TISKOVÁ ZPRÁVA
SÚKL vydal AURA Medical Clinic povolení o činnosti tkáňového zařízení
Praha, 18. 10. 2011: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vydal společnosti Aura
Medical Clinic, s.r.o., jako jedinému soukromému zdravotnickému zařízení v České
republice povolení k činnosti tkáňového zařízení pro tukovou tkáň, stromální,
kmenové a progenitorové buňky z tukové tkáně pro autologní použití v rozsahu
prováděných činností opatřování, zpracování, propouštění k použití u člověka.
„Je to dobrá zpráva především pro naše pacientky, které touží po trvalém zvětšení prsou
bez silikonu a jizev. Právě prostřednictvím tkáňového zařízení totiž můžeme aplikovat
metodu zvětšení prsou pomocí kmenových buněk z vlastního tuku,“ komentuje rozhodnutí
MUDr. Peter Hajduk, ředitel a vedoucí lékař Aura Medical Clinic. „SÚKL nám vydal
povolení činností tkáňového zařízení po důkladném ověření skutečností a předpokladů, že
Aura Medical Clinic je schopna plnit povinnosti stanovené zákonem o zajištění jakosti a
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka,“ dodává k vyjádření
SÚKL Peter Hajduk.
Nestátní zdravotnické zařízení Aura Medical Clinic se tímto rozhodnutím stává jednou z
prvních klinik v České republice, která svým klientkám možnost trvalého zvětšení prsou
bez silikonu a jizev nabízí. „Prioritou Aura Medical Clinic vždy bylo přinášet jako první,
nebo jedni z prvních, u nás nejmodernější metody a procedury. Po vzoru vyspělého světa
klademe důraz na maximální vstřícný přístup k našim klientům a klientkám. Nabízíme
procedury s minimální zátěží na organizmus a zdraví. Právě takovým řešením je aplikace
tuku obohaceného kmenovými buňkami,“ říká MUDr. Peter Hajduk.
Využití tuku obohaceného kmenovými buňkami v estetické medicíně je u nás stále ještě
novinkou. V zahraničí její efektivitu i bezpečnost dávno potvrdila řada klinických studií,
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které vyvrátily obavy žen z možnosti vzniku nádorového onemocnění prsu. „Využití
kmenových buněk z vlastní tukové tkáně dokonce chirurgické defekty po mastektomii prsu
a lumpektomiích řeší,“ konstatuje MUDr. Peter Hajduk.
Světové kapacity v oblasti estetické medicíny se shodují, že tato metoda otevřela široké
možnosti řešení řady potíží. Například liposukčních defektů v oblastech břicha, pozadí,
stehen nebo hýždích, vrozených asymetrií například na prsou nebo v obličeji. „Vhodná je
pro řešení anatomicky daného nedostatku měkkých tkání, který můžeme vidět například u
prsou, v oblasti hýždí nebo v obličeji. Může se použít i u poškození nebo nedostatku
měkkých tkání, které postihují zejména ruce a obličej,“ doplňuje dr. Hajduk.
Kmenové buňky našly své uplatnění také v řadě dalších oborů. Například v kardiologii.
Díky jedinečným regeneračním schopnostem je jejich aplikace cestou v léčbě infarktu
myokardu a srdečního selhání. To potvrzuje i většina klinických studiích renomovaných
pracovišť po celém světě, které v buněčné léčbě spatřují nesporné výhody, především pro
pacienty. Podle MUDr. Petera Hajduka je to dobrá zpráva, protože srdeční selhání po
infarktu myokardu patří ve vyspělém světě mezi nejčastější přičiny úmrtí. A to i přes
významné pokroky ve farmakologické i intervenční léčbě.
Kouzlu kmenových buněk podhleli nejen plastičtí chirurgové, ale také specliasté
provádějící běžné chirurgické zákroky Vynikajících výsledků dosahují díky aplikaci
kmenových buněk například v léčbě diabetické nohy. „Významné místo si našla léčba
také v ortopedii. Především jako řešení defektů chrupavky kolenního kloubu a šlachového
závěsu pažní kosti v rameni, tzv. Rotátorové manžety,“ doplňuje Peter Hajduk, sám
atestovaný ortopéd.
Celý postup metody aplikace tuku obohaceného o kmenové buňky spočívá v odsátí tukové
tkáně z podkoží. Z části takto získané tkáně se následně vydělí kmenové a jiné podpůrné
buňky, které se speciální technikou upraví a opět smísí s tukem a aplikují do místa určení.
Zákrok lze provést i v místním znecitlivění nebo analgosedaci, což metody zpřístupňuje i
ženám, pro které by klasická operace v celkové anestezii byla příliš riziková, možné je i
užití celkové anestezie.
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Metoda trvalého zvětšení prsou bez silikonu a jizev pomocí vlastního tuku obohaceného o
kmenové buňky je vhodná především pro pacientky s menším poprsím a současně s
dostatečnou vrstvou podkožního tuku, např. Na bříšku, bocích nebo stehnech, z kterých
lze získat požadované množství tukové tkáně a kmenovaných buněk. „Nespornými
přednostmi dané metody trvalý a přirozený vzhled prsou, zvětšení až o jednu konfekční
velikost, maximální bezpečnost s minimálními riziky chirurgických komplikací, krátká doba
rekonvalescence a především žádné jizvy a cizí těleso v prsu,“ uzavírá vedoucí lékař Aura
Medical Clinic MUDr. Peter Hajduk.
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