
Informovaný souhlas 

LIP LIFT (BULLHORN LIP LIFT) 

Základní informace 

Lip Li2 je plas5cko-chirurgický výkon, u kterého dojde k přirozenému zvětšení rtu a upravuje se 
neeste5cká vzdálenost mezi nosními dírkami a rty, tzv. filtrum. Este5cky ideální vzdálenosH je 1 - 1,2 
cm u žen a 1,5 cm u mužů - měřeno mezi středem nosních dírek a rty. Viditelnost horních zubů při 
mluvení nebo při mírně pootevřených ústech je dalším znakem mladé a krásné tváře. Větší vzdálenost 
v této oblas5 navíc často vytváří tzv. “přísný vzhled stažených rtů”. Tato metoda je tedy vhodná jak pro 
starší klienty, u kterých se stářím vzdálenost mezi nosem a rty neeste5cky prodloužila, tak pro mladší 
klienty, kteří mají tuto delší vzdálenost gene5cky danou. Touto metodou se přirozeně zvětší horní ret, 
který se věkem „vtáčí“ nebo je gene5ckou predispozicí úzký. Zkrácením rozměru nad horním rtem 
vytvoříme hezkou změnu v obličeji - ret a přední zuby budou v dobré este5cké pozici, horní ret 
přirozeně mírně zvětšíme. Tvář zkrásní a bude působit mladistvě. 

Pokyny před operací 

• V den operace můžete dle zvyklosH jíst i pít. Nejpozději však 1 hodinu před zákrokem. 
• Při konzultaci před plánovaným zákrokem nahlašte lékaři nebo zdravotní sestře vaše alergie a 

léky, které trvale užíváte! 
• Nejméně jeden měsíc před operací nesmíte užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Tato 

ovlivňuje nega5vně krevní srážlivost a mohla by pak způsobit pooperační krvácení! 
Jsou to například: Acylpyrin, Acylkofin, Aspro, Alnagon, Brufen a pod.  
Nejméně jeden měsíc před operací nesmíte užívat enzyma5cké preparáty typu Wobenzym, 
Phlogenzym či vitamín C (i v preparátech), také z důvodu pooperačního krvácení! 

• Na operační zákrok se dostavte bez líčení a bez veškerých šperků. Vše uvedené může být zdrojem 
infekce a zkomplikovat hojení ran po operačním zákroku. 

• Na operační zákrok se dostavte v pohodlném oblečení a obuvi, pro snadné obléknuH a obuH se 
po zákroku. 

• Před zákrokem a 6 týdnů po zákroku nekuřte! Kouření velmi zpomaluje a komplikuje hojení ran! 
• Zajistěte si odvoz po zákroku.  



Operační výkon a průběh zákroku 

Samotný operační zákrok trvá přibližně 45 minut. 
Operačnímu výkonu předchází přijeH v ambulanci, podepsání smlouvy a informovaného souhlasu, 
platba zákroku a rozhovor s lékařem a zdravotní sestrou. Pacientovi jsou podány tyto léky ( 1tbl. 
Novalginu, 1 tbl. Lexaurinu). Operace se provádí  na zákrokovém sálku. Na sálek přichází pacient ve 
svém spodním prádle a v jednorázovém prádle (operačním župánku, pokrývce hlavy, přezůvkách). 
Před výkonem chirurg vyměří a nakreslí hranice řezů na kůži. Poté je aplikována do očí oční mast, 
kvůli ochraně očí před dezinfekcí obličeje. Po aplikaci oční mas5 již zůstanou oči během celého 
zákroku zavřené. Lékař i sestra informují pacienta o úkonech, které právě provádí a chystají se provést 
během operace. Následuje dezinfekce obličeje a aplikace lokálního aneste5ka injekční metodou a 
bezbolestný zákrok při, kterém lékař odstraní nadbytek kůže a ránu sešije. Jizvy jsou schovány v rýze 
nosních dírek. Rána je překryta stripy a sterilním kryHm. Po operaci je pacient propuštěn do 
domácího ošetřování.  

Pooperační období 

Po zákroku počítejte s otokem v oblas5 nosu a rtů, přetrvává většinou 7 dní. 
Stripy ponechejte celý týden. Odstraníme je společně se stehy 7 den po zákroku. Sterilní kryH(čtverce) 
můžete odstranit již druhý den po zákroku. Ránu dále kryjte náplasH s polštářkem. 
Určitá bolest se objeví s odstupem čtyř až osmi hodin po výkonu, jak odezní účinek aneste5ka.  
První 3 dny po operaci dodržujte klidový režim, běžné činnos5 jsou možné. Ochrana před UV zářením, 
pozor i na silné mrazy. 
Pro urychlení hojení a ústup otoku, doporučujeme chladivé obklady. Gelové polštářky, chladivé 
odvary z řepíku lékařského, obklady z mraženého hrášku, který vložíte do malých pytlíčků. Nedávejte 
je přímo na kůži, ale pod tenkou tex5lii. Otoky a modřiny v pooperačním období jsou normální a 
bývají přítomny. Tyto jevy se objevují jako běžná reakce na operaci i při maximální péči a opatrnos5 
operatéra.  

Doporučené přípravky 

• Betadine roztok pro dezinfekci pooperačních ran. 
• Betadine mast pro ošetření pooperačních ran. 
• Analge5ka - Novalgin, Aulin, Nimesil, Algifen, Surgam. 
• Chladivé obklady (gelové polštářky, obklady, mražený hrášek). 

V ceně zákroku je zahrnuta 

• Premedikace (podání analge5k a léku na zklidnění před operací). 
• Lokální anestezie. 
• Operace. 



• Pooperační péče (dvě pooperační kontroly, první kontrola a a odstranění stehů za 7 dní, druhá 
kontrola je možná za 3 měsíce). 

• V případě potřeby kontrola i dříve po telefonické konzultaci. 
Darina Honomichlová – vedoucí zdravotní sestra, tel. : 777 456 954. 

Úhrada zákroku 
  

Zálohu 5000 Kč uhraďte převodem, minimálně 3 dny před zákrokem na účet : 244 709 390/0300. 
Platbu doplatku v hotovos5 před operačním zákrokem na klinice Plas5ka Richtr. 

    V Plzni                          2021                                                       Podpis klienta :     

     


