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1. WSTĘP
Cel tej ulotki
Celem niniejszej broszury jest pomoc pacjentkom w podejmowaniu świadomych decyzji w zakresie zabiegów powiększania piersi, oraz zabiegów 
rekonstrukcji piersi. Ta edukacyjna broszura została opracowana, aby pomóc pacjentkom w rozmowach z ich lekarzami, jak również w celu 
przekazania ogólnych informacji dotyczących zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem implantów oraz szczegółowych informacji na temat 
implantów piersi MENTOR®. 

Co nadaje piersiom ich kształt?
Pierś zbudowana jest z przewodów mlecznych oraz tkanki gruczołowej, otoczonych 
przez tkankę tłuszczową, która nadaje piersi kształt i konsystencję. Pod piersią znajduje 
się mięsień piersiowy większy. Czynniki takie jak ciąża, (podczas której gruczoły 
piersiowe ulegają czasowemu powiększeniu), szybka utrata wagi ciała oraz efekt siły 
ciążenia wraz z upływem lat powodują rozciąganie skóry, co może powodować, iż piersi 
staną się bardziej wydłużone i obwisłe.

Czym jest implant piersi?
Aktualnie dostępne są trzy podstawowe typy implantów piersi:
• Protezy piersi wypełnione roztworem fizjologicznym soli (solą fizjologiczną).
• Protezy piersi wypełnione gęstym żelem silikonowym, oraz
• Protezy piersi wypełnione solą fizjologiczną i gęstym żelem silikonowym.
Każdy z tych implantów składa się z otoczki zbudowanej z polimerów silikonu wypełnionej solą fizjologiczną lub gęstym żelem silikonowym lub 
kombinacji żelu silikonowego i soli fizjologicznej. Powierzchnia osłonki implantu może być chropowata lub zupełnie gładka.

Protezy piersi wypełnione roztworem 
fizjologicznym soli (solą fizjologiczną)

Protezy wypełnione żelem silikonowym Protezy piersi wypełnione solą fizjologiczną i 
gęstym żelem silikonowym

Czym jest silikon?
Silikony są polimerami składającymi się z krzemu, tlenu, węgla i wodoru. Silikon może występować w formie ciekłej, żelowej lub stałej. Istnieje 
wiele zastosowań dla silikonu, między innymi w kosmetyce, jako lekarstwo na wzdęcia oraz przy produkcji wielu urządzeń medycznych, takich jak 
wewnątrzgałkowe protezy soczewek, rozruszniki serca i ekspandery tkankowe.
Krzem jest substancją chemiczną powszechnie występującą w naturze. Można go odnaleźć w piasku, skałach i szkle.

Czy silikon jest bezpieczny?
Eksperci z wielu dziedzin nauki przeprowadzili bardzo szczegółową analizę wszystkich dostępnych badań nad silikonowymi implantami piersi. 
W poniższej części przedstawiamy wyniki trzech takich analiz:

Tkanka tłuszczowa

Przewody
Mięsień
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Niezależna Grupa Oceniająca (IRG)
Grupa zorganizowana przy Brytyjskim Ministrze Zdrowia, składająca się z ekspertów reprezentujących wiele dyscyplin naukowych, 
odpowiedzialna była za zapoznanie się z naukowymi dowodami na ewentualne zdrowotne zagrożenia związane z implantami silikonowymi 
oraz za ocenę kwestii dotyczących informacji o pacjentach przed zabiegiem chirurgicznym. Grupa ta (IRG) w raporcie z 1998 roku opublikowała 
następujące wnioski:
• „Nie istnieją żadne epidemiologiczne dowody na jakiekolwiek powiązania pomiędzy silikonowymi implantami piersi i którąś z chorób tkanki 

łącznej. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko wystąpienia choroby tkanki łącznej, to jest ono zbyt małe, aby mogło być określone ilościowo. 
IRG nie może uzasadnić rekomendacji dalszego prowadzenia badań epidemiologicznych w celu weryfikacji tej hipotezy.” Więcej informacji 
dotyczących chorób tkanki łącznej zawarto w rozdziale POWIKŁANIA PO WSZCZEPIENIU IMPLANTÓW.

• Ogólna odpowiedź biologiczna na silikon jest zgodna z konwencjonalnymi formami odpowiedzi organizmu na obecność ciała obcego, a nie 
jest wyrazem niezwykłej reakcji toksycznej.

• Nie istnieją żadne dowody na to, iż dzieci kobiet z implantami piersi są bardziej niż inne narażone na występowanie chorób tkanki łącznej.

Program Oceny Aspektów Technicznych i Naukowych (STOA)
Grupa ta powstała przy Parlamencie Europejskim w celu opublikowania raportu dotyczącego kierunków postępowania z silikonowymi implantami 
piersi w oparciu o obszerną, bezstronną ocenę literatury światowej. Grupa ta (STOA) w raporcie z 2000 roku opublikowała następujące wnioski:
• „Badania nie wskazują na związek pomiędzy implantami silikonowymi oraz poważnym ryzykiem dla zdrowia, takim jak rak oraz choroby 

tkanki łącznej.”
• „… Komisja stwierdziła także, że nie ma dowodów na to, iż karmienie piersią przez matkę z implantami silikonowymi może mieć szkodliwy 

wpływ na stan zdrowia jej dziecka …”

