
RINOSEPTOPLASTIKA

Kombinovaná plastická operace zevního nosu a nosní přepážky
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V ČEM SPOČÍVÁ RINOSEPTOPLASTIKA?
Rinoseptoplastika nebo také 
septorinoplastika je plastická 
operace zevního nosu a nosní 
přepážky. Je považována za 
jednu z nejkomplikovanějších 
plastických operací, což je 
dáno velkou estetickou hodno-
tou nosu, jeho komplikovanou 
anatomií a navíc unikátností 
každého nosu. Při této operaci 
se vyrovnává deformovaná 
nosní přepážka a mění se 
vzhled zevního nosu. Rinosep-
toplastika spojuje estetickou 
rinoplastiku a funkční septo-
plastiku do jednoho celku. 

Pacient tak nemusí zbytečně 
podstoupit dvě operace v cel- 
kové anestesii se všemi s tím 
souvisejícími riziky, diskomfor-
tem a pracovní neschopností. 
V indikovaných případech 
doplňujeme rinoseptoplastiku 
o laserovou nebo radiofrek-
venční redukci objemu dolních 
skořep, která může dále 
přispět ke zlepšení nosní 
průchodnosti. Někdy je nutné 
pro rekonstrukci použít 
chrupavčité štěpy odebrané 
z ušních boltců nebo ze žebra 
pacienta.

KDY JE OPERACE DOPORUČOVANÁ?
U pacientů, kteří mají kombinaci estetické deformity nosu 
(skolióza nosní, orlí nos, sedlovitý nos apod.) a vybočené 
nosní přepážky.

U pacientů, kteří v minulosti užívali šňupací drogy, např. 
kokain. Tito lidé mívají často perforaci nosní přepážky, 
v závažnějších případech dochází k destrukci chrupavčité-
ho skeletu zevního nosu, zevní stěny nosní a tvrdého patra.

U pacientů, u kterých deviace nosní přepážky způsobuje 
jednostrannou nebo oboustrannou poruchu nosní 
průchodnosti (což může být doprovázeno tvorbou krust a 
pocitem sucha v nose, bolestmi či pocity tlaku v hlavě, 
poruchami čichu či problémy se spánkem.

U pacientů, u nichž je deformita zevního nosu či nosní 
přepážky způsobena předchozí operací, kdy byla upřed-
nostněna estetická stránka operace na úkor funkční.

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 
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JAK PROBÍHÁ OPERACE?
Operace se provádí ve většině případů v celkové 
anestezii. Existují dvě techniky výkonu. Při 
zavřené technice jsou operační řezy vedeny 
pouze v předsíni dutiny nosní a na nosní 
přepážce uvnitř nosní dutiny, při otevřené 
technice je nutný malý nářez nosní kolumely. 
Obliba otevřené metody v posledních letech 
výrazně vzrostla, protože zajišťuje podstatně 
lepší přehled a přístup ke všem důležitým 
anatomickým strukturám a umožňuje realizaci 
náročných úkonů a preciznější rekonstrukci. 
Drobná jizva je v naprosté většině případů 
kosmeticky nenápadná. 

Na závěr  operace se na nosní přepážku fixují 
vnitřní dlahy (intranazální splinty), které zajišťují 
její stabilizaci v prvních dnech po operaci. Poté 
se do nosní dutiny vkládá šetrná nosní tampo-
náda a zevně se nos kryje dlahou, která se 
běžně ponechává po dobu 10-14 dnů. Pobyt na 
operačním sále trvá 1-3 hodiny v závislosti 
na rozsahu deformity. Poté následuje převoz na 
pooperační pokoj, kde jsou monitorovány životní 
funkce pacienta po dobu 2-4 hodin. Po delších a 
komplikovanějších operačních výkonech je 
možné zajistit přespání na klinice do druhého 
dne.
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CO MŮŽETE OČEKÁVAT PO OPERACI?
Po úplném zhojení by mělo dojít ke zlepšení 
nosní průchodnosti a vzhledu nosu. Pro pacien-
ta jsou nejnáročnější první dva dny po operaci, 
kdy je nosní dutina vyplněna nosní tamponádou 
a dýchání je možné pouze ústy. I po odstranění 
tamponády je dýchání nosem omezené kvůli 
otokům a přítomnosti hlenu. Prakticky vždy je 
nutné počítat s otoky očních víček a krevních 
podlitin v oblasti nosu, které u většiny pacientů 
vymizí do dvou týdnů.

