
Vodnik za operacijo povečanja dojk



Povečanje dojk je zagotovo ena izmed najbolj iskanih estetskih operacij na svetu in se vsak dan več žensk odloči zanjo. 
V današnjem času, ob zelo učinkovitih kirurških tehnikah in izjemno kakovostnih implantatih, korekcij majhnih, nerazvitih ali 
asimetričnih dojk, za veliko število žensk ne bi več smela predstavljati neuresničenih sanj. Lahko rečemo, da je dandanes 
povečanje dojk ena varna operacija, ki na koncu predstavlja vlaganje v kakovost življenja.

Vendar, odločitev za povečanje dojk sproži tudi vrsto upravičenih vprašanj. Da bi z zaupanjem in z manj stresa pristopili
operativnemu posegu, je za vas naša strokovna ekipa pripravila vodnik za operacijo povečanja dojk, ki vam bo pomagal pri 
sprejemanju pravilne odločitve. Tukaj boste našli odgovore o pomembnosti svetovanj, pripravi in posegu samem, izbiri
implantatov, lažjem okrevanju ter realnih pričakovanjih.

Želimo, da je za vas to pozitivna izkušnja, s katero ste uresničili svojo željo. 

Uvod



Povečanje dojk z vgradnjo silikonskih implantatov je najbolj priljubljena estetska operacija med ženskami po celem svetu. 
Današnji modeli implantatov ponujajo daleč boljše rezultate kot prejšnji modeli, to pa, seveda, samo v rokah izkušenega 
kirurga s specializacijo plastične kirurgije.

Eden izmed prvih korakov je, da postanete izobražen pacient. Povprašajte, kako narediti pametno izbiro kirurga in 
poliklinike, v kateri se boste podvrgli posegu, preglejte njihove spletne strani, preberite vse o posegu ter izvedite
katere vrste ter modele implantatov uporabljajo. Preglejte fotografije prej in potem, da bi dobili vpogled v vrste izboljšanj, ki jih 
lahko dosežete z vgradnjo implantatov ter si oglejte video posnetke o posegih in najnovejših dosežkih v raziskavah.

Prav tako pripravite seznam vprašanj za kirurga in medicinsko osebje poliklinike, ki jo boste izbrali. Nekatera izmed 
najpogostejših vprašanj, ki jih dobimo od svojih pacientk, se nanašajo na število izvedenih posegov, priprave pred operacijo, 
tveganja in zaplete ter na čas, ki je potreben za okrevanje in vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim.

V Polikliniki Bagatin zelo veliko damo na izkušnje vseh naših specialistov in medicinskega osebja kot tudi na njihovo dodatno 
izobraževanje ter vaje in izobraževanje skozi celo življenje. Preden se odločite za poseg, morate preveriti, kako kompetenten 
je vaš kirurg, da bi se prepričali, ali ima zadosti izkušenj za realizacijo vaših sanj.

Prvi korak je izbor licenciranega plastičnega kirurga za telo, z velikim številom opravljenih posegov na prsih in dogovarjanje 
svetovanja, po katerem se boste odločili, ali ste prepričani, da mu želite zaupati. Podrobno preučite življenjepis izbranega 
kirurga in preverite, ali je njegova specializacija plastična kirurgija. Če ni, vam priporočamo, da razmislite o drugi možnosti.

Izkušnje kirurga

Odločitev glede operacije
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Dosti imate občutka majhnih dojk
Oblačila, ki vam lepo paše okoli bokov, vam je pogosto majhna na prsih
Ne počutite se dobro v kopalkah ali športnem nedrčku
Vaše dojke so se zmanjšale in spustile po eni ali več nosečnostih
Nagla izguba teže je spremenila velikost in obliko vaših dojk
Ena dojka vam je opazno manjša od druge
Potrebujete rekonstrukcijo dojk po preventivnem odstranjevanju v namen preprečevanja pojavljanja karcinoma. 

•
•
•
•
•
•
•

Anesteziološka ekipa

A ste kandidat?

