
Čeká Vás plastická operace?Čeká Vás plastická operace?
V čem jsou plastické operace jiné než ostatní operace? Zatímco 
k chirurgovi, gynekologovi, urologovi, ortopédovi a ke specialis-
tům v dalších lékařských oborech přichází pacient se zdravotním 
problémem a operace ho má tohoto problému zbavit, plastické-
ho chirurga většinou navštěvuje v podstatě zdravý člověk. Pře-
je si jen vypadat lépe, jde tedy především o kosmetický efekt. 
Proto je také – vedle nároku na zručnost plastického chirurga 
– ještě větší důraz než u ostatních operací kladen i na rychlý a 
bezproblémový průběh hojení pooperační rány a na tvorbu co 
možná nejmenší jizvy. 

Hojení rány je složitý procesHojení rány je složitý proces
Ať už jde o operace nosu či krku, odsávání tuku (liposukce), 
modelaci či zvětšování prsů, anebo operace očních víček 
a ušních boltců, to, co pacienta po zákroku nejvíce trápí, 
jsou otok, zánět a bolest. Rychlost a výsledný efekt hojení 
do značné míry závisí na rozsahu samotné rány, jsou ale 
podmíněny také individuálně. Samotný proces hojení je 
ovšem stejný – probíhá v několika fázích a jeho součástí 
je tzv. sterilní „zánět“. Jde o přirozenou reakci tkáně na 
operační zákrok na rozdíl od zánětu vyvolaného případ-
nou infekcí v ráně. 

„Zánět“ je přirozenou reakcí organizmu„Zánět“ je přirozenou reakcí organizmu 

„Zánět“ sám o sobě není nic špatného, naopak, patří 
k základním nástrojům naší imunity. Jeho cílem je obrana 
proti škodlivinám, které pronikly do rány, a také obnova 
poškozených tkání. Podílejí se na něm faktory zajišťu-
jící srážení krve, cévní a lymfatický systém a nejrůzněj-
ší složky imunity. Ideální je, když se poškození a jeho 
následky zvládnou co nejrychleji, když „zánět“ proběhne 
jako akutní reakce a bez následků odezní.

Nezastupitelné místo lymfatického systémuNezastupitelné místo lymfatického systému
Při odplavování zplodin a odpadních produktů z postižené 

tkáně hraje zvlášť významnou úlohu lymfatický systém. Proto 
je také velmi důležitý pro rychlé hojení rány. Z mezibuněčného 

prostoru odstraňuje tekutinu a látky, jež není schopen odstranit 
systém žilní. Jedná se o velké molekuly bílkovin, kapénky tuku, 

zbytky odumřelých buněk a bílé krvinky. Tyto látky se ve větší míře 
hromadí právě při „zánětu“ nebo v průběhu hojení. Zvlášť velký vý-

znam má dobře fungující lymfatický systém pro hojení po liposuk-
cích.

Pozor na možné komplikace!Pozor na možné komplikace!
Mezi hlavní nežádoucí komplikace, které mohou závažně ovlivnit délku pracovní ne-
schopnosti, cenu léčby i konečný výsledek operace, patří hematomy (krevní podlitiny) 
v tkáni operované oblasti a rozsáhlé či dlouhodobě trvající otoky, které jsou také 
jednou z příčin bolesti. Závažnou komplikací pooperační rány bývají různé infekce, 
které se do ní mohou dostat. V takovém případě hovoříme o infekčním zánětu, a 
pak je zpravidla nezbytné nasadit antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. I příliš velká 
jizva může být nepříjemnou pooperační komplikací. Pro výsledný kosmetický efekt 
plastické operace je naopak velmi důležité, aby tato pooperační jizva byla co možná 
nejmenší.

Je možné hojení urychlit?Je možné hojení urychlit?
Hojení a jeho rychlost je individuální, přesto lze tento přirozený proces vhodnými 
prostředky podpořit. Po provedení plastické operace se osvědčují různé kompresivní 
návleky, které působí na další možné krvácení, brání rozvoji otoků a omezují bolesti-
vost. Všeobecně je kompresivní bandáž nezbytnou součástí moderní estetické chirur-
gie. Důležité je také dbát na dobrou životosprávu, být v psychické pohodě a zejména 
v prvních týdnech po operaci se vyhýbat zvýšené fyzické námaze. V poslední době se 
v rámci této komplexní péče stále více osvědčuje systémová enzymoterapie – podávání 
enzymů v lécích Wobenzymu nebo Phlogenzymu.  

