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Prsní náhrada
Pro každou ženu je nesmírně těžké vyrovnat se s tělesnou
deformací způsobenou odstraněním prsu nebo jeho části.
Výrobci prsních náhrad se proto snaží, aby sortiment těchto výrobků pokrýval individuální potřeby každé ženy.
Současná nabídka je velmi široká, zahrnuje především velké.množství prsních výstelek, tzv. epitéz, dále pak zdravotní spodní prádlo,
plavky a plážové oblečení (nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou)
a v neposlední řadě také různé doplňky a kosmetické výrobky k péči
o pokožku po operaci nebo o epitézu (po domluvě na objednání).
Co se týče samotných epitéz, dají se rozlišit tři základní druhy podle
účelu:

• Pooperační epitéza
Jedná se o velmi lehkou výstelku, která je vhodná pouze v pooperačním.období. Neobsahuje žádnou zátěž, a tedy nevyrovnává váhu
druhého prsu. Její zadní strana je z bavlněného.úpletu, je velmi příjemná na tělo, netlačí na jizvu a nedráždí.pokožku. Pooperační epitéza se může vkládat do podprsenky,.nebo ji lze připevnit svíracím
špendlíkem přímo k bavlněné.košilce či nátělníku. Je hrazena plně
zdravotní pojišťovnou.

• Trvalá silikonová epitéza
Trvalá epitéza má za úkol napomáhat vyváženému držení.těla a vytvářet harmonický vzhled. Existuje řada druhů těchto epitéz podle
velikostí, tvarů a použitých materiálů. Vkládají se do kapsy speciálního prádla, speciálních plavek nebo jsou.svým povrchem přizpůsobeny k přiložení přímo na tělo. Na tu máte nárok každé dva roky. Je
hrazena částečně zdravotní pojišťovnou.

• Korekční silikonová epitéza
Korekční epitéza je určena ke kompenzaci nerovností po částečné.
operaci prsu. Je velmi tvárná a hebká a dobře přilneík operovanému
prsu. Přirozené připojení k tělu zajišťují zkosené okraje. Na tu máte
nárok každé dva roky. Je hrazena částečně zdravotní pojišťovnou.
.Bezprostředně po operaci prsu, která vás čeká, obdržíte v den propuštění z chirurgického oddělení poukaz na pooperační epitézu. Tu

si vyzvednete v ústavní lékárně MOÚ – 1. patro Švejdova pavilonu.
Ale již během hospitalizace můžete tuto prodejnu navštívit a danou pooperační epitézu si vyzvednout, protože v den propuštění
se budete soustředit už jen na odchod domů. Poukaz vám ale lékař
může vystavit až v den propuštění, nezapomeňte jej tedy v lékárně.
odevzdat.
Jakmile se operované místo zahojí, ustoupí otok a zklidní se pokožka, lékař (chirurg, onkolog nebo praktický lékař) vám předepíše epitézu silikonovou( zpravidla 2-3 týdny).
Kdykoliv během hospitalizace můžete ústavní lékárnu navštívit. Podají vám veškeré potřebné informace k sortimentu kompenzačních
pomůcek.
S výběrem vám zde pomůže odborně proškolený a empatický personál.
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