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S TUKOM
Liposukcia už dávno nie je krajným riešením, 

patrí medzi celosvetovo najrozšírenejšie 
estetické zákroky. Nemusíte byť herečka a 

modelka, aby ste investovali do skrášlenia tela, 
veď každá žena si zaslúži cítiť sa krásna. 

ekne tvarované ženské telo je najväčšia ženská radosť i trápenie. 
Máloktorá z nás ho totiž dostala do vienka a väčšinou si ho musíme 
tvrdo vydrieť športom a stravou. Čo však robiť, ak sa snažíte, ro-

zumne všetko kombinujete a napriek tomu ste aj toto leto radšej skrývali 
telo pod šatkou? To, že stále nie je podľa vašich predstáv, môže mať mno-
ho dôvodov. Genetika, vek, životný štýl a rôzne iné faktory ovplyvňujú 
spôsob ukladania tuku v našom tele. Pravdepodobne trpíte nesúmernou 
postavou aj vtedy, ak ste zhodili naozaj výrazný počet kilogramov. Rieše-
nie je jednoduchšie, ako by ste čakali. Dotvarovanie postavy liposukciou 
sa postupom času a vývojom technológií stáva čoraz dostupnejším pre 
bežné ženy. Menej invazívnym, menej bolestivým, oveľa pohodlnejším. 
Plastický chirurg MUDr. Martin Boháč nám predstavil najmodernejšiu 
laserovú metódu, ktorá je cestou, ako sa dopracovať k vytúženému telu. 
Prečo je laserová liposukcia lepšia ako klasická?
Základným princípom liposukcie je odstránenie tukového tkaniva z ob-
lasti, kde je ho nadbytok, mechanicky, pomocou kanýl. Laserová energia, 
ktorá súčasne pri tejto procedúre pôsobí, nám umožňuje tukové tkanivo 
odstraňovať šetrnejšie a v kratšom čase. Účinkom laserovej energie, ktorá 
vplýva na okolité tkanivo, dochádza aj ku kontrakcii, liftingu kože a za-
stavovaniu krvácania. Výsledkom efektivity novej laserovej liposukcie je 
rýchlejšie a šetrnejšie odstránené tukové tkanivo s menším množstvom 
pooperačných modrín a opuchov spolu s liftingom kože v danej oblasti.
Pre koho je liposukcia vhodná? Je to spôsob, ako sa dá vidi-
teľne schudnúť, alebo skôr dotvarovať postavu? Aké výraz-
né môžu byť výsledky? 
Liposukcia je metóda tvarovania postavy vhodná pre tých, ktorí majú 
problémové partie s tukovým nadbytkom. Tie sa dajú konzervatívne 

ťažko korigovať. V žiadnom prípade to 
nie je metóda určená na výrazné chudnu-
tie vzhľadom na to, že sa pri nej odporúča 
odstrániť ambulantne len približne 6 – 8 
percent telesnej hmotnosti. Výsledky lipo-
sukcie sú okamžité, ale, samozrejme, pria-
mo úmerné objemu odstráneného tuku, 
ktorý pacient/ka môže vidieť po zákroku 
mimo svojho tela.
Je viac druhov liposukcie? Odpo-
rúčate nejaký alebo je to indivi-
duálne?

Liposukčných metód je viacero. Prioritou liposukcie v súčasnosti je, aby 
bola čo najviac šetrná k organizmu pacienta s čo najväčšou efektivitou 
odstránenia tuku. A zároveň aj s možnosťou súčasného napnutia kože a 
s prípadným využitím odsatého tuku na ďalšiu aplikáciu s cieľom zväčše-
nia objemu oblastí tela, ako sú napríklad prsia, tvár či zadok. Tieto kritériá 
v súčasnosti spĺňa najnovšia unikátna LipoLife 3G liposukcia.
Ak by som podstúpila liposukciu stehien, zmizne aj celulitída?
To, čo pacienti ľudovo volajú „celulitída“, sa prejavuje ako pomarančová 
koža. Ide o oblasti, kde sú v podkoží nadmerne nahromadené tukové 
bunky v ohraničených priestoroch. Práve laserovou liposukciou je možné 
čiastočne zlepšiť tento jav kombináciou faktorov laserovej liposukcie, a to 
znížením objemu tuku jeho odstránením. Spolu s termickým pôsobením 
lasera to spôsobí rozbíjanie celulitických ložísk a kontrakciu štruktúr pod-
kožia ohraničujúcich jednotlivé tukové oblasti, ktoré spôsobujú vzhľad po-
marančovej kôry. Koža tak po laserovej liposukcii nadobúda hladší vzhľad. 
Je zákrok bolestivý?
Tento zákrok sa všeobecne veľmi dobre toleruje, no každý ma prah boles-
ti inde. Rozdiel je aj v množstve odstraňovaného tukua v tom, či sa zákrok 
realizuje v lokálnej alebo celkovej anestézii. Prvé dni po operácii vnímajú 
pacientky liposuktované oblasti tak ako po silnejšej svalovici.
Má takáto forma liposukcie aj iné efekty? 
Lipo life 3G je unikátna laserová liposukcia, ktorá prináša šetrné odstrá-
nenie tuku z problémových oblastí s výrazným znížením pooperačných 
modrín a opuchov. Súčasne Lipo life 3G laserová liposukcia vplyvom la-
serovej energie stimuluje tvorbu kolagénu v podkoží, čím redukuje efekt 
pomarančovej kože, tzv. celulitídy a zároveň ju napína. 
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Plastický chirurg 
MUDr. Martin Boháč Výhradným distribútorom Lipolife 3G je spoločnosť TIMED. 


