). V medicíně se silikon používá také 
pro výrobu umělých kloubů, dentálních výrobků, 
lékařských přístrojů a  léků, protože je to velmi 
kompatibilní látka k lidskému tělu.

MŮŽE IMPLANTÁT PRASKNOUT?

Ojediněle se může stát, že obal implantátu prask-
ne, tomuto se říká ruptura. Příčinou ruptury může 
být úraz, stáří implantátu, prodření silikonového 
obalu implantátu apod. Inovativní silikonové im-
plantáty Motiva obsahují vysoce kohezivní gel, tak-
že únik gelu do okolní tkáně je prakticky nemožný.

INFEKCE

Riziko infekce hrozí při jakémkoliv chirurgickém 
zákroku. Pokud by to byl i Váš případ, navštivte 
svého chirurga a zahajte léčbu.

CO JE KAPSULÁRNÍ KONTRAKTURA?

Vznik kapsuly okolo povrchu implantátu je přiro-
zenou reakcí našeho těla. U  prsních implantátů 
může dojít k tomu, že se kapsula začne stahovat 
a způsobit tak ztvrdnutí prsou, které může být do-
provázeno zvýšenou bolestivostí a citlivostí. Tomu-
to jevu se říká kapsulární kontraktura. Kapsulární 
kontraktura se může objevit kdykoliv po operaci, 
její vznik je však vysoce individuální. Kapsulární 
kontraktura je zahrnuta v  rámci záruky Always 
Confi dent Warranty prsních implantátů Motiva.

Chcete si splnit svůj sen, 
ale nechcete riskovat zdraví
s nekvalitními implantáty?

Řekněte si o implantáty MOTIVA

 Značka Motiva reprezentuje spojení inova-
ce a bezpečnosti. 

 Prsní implantáty Motiva jsou navrženy dle 
posledních lékařských výzkumů tak, aby 
maximálně eliminovaly vznik potencionál-
ních rizik.

 Motiva zaručuje po implantaci dokonalý 
tvar a zároveň příjemný pocit na dotek.

Pokud se rozhodnete pro zvětšení Vašeho 
poprsí, neváhejte navštívit plastického chirurga, 
který Vám určitě zodpoví všechny případné 
dotazy a poskytne další odborné informace.

Shrnutí
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