Enzymy pomáhají při hojení ranEnzymy pomáhají při hojení ran
Nezastupitelné místo v procesu hojení ran patří proteolytickým enzymům (enzymům 
štěpícím bílkoviny), které má každý z nás ve svém těle. Usměrňují průběh „zánětu“ tak, 
aby proběhl co nejúčelněji a nejrychleji. V některých stresových situacích, ke kterým 
patří také operační zákroky, tyto tělu vlastní enzymy už nestačí. Je proto vhodné je 
podpořit dodáním enzymů zvenčí ve formě léků Wobenzymu nebo Phlogenzymu.

Wobenzym – účinná pomoc po operacíchWobenzym – účinná pomoc po operacích
Podpůrná léčba Wobenzymem přispívá ke zlepšení prokrvení tkání (mikrocirkulace) 
a činnosti lymfatického systému. Tím urychluje vstřebávání otoků, krevních výronů 
a podlitin a zmírňuje bolest. Wobenzym zkracuje dobu hojení, posiluje oslabenou 
imunitu a omezuje výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo nad-
měrným jizvením. Pokud se při léčení pooperační rány podávají antibiotika, enzymy ve 
Wobenzymu podporují průnik antibiotik do tkání, a tím zvyšují účinek léčby. Zvyšují 
také efekt aplikace léků urychlujících proces vstřebávání otoků a modřin v časném 
pooperačním období. Nejlepšího účinku dosáhneme, začneme-li užívat Wobenzym už 
před operací anebo co nejdříve po ní, samozřejmě po předchozí konzultaci s ošetřu-
jícím lékařem.

Wobenzym je lékem registrovaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Jeho lé-
čebné účinky jsou prokázány řadou kontrolovaných klinických studií. Ve světě si 
ho lidé kupují už přes čtyřicet let. Jen v České republice ho každý rok užívá více 
než sto tisíc zákazníků, mnozí z nich opakovaně.
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Čeká Vás plastická operace?
lék Wobenzym® může pomoci i Vám

Urychluje hojení, pomáhá
zajistit tvorbu menší jizvy.
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Kdy vám může Wobenzym pomoci?Kdy vám může Wobenzym pomoci?
 při modelaci a operacích:při modelaci a operacích: obličeje (brady, čela, nosu, obočí, 
  očních víček, rtů, uší)
    krku 
  břicha 
 při laserových operacíchpři laserových operacích 
 při liposukci všech partií tělapři liposukci všech partií těla
 při modelaci a zvětšování prsou při modelaci a zvětšování prsou

Wobenzym pomáhá při redukci otoků a hematomů, urychluje hojení 
a léčbu pooperačního „zánětu“ a zkracuje dobu léčby až o třetinu. 
U liposukcí navíc podporou činnosti lymfatického systému zlepšuje 
vstřebávání narušené tukové tkáně.

     

                          
Celkovou denní dávku je možné rozdělit na dvě části, které se pak užívají 
ráno a večer. Příklad: místo 3x6 dražé denně lze užívat 2x9 dražé za den. 
Léčba Wobenzymem je vždy součástí celkové péče o pooperační ránu.                                                    

Druhý lék systémové enzymoterapie Phlogenzym® má obdobné léčeb-
né účinky při hojení pooperačních ran jako Wobenzym, obsahuje však 
dvojnásobné množství vybraných enzymových složek s největším pro-
tizánětlivým a protiotokovým účinkem. Proto jeho doporučená denní 
dávka obnáší přibližně poloviční počet tablet. Způsob užívání je stejný 
jako u Wobenzymu.

Dávkování WobenzymuDávkování Wobenzymu
Nalačno užívat Nalačno užívat (nejméně 2 hod. po předcházejícím jídle a alespoň 
½ hod. před dalším jídlem)

                             Doporučení výrobce  Po konzultaci 
   s ošetřujícím lékařem

Před operacíPřed operací         3 x 5 až 10 dražé

OperaceOperace                Vysadit večer 
  před operací

Po operaci Po operaci            3 x 5 až 10 dražé
(podávání             postupně lze snížit
zahájit až             až na 3 x 3 dražé
s podáním
pevné stravy)      
                                 

Inzerce

Více na  www.wobenzym.cz             
Wobenzym a Phlogenzym jsou tradičními léky z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, 
konzultace na tel.: 267 750 003, dotazy@wobenzym.cz


