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Vážená paní, vážený pane, 
 
 po vyšetření a vzájemné domluvě Vám byla nabídnuta možnost řešit Váš požadavek na úpravu zvýšené 
tukové vrstvy podkoží, kterou provádí naše zdravotnické zařízení a na základě které by mělo být podle poznatků 
současné medicíny při nekomplikovaném průběhu dosaženo co nejlepšího estetického výsledku.  
 
 Podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a v souladu se zákonem č.20/1966 Sb. o zdraví lidu jsme 
povinni Vám poskytnout všechny informace, které prohloubí Vaše vědomosti o plánovaném zdravotním výkonu a 
umožní Vám se zasvěceně rozhodnout o jeho provedení nebo odmítnutí. 
 

Ultralipolýza 
 

Ultrazvuková lipolýza je alternativní metodou na odstraňování nadměrné vrstvy podkoží. Tato metoda 
umožňuje modelování siluety těla neoperační, ambulantní technikou, která je nebolestivá a pacienty nijak během 
léčby neomezuje v běžných denních aktivitách. Není to metoda určená k výraznému snížení váhy. Aplikační 
koncovky přístroje vysílají ultrazvukové vlněni. Absorpcí ultrazvuku ve tkáni se během první fáze jednoho sezení 
postupně rozruší tukové buňky. Během této fáze klient leží na lůžku a ošetřující pracovník pohybuje speciální 
sondou po ošetřované oblasti. 

 
Druha fáze každého sezení podporuje eliminaci tuku lymfatickým a krevním systémem z ošetřované oblasti 

s jeho následným zapojením do metabolických procesů. Jedná se o povzbuzení lymfatického systému 
ultrazvukovou lymfodrenáží. Pracovník přitom klientovi připevní na ošetřovanou oblast speciální sondy, které se 
nechají působit cca 30 minut. 

 
Úplná procedura trvá přibližně 1 - 1,5 hodiny. Může ji provázet brnění v místě přiložení sond, či pocity 

tepla a tíhy v dolních končetinách. Ostatní tkáňové struktury, jako nervy, cévy a svaly, případně jiná okolní tkáň je 
zákrokem ovlivňována minimálně. Opakovaná aplikace vede k postupné bezpečné redukci tukové tkáně v 
ošetřovaných oblastech. Aby se účinek léčby rozvinul, je vhodné absolvovat nejméně 6 sezení, mezi kterými je 
nutný časový interval 1 až 3 týdny.  

 
Efekt metody se začne projevovat až s časovým odstupem. Nelze tedy očekávat viditelný efekt dříve než po 

3 až 4 sezeních. Zákroky je možno provádět bez ohledu na roční období. Optimální výsledky lze očekávat u klientů 
s body mass indexem 25 – 35 s věkem 25 - 50 let. V období mezi zákroky je nutný dostatečný příjem tekutin, 
alespoň 3 litry denně, a omezit příjem tuku. Lze očekávat změny v zažívání ve smyslu snazšího vyprazdňování. 
Jinak není třeba nějak měnit své životní návyky. Elastické prádlo není třeba a každá pohybová aktivita je vítána. 
Vzhledem k variabilitě a rozdílným vlastnostem tkaní u jednotlivých pacientů nelze předvídat výsledek.  

 
Metoda není vhodná pro pacienty s některými druhy metabolických chorob, kovovými implantáty v místě 

aplikace ultrazvuku, u těhotných nebo kojících žen, u pacientů se záněty, nebo nádory v místě aplikace ultrazvuku.  
 
 Tyto informace jistě nemohou být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře na 
všechno, co Vás ve vztahu k plánované proceduře zajímá. Podrobná informace je nutná i k tomu, abyste zjistil(a) 
jaký výsledek lze od procedury očekávat. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistická očekávání.  
 
 

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ! 
 
  
 Klient(ka) potvrzuje, že lékaře informoval(a) před zákrokem přesně a kompletně  o svém 
zdravotním stavu a souhlasí s případnými dalšími medicínskými zákroky a postupy, které budou v případě 
komplikací nutné k zachování jeho zdraví. Souhlasí s tím, že popsané komplikace nebudou v případě jejich 
vzniku považovány za škodu na zdraví způsobenou při popsaném ošetření, pokud bude ošetření provedeno 
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řádně (lege artis). Klient(ka) souhlasí s provedením a archivací nutné fotodokumentace pro potřeby 
operatéra a zařízení. Dává svolení k užití této fotodokumentace k prezentaci, odborné a vzdělávací činnosti, 
bude-li zabráněno odhalení jeho/její totožnosti. 
 
 
 
Jméno klienta(ky): .............................................…………………………………............    
 
 
Rodné číslo:  _._._._._._/_._._._ 
 
 
Vysvětlující pohovor provedl: 
 
 
 
 
 Prohlašuji, že mi byl náležitě a srozumitelně objasněn nabízený výkon a způsob jeho provedení a že 
jsem si přečetl(a) vpředu uvedené informace o tomto výkonu. Poučení jsem pochopil(a) a jsem si vědom(a) 
možných komplikací při provádění výkonu a po něm. Souhlasím s plánovaným výkonem, což potvrzuji 
svým podpisem. 
 
 
 
 
 
V ..............................................dne……………..     .......................................…………………………….. 
                                                                                             podpis klienta(ky) 
 


