Příjmení, jméno, titul: ............................................................
Rodné číslo:

............................................................

Bydliště:

............................................................

Telefon (Email):

............................................................

uzavírají
smlouvu o poskytnutí ambulantní péče ve zdravotnickém zařízení
za přímou úhradu pacienta.
Vážená paní, vážený pane,
máte v úmyslu podstoupit zákrok, jehož léčebným eventuelně estetickým cílem je odstranit
či zmenšit Vaše zdravotní, kosmetické či jiné obtíže. Toto ošetření naruší integritu Vaší
osobnosti, v některých případech i nevratně. Účelem tohoto informovaného souhlasu je
poskytnout Vám dostatečné informace, které Vám umožní kvalifikovaně se rozhodnout, zda
ošetření podstoupíte či nikoliv.

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Blepharoplastika
Plastická operace očních víček (Blepharoplastica)
S postupujícím věkem kůže víček povoluje a je tak ve výrazném nadbytku. Tím dochází
k poklesu očních víček a kožní nadbytek tak v mnoha případech může i omezovat vidění.
Stává se tak problémem nejenom estetickým, ale i funkčním. Plastická operace očních
víček nabízí možnost tento problém odstranit.

Co představuje plastická operace očních víček (blefaroplastika)?
Kosmetická úprava očních víček je operací, při které se odstraní kožní nadbytek a takzvané tukové
váčky (prolapsy) horních a dolních očních víček. Operace tak především upraví pokles horních víček
a váčky (tukové prolapsy) pod očima, které jsou příčinnou staršího a unavenějšího vzhledu. Pokud
jsou problémem spodních víček pouze tukové váčky a není nutné odstraňovat nadbytek kůže, lze
operaci řešit z vnitřní strany víčka, spojivkovou stranou, tzv. transkonjunktiválně.
Pokud u vás dochází k poklesu víček nebo se
tvoří tzv. pytle pod očima, lékaři doporučují
operaci provést co nejdříve. Výsledky jsou
pak výrazně lepší a s trvalejším efektem.
Nejčastěji se operace provádí u klientů
starších 35 let, ale v některých případech,
hlavně na podkladě vrozené dispozice,
i dříve. U mladších věkových skupin se
operace dolních víček častěji provádí operací
vnitřkem víčka (transkonjunktiválně).

Tukové váčky

Plastická operace očních víček může zlepšit
váš vzhled, ale neslibujte si, že vás lidé
budou vnímat jinak. I proto si před operací
pořádně promyslete,
co od zákroku
očekáváte. Plastická operace očních víček se
může provádět současně s face-liftem nebo
brow liftem.
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Jak probíhá plastika očních víček?
Před operací
Úvodní konzultace s operujícím lékařem je velice důležitá. Je nutné si otevřeně promluvit
o důvodech operace a konzultovat, zda je pro vás vhodné provést zákrok na všech čtyřech víčkách
nebo pouze na horních či dolních. Lékař vám také vysvětlí celý postup operace včetně způsobu
anestezie. Nebojte se na cokoliv zeptat, zvláště pokud máte jakékoliv pochybnosti.
Před operací není vhodné užívat léky jako
je Acylpyrin, Aspirin, Alnagon či
Mironal, které mohou způsobit zvýšené
krvácení během operace i po ní.
Předpokladem pro provedení operace je
dobrý
zdravotní
stav.
Rozsah
předoperačních vyšetření doporučí váš
ošetřující lékař.
V rámci přípravy na operaci si zajistěte
odvoz z kliniky domů, a také budete-li
potřebovat na několik dnů výpomoc.
Průběh řezů

Anestézie
Operace se běžně provádí v místním znecitlivění. Operaci však lze provést i v narkóze, pokud to
pacient či lékař upřednostní.
Operace
Zákrok většinou trvá okolo jedné hodiny. Na horních víčkách je řez, a tedy i výsledná jizva, veden
tak, aby byl skryt v kožním záhybu víčka. Na dolních víčkách je řez veden asi 2mm pod řasami
podél okraje víčka. Při zákroku je po předchozím vyměření a nákresu odstraněna přebytečná kůže,
částečně ostraněny tukové váčky. Nakonec se celá rána precizně zašije. Po operaci jsou většinou
přiloženy obklady a mírná elastická komprese. Zákrok se podle potřeby provádí na dolních i horních
víčkách současně nebo odděleně a může být proveden samostatně nebo s dalšími plastickými
operacemi obličeje
Po operaci očních víček
Před odchodem domů budete podrobně poučeni o vhodné péči a případně vybaveni léky tlumícimi
bolest. Doporučuje se spát s hlavou ve zvýšené poloze. Určitě omezte minimálně týden fyzickou
aktivitu, která vyvolává zvyšování krevního tlaku, což je po operaci nežádoucí. V prvních dnech po
operaci budou víčka méně či více otékat a mohou se také vyskytnout drobné modřinky, hlavně
v oblasti dolních víček. Oči mohou být citlivější na světlo a zvýšeně slzet. Proto se v tomto období
doporučuje nošení slunečních brýlí. Většina lidí je schopná během několika dnů číst a vykonávat
bežné činnosti.
Nejpozději do deseti dnů po operaci, v závislosti na způsobu sešití kůže, Vám budou stehy
odstraněny. Nejvýraznější otoky mizí při důkladném obkladování již v průběhu prvních
pooperačních dnů. Většina klientů se za sedm až deset dnů vrací zpět do zaměstnání.

Jaké můžete očekávat výsledky?
V průběhu prvních týdnů mohou být jizvičky, které jsou velice jemné a nenápadné, lehce
zarůžovělé. Postupem času se však zcela odbarví a stanou se tak laickým okem téměř neviditelné.
Operace horních víček se opakovaně provádí většinou ne dříve než po sedmi až deseti letech,
operaci dolních víček není ve většině případů nutné opakovat.

Možné komplikace operačního výkonu: operace víček
Mezi komplikace operačního výkonu patří komplikace z lokální či celkové anestezie, reakce na
podané léky a materiály použité při operaci. Poranění
přístrojovou technikou použitou při
operačním výkonu. Tromboembolické onemocnění. Infekční komplikace. Rozestup rány. Odúmrť
části kožního krytu v operované oblasti. Krvácení a eventuální následné vytvoření krevního výronu
v operované oblasti. Nutnost dalšího operačního zákroku. Nespokojenost s estetickým výsledkem
operačního zákroku.
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Porucha citlivosti kůže v operované oblasti. Bolesti v operované oblasti dlouhodobějšího charakteru.
Vytvoření tlustých, odulých bolestivých jizev.
Změny zabarvení kožního krytu v operované oblasti. Nerovnosti kožního krytu v operované oblasti.
Asymetrie víček, změna tvaru oční štěrbiny. Nemožnost dovření horního či dolního víčka
s následným vysycháním oka. V extrémním případě zhoršení zraku či oslepnutí.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a plně informován/a o plánovaném zákroku.
Jsem si vědom/a možných následků a rizik a nemám na ošetřujícího žádné další
dotazy. Souhlasím se smluvní cenou.
Souhlasím s případným pořízením fotodokumentace a jejím použitím
k prezentačním účelům.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Stvrzuji svým podpisem, že jsem
informovala
ošetřujícího
lékaře
o
svém
zdravotním
stavu,
zejména
o skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh ošetření. S provedením zákroku
souhlasím i přes narušení integrity mé osobnosti.
Indikace i lokalita (strana) souhlasí – vyjádření operatéra
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

…..…………………
Datum

……………………………

…………………………

Podpis pacienta(ky)
Zákonného zástupce

Podpis operatéra
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