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POUČENÍ PACIENTA 

o výplni Radiesse  

 

I. Informace o výkonu: 

Na základě předchozího vyšetření Vám ošetřující lékař/ka doporučil/a ošetření výplňovým materiálem 

Radiesse. Radiesse je injekční dermální výplň, která dočasně přidává objem, který pomůže dočasně 

vyhladit jemné až hluboké vrásky obličeje a okamžitě zpevní pokožku. 

 

II. Možná rizika zdravotního výkonu a kontraindikace: 

Po aplikaci se mohou vyskytnout obecné reakce, související s injekční aplikací. Mezi ně patří: 

začervenání, otok, bolestivost, svědění, modřiny a citlivost v aplikované oblasti. Tyto reakce jsou 

popisovány jako mírné až středně závažné, a obyčejně odezní za několik dní po ošetření. Takové reakce 

jsou normální a lze je očekávat. Jsem si vědom/a, že produkt, je schválen pro léčbu glabelární vrásky a 

vějířkovitých vrásek kolem očí. Použití v jiných oblastech tedy představuje off-label indikaci. 

Ostatní reakce jsou ojedinělé. Po jednom či mnohočetném injekčním ošetření se přibližně u 1 pacienta 

z 10 000 léčených vyskytla lokální alergická reakce. Ve většině případů se tyto reakce projevily otokem, 

zarudnutím v místě vpichu, které částečně ovlivnilo i lokální tkáň. Jako méně časté bylo hlášeno 

začervenání, bolestivost a projevy podobné akné. Tyto reakce se projevily několik dní nebo několik týdnů 

po ošetření. Byly popsány jako mírné až středně závažné, s průměrnou dobou trvání 2 týdny. V extrémně 

výjimečných případech tyto reakce trvaly několik měsíců. 

Ve velmi výjimečných případech může dojít po aplikaci k zatvrdnutí, abscesu (dutina vzniklá zánětem) či 

k zašednutí pokožky v místě vpichu. Takové reakce se mohou vyskytovat několik týdnů až měsíců po 

aplikaci a mohou přetrvávat několik měsíců, většinou však časem vymizí. V minimálních případech byla 

v místě vpichu zaznamenána tvorba strupů a úbytek – odlupování kožní tkáně, na základě čehož se mohly 

tvořit nehluboké, mělké jizvy. 

Tyto výplně se nedoporučují aplikovat u těhotných a kojících žen a u osob mladších 18 let. 

 

ABY BYLO ZAMEZENO VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ, MLŽE VÁŠ LÉKAŘ ROZHODNOUT 

NEAPLIKOVAT PŘÍPRAVEK DO OBLASTÍ: 

• S aktivním onemocněním nebo infekcí kůže 

• Kde je přítomen permanentní výplňový materiál 

• Kde byl aplikován jiný vstřebatelný výplňový materiál před méně než 6 měsíci 
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III. Po výkonu: 

Účinek léčby přetrvává, v závislosti na typu produktu, ošetřované oblasti, typu pleti a technice aplikace, 

obvykle 6-12 měsíců. U zvětšení rtů účinek obvykle přetrvává po dobu 6 měsíců, účinek botulotoxinu typu 

A přetrvává 3-6 měsíců. Předpokládaná délka trvání účinku se může v některých případech lišit. 

Požadované korekce může být dosaženo po opakované aplikaci. 

 

V případě ošetření rtů nebo oblasti kolem úst: 

• Nepijte horké a studené nápoje 

• Nelíbejte po dobu 24 hodin 

•  

Po ošetření následující 2-3 dny byste neměl/a: 

• Používat žádný make-up, líčit se 

• Dotýkat se ošetřené oblasti 

• Plavat nebo podstoupit těžší fyzickou zátěž 

• Vystavovat se extrémním teplotám (<0° C -> 40° C) 

• Vystavovat se dlouhodobě slunečnímu záření  

• Navštívit saunu nebo turecké lázně 

 

V Praze dne: 

 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 


