
PŘEHLED OPERAČNÍCH VÝKONŮ
prováděných v režimu jednodenní péče na lůžku 

na pracovišti FortMedica ORL Modřany

Otevření bubínku klasicky nebo laserem a odsátí tekutiny ze středouší 
Plastické operace bubínku
Zavedení ventilačních trubiček při chronickém středoušním zánětu s výpotkem
Odstranění kostěných výrůstků ve zvukovodu
Odstranění kožních výrůstků na boltci

OPERACE NOSU, NOSNÍ MANDLE A VEDL. DUTIN NOSNÍCH

Odstranění nosní mandle plazmovou koblací nebo s asistencí laseru
Operace vedlejších dutin nosních
Operace deformace nosní přepážky a nosního hřbetu
Zmenšení velikosti nosních skořep při chronické rýmě radiofrekvencí nebo laserem
Ošetření opakovaného krvácení z nosu laserem

OPERACE V DUTINĚ ÚSTNÍ, HLTANU A HRTANU

Uvolnění zkrácené uzdičky laserem
Zatavení povrchových krypt v mandlích při chronické tvorbě čepů
Laserové operace deformit měkkého patra a čípku způsobujících chrápání
Endoskopické operace nezhoubných útvarů na hlasivkách 
(uzlíky, polypy, cysty)
Odstranění drobných nezhoubných výrůstků z dutiny ústní a hltanu 
klasicky nebo laserem

KOSMETICKÉ OPERACE

Plastické operace nosního hřbetu a nosní přepážky (rinoseptoplastika)
Plastické operace odstávajících boltců (otoplastika)
Odstranění rozšířených žilek v obličeji laserem
Plastická operace rhinophymy (zduření špičky nosu)
Odstranění pih, bradavic a podobných nezhoubných útvarů na kůži

OPERACE UŠÍ



Operační zákroky prováděné na našem pracovišti spadají do režimu jednodenní chirurgie, tj. hospitali-
zace pacienta na max. 24 hodin. Pacienti indikovaní k operaci nemají žádné jiné závažné chronické 
onemocnění, které by vyžadovalo provedení operace v jiném režimu. Obvykle pacienti na pooperačním 
pokoji dospávají 2-6 hodin. V indikovaných případech zajištují hospitalizaci naše vyšší smluvní praco-
viště: ORL oddělení Všeobecné fakultní nemocnice nebo ORL oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. 
Operace provádíme v lokální nebo celkové anestezii dle rozhodnutí indikujícího lékaře nebo operatéra. 
Zakládáme si na citlivém přístupu k dětem, proto má rodič možnost zůstat s dítětem na sále před jeho 
uspáním a být u něho při probouzení na pooperačním pokoji.

Pokud vám ošetřující lékař doporučil podstoupení některého z uvedených operačních výkonů a máte-li 
zájem objednat se k operaci na našem pracovišti, kontaktujte prosím naši koordinátorku operačního 
programu na tel. +420 720 028 820. Koordinátorka vám vysvětlí veškeré podrobnosti, včetně event. 
výše doplatku s ohledem na vaši zdravotní pojišťovnu. V současnosti máme smlouvy s pojišťovnami 
111, 201, 205, 207, 209, 211 a 213. Pokud nemáte doporučení k operaci od příslušného lékaře – 
specialisty, můžete se objednat k předoperačnímu indikačnímu vyšetření na našem pracovišti na tel. 
recepce +420 725 828 068.

FORTMEDICA je rodinná společnost provozující 
soukromou ORL ambulanci se čtyřmi pracovišti
a oddělení  jednodenní ORL a kosmetické chirurgie 
v Praze. Cílem našeho týmu vysoce kvalifikovaných 
profesionálů je poskytování prvotřídní péče na 
moderně vybavených pracovištích. Snažíme se 
o minimalizování nepříjemných a invazivních 
zákroků používáním nejnovějších dostupných 
technologií. Za 15 let jsme provedli již přes 12 000 
operací v celkové anestezii, z toho 3500 operací 
nosní mandle plazmovou koblací.
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▼  Ordinace. ▼  Operační sál. ▼  Dospávací pokoj.