Certificirani anesteziolog mora ves čas biti prisoten v operacijski dvorani in spremljati vaše vitalne znake. Tisto, kar ste 
lahko prepričani, je, da v Polikliniki Bagatin poseg povečanja dojk izvaja priznani plastični kirurg dr. med. Dinko Bagatin v
sodelovanju z vrhunsko anesteziološko ekipo pod vodstvom večkrat nagrajene znanstvenice prof.dr.sc. Katarinu Šakić, 
prim. dr. med., ki je obenem eden izmed vodilnih anesteziologov in reanimatorjev v regiji.

Ženske se za povečanje dojk odločijo, da bi izboljšale svoj videz na način, ki pomaga pri krepitvi samozavesti ali zmanjšanju 
samokritičnosti. Eno ali več od navedenih stanj ali občutkov so lahko kazalnik, da ste dober kandidat za operacijo povečanja 
dojk:



Zelo pomembno je imeti realna pričakovanja in biti pozitivna oseba. Za dobre kandidatke veljajo ženske z dobrim zdravjem, s 
stabilno telesno težo, ki jo ohranjajo z zdravo prehrano in življenjskim slogom. Čeprav ta poseg lahko izboljša videz in dvigne 
samozavest, želja, da se dobi popoln videz, ne bo nujno izpolnjena. Rezultat je odvisen od posameznih dejavnikov, kot so 
zdravje, struktura in oblika telesa, vrsta kirurškega posega, velikost implantata, trenutno stanje dojk, in seveda, veščine ter 
izkušnje kirurške ekipe.

Skupen strošek povečanja dojk na Hrvaškem se giblje med 25.000 in 29.000 kn. Ta znesek vključuje nadomestilo za kirurga 
in kirurško ekipo, stroške implantatov, ki so eden izmed glavnih razlogov razlike v ceni operacije, ter druge stroške, kot so 
anestezija, kirurški pripomočki, predpisana zdravila, kompresivni steznik, postoperativne kontrole in stroški poliklinike. 

Realna pričakovanja

Cena posega
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Izbira prave velikosti, vrste in oblike implantatov je najpomembnejša skupna odločitev Vas in kirurga. Na svetovanju se
pogovorite o svojih željah in pomislekih, povejte mu svoja vprašanja ter se pogovorite o njegovih izkušnjah. Vsak kirurg vas 
pred operacijo mora spoznati in oceniti, ali imate realna pričakovanja ter ali ste kandidat za operacijo. Prav tako se s kirurgom 
pogovorite o pripravi za operacijo, posegu samem, vrsti anestezije, okrevanju in tveganjih ter zapletih.

Svetovanje s kirurgom
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Tisto, kar našo Polikliniko loči od drugih so VECTRA 3D svetovanja s pomočjo edinstvenega fotosimulatorja, ki vam lahko 
pokaže, kako boste videti po operaciji. Nova generacija naprave, prinaša s sabo številne nove možnosti kako za naše 
kliente, tako tudi za naše zdravnike.

Svetovanje z kirurgom je najpomembnejši del pri estetskem posegu. Zahvaljujoč novom fotosimulatorju, v možnosti smo 
skupaj priti do želenega rezultata v mejah realnih pričakovanj. Pri operaciji dojk so simulacije utemeljene na resničnih
implantatih, ki jih  uporabljamo med estetskim posegom in so trenutno eni izmed najbolj kvalitetnim na trgu.

VECTRA 3D ima izjemne predstavitve. Visoka resolucija snemanja zagotavlja realistično različico najpodrobnejših malenkosti, 
resnični rezultati pa bodo zelo podobni simulaciji, ki jo je kirurg izdelal. Najboljše od vsega je, da ni potrebno večkrat ponavljati 
fotografiranje napravom in izgubljati časa, ker je sistem odporen na gibe. Namreč, za posnetek je potrebno le neverjetnih 
3,5 milisekund.

VECTRA 3D veliko prispeva h komunikaciji med kirurgom in našimi pacienti, svetovna praksa pa je pokazala, da se je takšna 
predoperativna simulacija v rokah profesionalnega kirurga v največjem odstotku doslej uspelo približati končnemu rezultatu.