Na první kontrolu po operaci je nutné přijít za 
2-3 dny. Další kontrola je standardně za 1-2 
týdny po operaci. Pacient obvykle zůstává 
v domácím ošetření 2-3 týdny do stabilizace 
stavu, poté je možný návrat do zaměstnání. 
Kosmetický efekt lze spolehlivě hodnotit až po 
plném zhojení, které trvá několik měsíců. Poope-
rační změny na nosním skeletu lze u některých 

pacientů pozorovat i po několika letech. Je 
důležité si uvědomit, že pooperační hojení nelze 
zásadním způsobem ovlivnit a i po dokonale 
provedené operaci se mohou vyskytnout jak 
časné (krvácení, otoky, záněty apod.), tak 
pozdní komplikace (perforace nosní přepážky, 
opětovné vybočení nosu, pokles nebo nerovnos-
ti nosního hřbetu apod.). Případnou reoperaci je 
vhodné provádět s minimálním odstupem 
několika měsíců, kdy je záruka kompletního 
zhojení operovaných struktur.

K řešení nosních deformit vždy přistupujeme 
komplexně, hlavním cílem všech operací je 
skloubení funkční a estetické složky operačního 
výkonu do jednoho celku a vytvoření správně 
fungujícího nosu normálního tvaru. Nikdy 
neupřednostňujeme estetický výsledek operace 
nosu před obnovením jeho správné funkce. 

▼  Jedna z ordinací FortMedica. ▼  Operační sál. ▼  Dospávací pokoj.

RINOSEPTOPLASTIKA
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NAŠI OPERATÉŘI

Primář ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocni-
ce v Praze se již přes 15 let účastní kurzů septori-
noplastiky po celém světě. Za svou kariéru provedl 
více než 3500 operací nosu, z toho zhruba 1000 
rinoseptoplastik. V ČR patří ke špičkám v oboru.

prim. MUDr. Radim Kaňa, Ph.D.
Zakladatel a primář FortMedica se specializuje na 
operace plasmovou koblací, často ale také provádí 
septoplastiku a má za sebou několik kurzů septo 
i rinoplastiky. Ručí za profesionalitu poskytovaných 
služeb na všech pobočkách FortMedica.

prim. MUDr. Tomáš Fořt

REFERENCE

Pavlína P.

Pan primář je vědec profesio-
nál a empatik. Podstoupila 
jsem u něj již druhou operaci 
nosní přepážky a z pohledu 
pacienta-laika nemůžu říct 
jedinou věc proti. Bez výjimky 
působí vždy velmi uklidňujícím 
dojmem a také je pokaždé 
velmi opatrný a chápavý.

Chtěla bych tímto panu 
primáři poděkovat za velmi 
dobře odvedenou práci. Vše 
mi bylo srozumitelně vysvětle-
no, zákrok probíhal bez komp- 
likací, péče byla profesionální. 
Takže ještě jednou děkuji 
panu primáři a celému kolekti-
vu.                

U pana primáře Kaňi jsem 
podstoupila rhinoseptoplasti-
ku. Nejenže je pan primář 
veliký profesionál a příjemný 
člověk, ale má i na lůžkovém 
oddělení ORL přímo výborný 
a milý tým. Není, co bych 
vytkla.

Monika S. Martina V.
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▲  Korekce vybočení nosního skeletu a orlího nosu.

UKÁZKY OPERACÍ

▲  Korekce orlího nosu a špičky nosu. ▲  Korekce nosní přepážky po úraze.

▲  Korekce sedlovitého nosu s použitím chrupavči-
tých štěpů.

▲  Korekce deviace nosního skeletu doleva 
čtyřnásobnou osteotomií.

▲  Korekce orlího nosu a zmenšení nosu.
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KONTAKT

FORTMEDICA je rodinná společnost provozující 
soukromou ORL ambulanci se čtyřmi pobočkami 
   a kliniku jednodenní ORL chirurgie v Praze. Cílem 
našeho týmu vysoce kvalifikovaných lékařů je 
poskytování profesionální péče na moderně 
vybavených pracovištích. Snažíme se o minimali-
zování nepříjemných a invazivních zákroků použí-
váním nejnovějších dostupných technologií. 
Rinoseptoplastiku, stejně jako všechny ostatní 
operační zákroky, provádíme na našem pracovišti v 
Modřanech. 

Poliklinika Modřany [4. patro]
Soukalova 3355/3
143 00 Praha 4

Cena zákroku se běžně pohybuje mezi 25 000 – 45 000 Kč v závislosti na délce a komplikovanosti operace. 
Přesná cena se stanovuje až po osobní konzultaci s operatérem, kde se s pacientem diskutuje vhodnost 
a případné varianty zákroku. Tato konzultace je pro klienty českých zdravotních pojišťoven zdarma. 
V případě zájmu se, prosím, objednejte se na čísle +420 720 028 820. 

Více informací k zákroku naleznete na naší webové stránce www.fortmedica.cz/sluzby/rinoseptoplastika/

www.fortmedica.cz  |  +420 728 028 820  |  orl@fortmedica.cz  |  fb.com/fortmedica
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