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Chirurgia plastyczna - 
pomoc w leczeniu ciała i duszy.

Każdy człowiek posiada indywidualne 
piękno, które odzwierciedla jego cha-
rakter, lecz niekiedy wymaga ono inge-
rencji chirurgicznej. Decyzja o operacji 
zostaje podjęta wspólnie z pacjentem. 
W czasie konsultacji pacjent otrzymuje 
szczegółową informację na temat pro-
cesu przygotowania do zabiegu, jego 
przebiegu oraz spodziewanego efektu. 

Najczęściej wykonywane zabiegi 
w Żagiel Med:

Plastyka twarzy 
Plastyka powiek dolnych. Celem operacji jest przy-
wrócenie napięcia i prawidłowej pozycji powiek 
dolnych, a także usunięcie tzw. worków pod ocza-
mi. Zabieg polega na wykonaniu nacięcia poniżej 
linii rzęs i usunięciu nadmiaru tkanki. Nacięcia wyko-
nane podczas zabiegu są mało widoczne, ponie-
waż chowa się je w naturalnych fałdach skóry.

Plastyka powiek górnych. Celem operacji jest usu-
nięcie nadmiaru skóry oraz uzyskanie ładnego, mło-
dego wyglądu oka. Zabieg polega na wycięciu 
fragmentu powieki w miejscu jej zgięcia i usunięciu 

nadmiaru skóry, a następnie zamknięciu ran za po-
mocą delikatnych szwów. Czas trwania zabiegu wy-
nosi ok. 30 - 60 minut, a pacjenci opuszczają szpital 
kilka godzin po zakończeniu zabiegu. 
Plastyka płatów usznych. Celem operacji jest ko-
rekcja powiększonych, wiotkich bądź nieestetycz-
nych płatków usznych z ich jednoczesną redukcją 
i poprawą kształtu. Podczas zabiegu stosowane jest 
znieczulenie miejscowe. 
Plastyka odstających małżowin usznych. Celem 
operacji jest zniwelowanie mocno odstających 
uszu. Operacja polega na nacięciu skóry na tylnej 
części małżowiny usznej i odsłonięciu chrząstki. Na-
stępnie wykonuje się modelowanie chrząstki małżo-
winy i zakłada się szwy stabilizujące jej kształt.
 
Plastyka i rekonstrukcja piersi
Zmniejszenie otoczek sutkowych. Celem opera-
cji jest dostosowanie rozmiaru otoczek do rozmiaru 
piersi. Powiększenie otoczek może być wrodzone lub 
być następstwem laktacji i karmienia piersią. Prob-
lem dotyczy głównie kobiet obdarzonych obfitym 
biustem. Podczas operacji następuje usunięcie czę-
ści skóry otaczającej brodawkę, a powstała rana 
zostaje zszyta przy użyciu wchłanianych szwów. 
Podniesienie opadających piersi. Celem operacji 
jest ukształtowanie i uniesienie zbyt wiotkich i opad-
niętych piersi. Operacja polega na nacięciu chi-
rurgicznym wzdłuż naturalnego zarysu piersi w celu 
właściwego umiejscowienia brodawki piersi i jej 
otoczki. Podczas operacji usuwa się również części 
skóry wokół otoczki, a następnie modeluje gruczoł. 
Podniesienie piersi można połączyć z zabiegiem ich 
powiększenia. Rodzaj i oczekiwany efekt jest ustala-
ny podczas konsultacji z chirurgiem plastykiem. 
Powiększenie piersi implantem. Celem operacji 
jest wypełnienie i nadanie odpowiedniego kształtu 
opadniętym bądź niewielkich rozmiarów piersiom. 
Zabieg powiększenia piersi polega na umiejsco-
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Drużyna odwiedziła naszych 
małych pacjentów podczas 
Światowego Dnia Chorego.

Dziękujemy!

Cieszymy się, że możemy być partnerem medycznym
MKS Selgros Lublin - mistrza Polski kobiet w piłce ręcznej.
Jesteśmy dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

wieniu  odpowiednio dopasowanych do sylwetki 
implantów (anatomicznych bądź okrągłych) pod 
gruczołem lub mięśniem. Dobór wielkości, kształtu 
i miejsca wszczepienia implantu jest decyzją pod-
jętą wspólnie z pacjentem podczas konsultacji. Do 
przeprowadzenia zabiegu potrzebne są również 
niezbędne badania diagnostyczne. 
Redukcja piersi. Celem operacji jest zmniejszenie 
zbyt dużego, ciążącego biustu, który może być 
przyczyną wad postawy, przeszkadzać w uprawia-
niu sportu i w codziennym funkcjonowaniu. Zabieg 
polega na wycięciu części skóry oraz gruczołu, a 
pozostała część zostaje wymodelowana. 
Rekonstrukcja piersi implantem expander. Celem 
operacji jest odbudowanie naturalnego kształtu 
utraconej piersi w wyniku choroby lub wypadku. 
Jedną z metod rekonstrukcji piersi po mastekto-
mii jest wszczepienie specjalnego implantu 
(endoprotezy). Podczas zabiegu nastę-
puje umieszczenie pod mięśniem pier-
siowym większym tzw. expandera, 
czyli rozprężacza tkankowego. Urzą-
dzenie to służy do stopniowego roz-
ciągnięcia skóry w celu wszczepie-
nia implantu pod fałdę skóry.

Plastyka brzucha
Plastyka powłok brzusznych. Celem 
operacji jest pozbycie się fałdu skórno-
-tłuszczowego w środkowej i dolnej czę-
ści brzucha oraz wyrównanie jego kształtu. 
Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. 

Skórne zabiegi chirurgiczne
Średnie, duże zmiany skórne i podskórne. Celem 
operacji jest usunięcie nieestetycznych blizn, naro-
śli i znamion skórnych. Zmiany skórne wycina się w 
znieczuleniu miejscowym. Następnie na ranę zakła-
da się specjalne plastry lub szwy chirurgiczne oraz 
opatrunek uciskowy. 

Plastyka kończyn górnych i dolnych
Plastyka obwisłych powłok ramion. Celem operacji 
jest przywrócenie pierwotnego kształtu ramion, które 
w wyniku upływu lat lub spadku wagi ciała utraciły 
elastyczność. Operację wykonuje się ze wskazań lecz-
niczych i estetycznych. Celem zabiegu jest usunięcie 
fałdu skórno-tłuszczowego w przyśrodkowej części ra-

mion. Pacjent jest znieczulony ogólnie.
Plastyka obwisłych powłok ud. Celem za-

biegu jest usunięcie fałdu skórno-tłusz-
czowego w przyśrodkowej części ud. 

Plastykę ud wykonuje się poprzez 
mobilizację i zbliżenie powstałych 
brzegów rany. Pacjent jest znie-
czulony ogólnie.
Plastyka obwisłych pośladków. 
Celem zabiegu jest przywrócenie 
estetycznego kształtu pośladków 

poprzez wycięcie nadmiaru skó-
ry bądź wypełnienie pośladków za 

pomocą własnej tkanki tłuszczowej, 
pobranej w procesie liposukcji. Cięcie 

można wykonać w kilku miejscach, najczęś-
ciej w fałdzie pośladkowym. 

Opracowanie: JK

Opinie naszych
pacjentów są dla nas

najlepszą rekomendacją.
Operacja to często sposób 

na pozbycie się kompleksów, 
zyskanie pewności siebie

i bycie szczęśliwym. 