VECTRA XT 3D fotosimulator 





Morda niste prepričani, koliko želite povečati svoje dojke, trenutno pa nosite nedrček z A košaricami. Z uporabo VECTRE 
3D vam zdravnik Bagatin lahko pomaga, da primerjate razne velikosti implantatov za dojke in vidite, kako bi bili videti s par 
različnih velikosti. Mi bomo delali z vami, simulirajoč različne možnosti, vse dokler ne najdemo tiste, ki bo privabila nasmešek 
na vaš obraz.

Čeprav 3D simulacije delajo morebitni rezultat posega še natančnejšim, vendarle ne moremo zagotoviti, da bo končni
rezultat popolnoma identičen računalniško ustvarjenemu modelu, ker so določena odstopanja zmeraj možna.
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Najbolj moderno orodje za projekcijo realnih 3D rezultatov
Inovativna RBX tehnologija
Automatizirano merjenje z vizualizacijo 360º
Personalizirani prikaz s sodelovanjem pacientke
Možnost prikaza projekcije rezultatov pri kombinacijah
več posegov

Prednosti VECTRA 3D svetovanj:

•
•
•
•
•

Možnost izbire različnih velikosti implantatov, ki se 
uporabljajo pri posegu
Jasna vizualizacija in simulacija pričakovanih rezultatov 
Povečano zaupanje pacientke 
Popolnoma določen cilj posega

•

•
•
•





Silikonski implantati ali implantati s fiziološko raztopino

Obstaja več vrst implantatov, vsem pa je skupno to, da jim je zunanja stena izdelana iz silikonskega elastomera. Glavna 
razlika je v površini implantata in materialu, s katerim je izpolnjen.

Silikonski implantati za dojke so implantati z debelim, gibčnim silikonskim ovojem, izpolnjenim kohezivnim silikonskim gelom. 
Prednosti silikonskih implantatov po besedah kirurga so: mehka (gladka) tekstura, ki zelo spominja na tkivo dojk, manj vidni 
robovi, posebej pri nagibanju naprej, pri premikanju minimalno ali majhno nabiranje kože nad implantati in splošni videz, ki je 
najpodobnejši naravnim dojkam (najbolj zahvaljujoč vstavljanju implantata pod prsne mišice).

Implantati, polnjeni s fiziološko raztopino, prav tako imajo trd silikonski ovoj, ki omogoča zapolnjevanje notranje votline s 
fiziološko raztopino. Kirurg vstavi prazen implantat, nato pa ga zapolni po želji pacientke. Teksturirana površina je dodana, da 
bi se zmanjšala kapsularna kontrakcija okoli implantatov.

Silikonski implantati, polnjeni s kohezivnim gelom, so postali zlati standard pri operacijah povečanja dojk v Evropi, medtem, 
ko se implantati polnjeni s fiziološko raztopino več uporabljajo v Ameriki, in sicer največ pri operacijah rekonstrukcije prsi ali 
dojke.
 
 

V Polikliniki Bagatin uporabljamo izključno implantate treh vodilnih podjetij za proizvodnjo silikonskih implantatov, gre pa 
za Natrelle implantate podjetja Allergan, za katere je naša Poliklinika razglašena za referentni center tj. »Allergan Medical 
Institute«, Mentor implantate podjetja Johnson&Johnson in implantate podjetja Silimed. Vsi navedeni implantati so polnjeni 
s kohezivnim silikonskim gelom najnovejše generacije. Naše klientke lahko izbirajo med dvema modeloma implantatov, 
anatomskega v obliki solze ali okroglega, odvisno od učinka, ki ga želi doseči.

Izbira implantata
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Volumen

Oblika

Med svetovanjem vam bo kirurg priporočil nekaj velikosti implantatov in boste skupaj odkrili, katera velikost ter oblika bodo 
najbolj zadovoljili vaše želje. Podrobneje kot lahko opišete videz, ki ga želite doseči s posegom, lažje bo kirurg zožil izbor 
velikosti, ki so primerne za vas. V trenutku, ko s kirurgom gledate fotografije pred in po posegu, ne govorite samo o velikosti 
košarice, za katero mislite, da jo vidite na sebi.

