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POUČENÍ PACIENTA 

o aplikaci nití APTOS 

 

I. Informace o výkonu: 

Zákrok s aplikací nití Aptos se provádí v místní anestezii nebo v kombinaci s nitrožilní anestezií. Konečné 

výsledky lze posoudit v průběhu 2 měsíce po zákroku, tedy poté, co se kolem nití vytvoří podpůrná 

vazivová tkáň. Správným výběrem metody v kombinaci s dalšími omlazovacími procedurami lze 

dosáhnout maximálních výsledků, které se nicméně budou odvíjet i od fyzických specifik jednotlivých 

pacientů. Pacient/ka bere plně na vědomí, že výsledek nemusí stoprocentně odpovídat požadovanému 

výsledku. 

 

II. Průběh výkonu: 

Lifting nití je méně invazivní metodou faceliftu, při které se nepoužívá skalpel. Při tomto zákroku 

pozvedneme a zpevníme kontury obličeje a vyhladíme vrásky pomocí bio vstřebatelných 

polydioxanonových vláken (PDO), které jsou zavedeny jemnými jehličkami do podkoží. Vpichy jsou velice 

drobné a minimálně bolestivé. Bio vlákna se následně pomalu vstřebávají, až se zhruba do půl roku zcela 

rozpustí a zanechají za sebou kolagenovou síť, která bude oporou pleti po další cca 2 roky. 

Kontraindikace zákroku mohou zahrnovat onkologická onemocnění, systémové poruchy srážlivosti krve, 

bakteriální nebo virové infekce, autoimunitní onemocnění, endokrinní onemocnění, nemoci horních cest 

dýchacích, menstruaci, zvýšenou tělesnou teplotu, vyrážku v oblasti obličeje, závažná somatická 

onemocnění, kolagenázy, choroby srdeční tepny, arteriální hypertenzi druhého a třetího stupně, duševní 

a neurologická onemocnění, zánětlivá onemocnění a rakovinu v oblasti požadovaného provedení zákroku, 

sklony k tvorbě keloidních a hypertrofních jizev, užívání antikoagulantů, fázi exacerbace jakéhokoliv 

chronického onemocnění, těhotenství a kojení, brzkou aplikaci neodbouratelných injekčních implantátů 

v oblasti požadovaného provedení zákroku, individuální intoleranci používané medikace a kožní 

onemocnění v oblasti požadovaného provedení zákroku. Všechny tyto komplikace mohou být důvodem 

k odložení zákroku. 

 

III. Možná rizika zdravotního výkonu: 

Žádný zákrok v oblasti péče o zdraví není bez rizik. Po zákroku se mohou u pacienta/pacientky vyskytnout 

komplikace zahrnující zhmožděniny a otoky přetrvávající 1-3 týdny; zčervenání místa aplikace injekce, 

které rovněž zmizí do 2 týdnů; hematom, jenž se vstřebá přibližně za 2 týdny; prasknutí nitě v důsledku 

nesprávné péče po zákroku; vypadnutí nitě z povrchu kůže v případě provedení zákroku na velmi citlivé 

pokožce. Dále může dojít ke vzniku zánětlivých reakcí. Po zákroku mohou vzniknout zhmožděniny 
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v projekčních liniích nití a k propadnutí kůže v oblasti aplikace injekce. V případě výskytu jakýchkoliv 

komplikací je nutné kontaktovat RP MEDICA. 

  

IV. Doporučení po výkonu: 

V průběhu pooperační péče je nutné dodržovat následující doporučení: po dobu jednoho týdne se nesmíte 

dotýkat místa provedení zákroku; minimalizujte kontakt místa zákroku s vodou a vyhněte se tlaku v místě 

zákroku během spánku. Dva týdny po provedení zákroku se vyvarujte intenzivním pohybům tváře a 

žvýkání, intenzivnímu smíchu a jinému grimasování. Po dobu dvou týdnů jsou dále zakázány masáže, 

návštěvy sauny, solária, provozování fitness a koupání v bazéně. Po zákroku je možné na základě 

uvážení lékaře předepsat fyzioterapii zaměřenou na snížení otoku. 

Výsledky zákroku se odvíjejí od materiálu a typu použitých nití, mimiky pacienta/pacientky a schopnosti 

těla přijmout implantát. V oblasti tváře a krku mohou být prováděny další zákroky včetně aplikací injekcí 

botulotoxinu a liposukce. 

 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 

 