Točen obseg dojk se meri v kubičnih centimetrih (CC), vendar svoje želje na svetovanju lahko izrazite tudi z velikostjo 
košarice. Na primer, C velikost je zelo priljubljena, vendar pri odločitvi morate upoštevati svojo postavo. Morda bi lahko nekaj 
tednov nosili podložen nedrček, da bi lažje prišli do zaključka s katero velikostjo košaric se počutite prijetno in prepričano v 
svoj videz.

Okrogli implantati za dojke so najbolj običajne in najpogosteje najugodnejše oblike implantatov za dojke. So popolno sferični, 
zato obstaja manjša možnost drsenja ali obračanja v primerjavi z implantati s konturami. Prav tako je manjša možnost
razvoja komplikacij in problemov. Vendar, pri nekaterih ženskah njihova popolna sferična oblika, posebej pri tistih polnjenih s 
silikonom, lahko ustvari »bolj umeten« videz.

Anatomski implantati za dojke bližje posnemajo videz naravnih dojk, s svojim širšim spodnjim delom, ki se zožuje proti vrhu 
v obliki solze. Takšni implantati so osmišljeni predvsem za rekonstrukcijo dojk pri ženskah, ki so bile podvržene mastektomiji, 
vendar predstavljajo dobro izbiro tudi za ženske, ki enostavno želijo povečati dojke, da bi jim izboljšale velikost in videz. Za 
razliko od okroglih implantatov anatomsko obdržijo videz solze neodvisno od tega, ali stojite ali ležite in so zaradi tega bolj 
opazni. 
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Področje vgradnje

Garancije implantatov

Obstajajo tri načina za vstavljanje implantatov. Vsaka metoda ima svoje prednosti, kriteriji za izbiro najprimernejše vrste
implantata so pa površina žleze, kakovost kože in podkožja ter moč in kakovost mišic.

Prva možnost je subpektoralno vstavljanje (pod prsno mišico), pri katerem se implantat namesti globoko pod veliko
pektoralno mišico. Ta način je popoln pri ženskah, ki nimajo razvitih dojk in potrebujejo več obsega ter poudarjanje dojk. 
Druga možnost je subglanduralno vstavljanje (pod mlečno žlezo), kjer se implantat namesti nad mišico in pod samim tkivom 
dojk. To je najboljša opcija v primeru, da oseba ima zadosti tkiva dojk in prav tako maščobnega tkiva, ki lahko primerno 
prekrije implantat.

Tretja možnost je dualno nameščanje implantata, novejša tehnika, ki ima pomembne prednosti. Gre za vstavljanje
implantatov deloma pod mišico in deloma pod žlezo. Pri dualni tehniki vrh implantata se prekrije s pektoralno mišico, spodnji 
del implantata pa s tkivom dojk. Dualni pristop je uporaben tudi pri ženskah, ki želijo popraviti povešenost dojk, vendar so 
istočasno precej suhe in nimajo zadosti maščobnega tkiva ter tkiva dojk za prekrivanje implantata.

Zabeležite podrobnosti, povezane z vašimi implantati, kot so proizvajalec, vrsta, serijska številka in številka dostave (lot 
številka). Če kirurg teh podatkov samoiniciativno ne podeli z vami, ga prosite in jih shranite na varno mesto. Preverite
proizvajalca implantata, ki ga uporablja kirurg, pri katerem želite opraviti poseg. Na trgu je trenutno veliko število proizvajalcev 
in vrst implantatov, vendar eno je zagotovo, vi želite samo najboljše zase. 

IZ
B

IR
A

 IM
P

LA
N

TA
TA



Vstavljanje implantata pod prsno mišico Vstavljanje implantata pod mlečno žlezo Vstavljanje vsadkov po delu mišice,
in del pod žlezo
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Dobra priprava prispeva k lažjemu okrevanju

Če ste dobro pripravljeni za poseg, bo vaše okrevanje zagotovo veliko lažje in varnejše. V nadaljevanju si  preberite nekaj 
nasvetov našega kirurga kako se pripraviti za poseg povečanja dojk.

Priprava in poseg

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Za začetek je treba opraviti krvne preiskave, ki vam jih zdravnik določi na svetovanju. Nekaj dni pred operacijo z izvidi krvi 
pridete na pregled k našemu anesteziologu.
Dve tedna pred je treba prenehati z jemanjem preparatov proti bolečinam iz skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil, ki 
vsebujejo acetilsalicilno kislino, kot so Aspirin, Andol ali Acisal.
Prav tako je treba prenehati z jemanjem rastlinskih preparatov ali kakršnih koli drugih dodatkov, ki vplivajo na strjevanje krvi 
in določena zdravila, ki preprečujejo nastajanje vnetij, ker prav njihova vsebina lahko povzroči večjo krvavitev.
Organizirajte si prevoz pred in po posegu.
Dogovorite se z nekom, ki vas lahko pričaka po operaciji.
Če je operacija zjutraj, večer prej morate priti na dobivanje injekcije nizko molekularnega Heparina, če pa je operacija 
popoldan, tisto jutro morate priti na dobivanje navedene injekcije.
Dan pred posegom uporabljajte antibakterijsko milo in pustite peno mila, da na področju dojk ter pazduh stoji približno 
10 minut.
Isto ponovite tudi zjutraj na dan posega. Po tem ne nanašajte nikakršnih preparatov, kot so losjon, krema ali olje.
Dan pred posegom odstranite ves nakit in piercinge.
Osem ur pred operacijo ne jejte in ne pijte.
Na dan operacije ne nanašajte ličil.
Oblecite udobno, lahko obleko, ki je ni treba oblačiti čez glavo.
Če imate menstruacijo na dan posega, uporabljajte vložke, ker tamponi lahko povzročijo sindrom toksičnega šoka.
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Potek posega

Operacija povečanja dojk najpogosteje traja približno 2 do 3 ure in se izvaja pod splošno anestezijo, kar pomeni, da med 
operativnim posegom spite.

Med posegom v naši Polikliniki kirurg najpogosteje rez dela pod dojkami, v naravni brazdi dojke, v posebnih primerih pa se 
lahko dela tudi okoli spodnjega roba bradavice ali pod pazduho. Implantati polnjeni s silikonskim gelom se nato nastavljajo 
pod mlečno žlezo ali pod mišico, najpogosteje pa deloma pod žlezo in deloma pod mišico, odvisno od tega kakšno velikost 
ali obliko želite dobiti.

Rez se nato zapre s šivi. Kirurg lahko pred zapiranjem reza vstavi začasne drenaže, da bi preprečil nabiranje tekočine ali 
krvi. Po posegu boste premeščeni v sobo za okrevanje, kjer vas bomo nadzirali do odpusta iz Poliklinike. Če je operacija 
zjutraj, zvečer odhajate domov na nadaljnje okrevanje, če pa je operacija v popoldanskih urah, iz Poliklinike vas odpustimo 
naslednje jutro. 
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Okrevanje

Morebitni zapleti in previdnostni ukrepi

Takoj po posegu boste čutili bolečino, otekanje, krvne podplutbe, pritisk v prsih, možno pa je tudi, da boste težje dihali. To je 
normalno in vaši simptomi bodo zmeraj manj izraženi v naslednjih nekaj tednov, dobili pa boste tudi zdravila proti bolečinam, 
če jih boste potrebovali. Po operaciji se vam bodo dojke zdele trde in morda boste čutili boleče prebadanje ter nelagodje. Ti 
simptomi včasih lahko trajajo 2 do 3 tedne. Po povečanju dojk se je treba izogibati izpostavljanju ran vodi en teden, spanje 
na trebuhu, fizične aktivnosti štiri tedne in dvigovanje težkih predmetov tri do štiri tedne.

Po posegu je štiri tedne treba nositi mehek, udoben kompresivni nedrček, da bi se zmanjšala oteklina in implantat 
obdržal na mestu vgradnje. V Polikliniki Bagatin po operaciji podrobno spremljamo okrevanje naših pacientov skozi vrsto
postoperativnih kontrol in pogovorov z našim kirurgom. S takšnim pristopom so zagotovili obojestransko zadovoljstvo in 
odlične rezultate posega.

Vsak kirurški poseg ima določena tveganja, kot so tveganje anestezije, infekcije, krvavitve in otekline. Ti zapleti so zelo redki 
in po navadi se jim je možno izogniti. Čeprav je bolečina po posegu neznatna, ko je prisotna, se lahko ublaži z ustreznimi 
zdravili.

Ko se implantati vstavijo v telo, včasih lahko pride do kapsularne kontrakcije, ki povzroči trdnost dojk, nelagodje, občasno 
bolečino v dojkah in spremembo oblike dojk. Kapsularna kontrakcija se javlja, ko se tkivo celi, z močno brazgotino okoli tujka, 
kot je implantat. V primerjavi z ostalimi implantati znanstvene študije kažejo skorajda neznatno število javljanja kapsularne 
kontrakcije pri poliuretanskih implantatih, ki znaša le 1 % v obdobju 10 let po vstavljanju. To je eden izmed glavnih razlogov, 
zakaj smo se v Polikliniki Bagatin odločili prav za to vrsto implantatov. 

Postoperativno obdobje



Povečanje dojk z implantati lahko sproži širok spekter čustev, od poleta do depresije. V dneh in tednih pred povečanjem 
dojk lahko pričakujete ogromno vznemirjenje in pričakovanje, ob katerem zamišljate sebe s svojim telesom po posegu. Ko 
povečate dojke, se boste morda začeli zavedati, da vam trenutni občutki niti niso tako pozitivni. Bolj kot se bo okrevanje 
bližalo koncu, močnejši bodo pozitivni občutki kot sta ponos in sreča.

Ne obstaja škodljiv vpliv implantata na plodnost, nosečnost ali dojenje. Dojenje z implantati je možno, posebej zato, ker 
se v sodobnem času implantati večinoma vstavljajo pod mišico in nimajo kontakta z mlečno žlezo. Sposobnost dojenja je 
večinoma odvisna od razvitosti mlečne žleze, kar seveda ni povezano s povečanjem dojk. V primeru, da v bližnji
prihodnosti načrtujete nosečnost ali dojenje, morate o tem na prvem svetovanju obvestiti plastičnega kirurga, da bi se 
načrtovala tehnika, ki ne vpliva na dojenje.

Povprečna doba trajanja implantatov, zapolnjenih z gelom, je deset let in več. Če ni sprememb v obliki vaših dojk ali ni prišlo 
do počenja implantata, ni potrebe po menjavi implantata ne glede na datum, kdaj so vgrajeni. Doba trajanja je najbolj odvisna 
od tega, kako bo vaše telo sprejelo implantat, življenjskega sloga in vašega poklica. 

Čustva

Nosečnost in dojenje

Doba trajanja implantata
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Če plačujete storitve z kreditno kartico, ki ni v vaši lastnosti, plačevanje je možno le v prisotnosti lastnika kartice ali z pridobljenim pismenIm soglasjem lastnika kartice.
Lepo vas naprošamo da se pridržujete navodila, kako bi proces plačevanje potekal nemoteno.
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A sem dober kandidat za povečanje dojk?

Kako se izvaja operacija povečanja dojk?

Če menite, da je vaša sedanja velikost dojk asimetrična ali, da so vaše dojke premajhne, ste dober kandidat za poseg. 
Dobre kandidatke so prav tako ženske, ki so znatno izgubile na teži in ženske, ki so rodile. Mladoletne osebe morajo nehati 
rasti in se razvijati, preden se načrtuje poseg povečanja dojk.

To je eno izmed najpomembnejših vprašanj. Glede velikosti si zmeraj prizadevamo zadovoljiti ženske pacientk, če je to 
v realnih mejah. Lepote dojk ne določa velikost, temveč pozicija bradavice, napetost tkiva in polnost v vseh smereh. V 
svoji Polikliniki ponujamo možnost svetovanj z aparatom VECTRA 3D, ki omogoča simulacijo rezultata operacije. Visoka
resolucija snemanja zagotavlja realističen prikaz do najmanjših podrobnosti, končni rezultat pa bo zelo podoben simulaciji, 
ki jo izdelamo skupaj. Pri povečanju dojk simulacije temeljijo na resničnih implantatih, ki jih tudi uporabljamo med posegom, 
ki pa so trenutno najkakovostnejši implantati na trgu. VECTRA 3D ponuja gotovost v rezultat posega, nama pa je sijajen 
kazalnik tistega, kar želite.

Med posegom se rez najpogosteje plasira pod dojkami v naravni brazdi. Implantati polnjeni s silikonskim gelom se nato 
nastavljajo pod mlečno žlezo ali pod mišico, najpogosteje pa deloma pod žlezo in deloma pod mišico, odvisno od tega 
kakšno velikost ali obliko želite dobiti. 

Najpogostejša vprašanja

Kakšna velikost je najboljša zame?



Kako dolgo traja okrevanje po posegu?

Dokler ste v Polikliniki, za vas skrbi naše medicinsko osebje. Po odpustu smo vam še naprej na razpolago in nas v primeru 
potrebe lahko kontaktirate ob katerem koli času.

Vsak kirurški poseg ima določena tveganja, kot so tveganje anestezije, infekcije, krvavitve in otekline. Ti zapleti so zelo redki 
in po navadi se jim je možno izogniti. V Polikliniki Bagatin imamo najsodobnejši anesteziološki aparat, ki drastično zmanjšuje 
tveganje operacije same. Na tisoče žensk opravlja poseg povečanja dojk in so z rezultati zelo zadovoljne. Naša ekipa izvaja 
vse možne zaščitne ukrepe, da bi se kakršno koli tveganje zmanjšalo na minimum. Vendar zelo pogosto odgovornost za 
izogibanje tveganju leži tudi v vas. Dr.  Bagatin vam bo med svetovanjem podrobno razložil tveganja operacije. 

Čas okrevanja, ki je potreben po povečanju dojk, je odvisen od posega, ki se izvaja on od pacientke. Najpogosteje osebe 
prvi in drugi dan potrebujejo pomoč, potem pa po navadi lahko skrbijo same zase, vendar obstaja možnost, da potrebujejo 
pomoč pri skrbi za majhne otroke. Pacientke že drugi dan po posegu lahko funkcionirajo normalno, vendar je to odvisno 
od osebe in stanja. Popolno okrevanje se pričakuje po 3 do 4 tednih, v tem obdobju pa se je treba izogibati težjim fizičnim 
aktivnostim.

Kdo skrbi zame po posegu?

Kakšni so možni zapleti?
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Vaša destinacija za lepoto 



Ustanovljena leta 1995, Poliklinika Bagatin je danes vodilna poliklinika za estetsko kirurgijo, stomatologijo in dermatologijo na 
Hrvaškem. S pomočjo strokovnega in predanega medicinskega osebja se lahko pohvalimo z 20 leti tradicije ter izkušenj v 
ponujanju vrhunskih zdravstvenih in estetskih storitev svojim klientom.

Svoje dejavnosti smo razdelili na dve lokaciji. V prostorih v Green Gold Tower-ju se ponuja široka paleta estetskih zdravljenj 
za obraz in telo, s poudarkom na pomlajevanju ter oblikovanju telesa. Dermatološki oddelek vključuje preglede in zdravljenja 
ter laserska zdravljenja s celo 4 vrhunskih medicinskih laserjev, s pomočjo katerih se danes lahko odstranijo skorajda vse 
estetske problematike, od nezaželenih dlak, kapilar, gub do vseh sprememb na koži kot so madeži ali brazgotine.

V želji,da ponudimo celotno skrb za lepoto in zdravje naših klientov, smo leta 2015 odprli tudi vrata našega stomatološkega 
oddelka. V sklopu najbolj naprednega Dental centra v Zagrebu in okolici ponujamo široko ponudbo vrhunskih stomatoloških 
storitev in skrb za zdravje zob ter lepoto nasmeha. Poudarek naših stomatoloških storitev je na estetski stomatologiji, oralni 
kirurgiji, implantologiji in 3D diagnostiki.

V samem centru Zagreba je druga Poliklinika, ki že dvajset let ponuja storitve maksilofacialne, splošne in plastične kirurgije. 
Doktor medicine Dinko Bagatin, specialnost katerega je splošna in plastična kirurgija, ter zdravnik Tomica Bagatin,
maksilofacialni kirurg, sta nadaljevala prakso svojega očeta, prof.dr.sc. Marija Bagatina, priznanega maksilofacialnega
kirurga, in danes s pomočjo estetske kirurgije izboljšujeta kakovost življenja osebam, ki to potrebujejo. Poleg zdravnikov 
Bagatin je v ekipi tudi priznana specialistka anesteziologije, prof.dr.sc. Katarina Šakić, ki pa ima naslov enega izmed vodilnih 
anesteziologov in reanimatorjev v regiji.

Najbolj merodajno za nas je zadovoljstvo klientov, končni cilj Poliklinike pa je cenjenim klientom ponuditi trajno negovanje in 
vrhunske storitve usmerjene na rezultate z učinkovitostjo brez konkurence. 

Visokospecializirana poliklinika za estetsko kirurgijo, stomatologijo 
in dermatologijo



Dr. Dinko Bagatin se največ ukvarja z estetsko in
rekonstruktivno kirurgijo ter mu je cilj, pacientom omogočiti 
najboljši možni videz in boljše življenje s pomočjo kirurgije.
Dr. Bagatin si je naslov doktorja medicine prislužil na 
Medicinski fakulteti v Zagrebu. Pripravništvo je opravil v 
Klinični bolnišnici »Merkur«, specializacijo iz splošne in 
plastične kirurgije pa na Kliniki za kirurgijo v Kliničnem centru 
»Rebro«.

V Polikliniki Bagatin dela od njenega odprtja leta 2002.
Je aktivni član Hrvaškega združenja za plastično,
rekonstrukcijsko in estetsko kirurgijo ter je licenciran iz strani 
Hrvaške zdravniške zbornice.

Je tudi član Hrvaškega kirurškega združenja. Aktivno
sodeluje na številnih mednarodnih kongresih in tečajih na 
Dunaju, v Glasgowu, Frankfurtu, Istanbulu, Chicagu, Atlanti 
ter Bangkoku in številnih drugih. Na Fakulteti McGill v
Montrealu je dokončal najvišjo raven angleškega jezika. 

Specialist splošne, subspecijalist iz plastične,
rekonstruktivne in estetske kirurgije

Dinko Bagatin, dr. med. 





Vodnik za zobne implantate Vodnik skozi VASERlipo 
liposukcijo

Ta dokument skupaj s fotografijami, ki jih le-ta vsebuje, predstavlja intelektualno lastnino Poliklinike Bagatin in je kot tak zaščiten z zakonom, ali se 
uporablja v skladu z odobritvami nosilca avtorskih pravic ter nosilca pravic na žigih in/ali dizajnu kot tudi v skladu z drugimi potrebnimi odobritvami. 
Sledeč navedenem, na isti dokument kot tudi fotografije, ki jih le-ta vsebuje, se uporabljajo odredbe Splošnih pogojev uporabe spletne strani
Poliklinike Bagatin, s katerim je predpisana zaščita intelektualne lastnine.

Vsi drugi vodniki klinika Bagatin



POLIKLINIKA BAGATIN
+385 1 46 10 225

GREEN GOLD TOWER
Grada Vukovara 269a/10

10000 Zagreb

DONJI GRAD - CENTAR
Kneza Višeslava 14/2

10000 Zagreb

HOTEL DIOKLECIJAN
Kranjčevićeva 45/1

21000 Split

www.poliklinikabagatin.hr
info@bagatin.hr
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