Instytut Medycyny (IOM)
Grupa zorganizowana przy Kongresie Stanów Zjednoczonych, składająca się z ekspertów reprezentujących wiele dziedzin nauki, odpowiedzialna 
była za przeprowadzenie niezależnej oceny wszystkich byłych lub aktualnie trwających badań nad silikonem oraz innymi typami implantów 
piersi. Grupa ta (IOM) w raporcie z 1999 roku opublikowała następujące wnioski:
• Nie istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia chorób tkanki łącznej u kobiet z implantami piersi. Kobiety z implantami piersi nie są bardziej niż 

inne kobiety w populacji narażone na wystąpienie raka, chorób immunologicznych lub problemów neurologicznych.
• Karmienie piersią jest bezpieczne i korzystne.
• Nie istnieją żadne wpływy na kolejną generację dzieci kobiet z implantami piersi.

2. PODEJMOWANIE DECYZJI O ZASTOSOWANIU IMPLANTÓW PIERSI
Powody rozważania zastosowania implantów piersi
Implanty można stosować w przypadku następujących wskazań:
• Powiększanie piersi – Zabieg ten jest przeprowadzany w celu poprawy proporcji i zwiększenia rozmiaru kobiecych piersi. Parlament 

Europejski „zaleca, by zezwalać na wszczepianie implantów u kobiet poniżej osiemnastego roku życia jedynie w oparciu o zalecenia z przyczyn 
zdrowotnych.”

• Rekonstrukcja piersi – Zabieg ten jest przeprowadzany w celu odtworzenia kształtu kobiecych piersi po zabiegu mastektomii lub po urazie, 
który spowodował częściową lub całkowitą utratę piersi, albo w celu korekcji wad wrodzonych.

• Wymiana lub korekcja – Zabieg chirurgiczny wymiany protez lub korekcji u pacjentek po uprzednim powiększeniu bądź rekonstrukcji z 
wykorzystaniem protez wypełnionych żelem silikonowym lub roztworem fizjologicznym soli.
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Sytuacje, w których nie powinno się stosować protez piersi
Zastosowanie protezy przeciwwskazane jest u pacjentek, u których występuje:
• Ciąża lub karmienie piersią.
• Toczeń (np.: układowy i krążkowy).
• Twardzina (np. postępująca twardzina układowa).
• Aktualne schorzenie, które mogłoby zagrozić tub powikłać gojenie się ran (z wyjątkiem pacjentek po zabiegu rekonstrukcji).
• Infekcja lub ropień, w którymkolwiek miejscu na ciele.
• Rodzaj tkanki klinicznie niekompatybilnej z protezą (np.: uszkodzenie tkanki w wyniku promieniowania, nieodpowiednia tkanka, lub 

ograniczone unaczynienie).
• U pacjentki występuje schorzenie lub jest ona w trakcie leczenia schorzenia, które w opinii konsultującego lekarza(y), może stanowić ryzyko 

operacyjne bez gwarancji powodzenia.
• Anatomiczne lub fizjologiczne zaburzenie, które może prowadzić do znaczących powikłań pooperacyjnych.
• Wywiad w kierunku nadwrażliwości na materiał obcy lub zakończone niepowodzeniem wielokrotne próby powiększenia lub rekonstrukcji piersi.
• Brak zgody pacjentki na dodatkowe, rewizyjne zabiegi operacyjne.
• Nierealne oczekiwania, takie jak nieodpowiednie podejście lub motywacja, lub brak zrozumienia ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym 

oraz implantami.
• Przednowotworowa choroba piersi bez mastektomii podskórnej.
• Nieleczony, lub nieodpowiednio leczony charakter nowotworowy piersi, bez mastektomii.

Jakie typy protez piersi wypełnionych żelem silikonowym produkuje firma Mentor?
Wszystkie implanty żelowe firmy MENTOR® zawierają żel silikonowy, który jest spoisty. Produkowane implanty piersi zawierają materiał 
wypełniający o trzech stopniach spoistości: Cohesive I (standardowym), Cohesive II (umiarkowanym) i Cohesive III (wysokim). Implanty 
produkowane są w różnych kształtach, o różnej powierzchni i rozmiarach. Implanty piersi posiadają powierzchnię gładką lub fakturowaną. 
Firma Mentor oferuje implanty piersi o fakturowanej powierzchni, noszące nazwę SILTEX™. Implanty dostępne są w wersji z pojedynczą 
otoczką silikonową wypełnioną spoistym żelem silikonowym lub ekspandery/protezy piersi z wewnętrzną silikonową otoczką wypełnioną solą 
fizjologiczna, otoczoną otoczką ze spoistym żelem silikonowym.
Przedstawiamy opis poszczególnych rodzajów implantów firmy MENTOR®. Proszę zapoznać się z różnymi rodzajami implantów piersi, aby 
przedyskutować kwestie ich wyboru z chirurgiem i dobrać odpowiedni dla siebie rodzaj.

Rodzaje implantów piersi wypełnionych żelem ( o ustalonej objętości)
Implanty okrągłe:

Gładka powierzchnia
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

 

BECKER™ – rodzina Ekspanderów/protez Piersi (z możliwością pooperacyjnego dostosowywania objętości):

Kwestie, jakie należy rozważyć przed zastosowaniem implantów piersi.

Potencjalne korzyści
Głównym powodem decyzji o poddaniu się zabiegowi powiększenia piersi jest chęć zwiększenia rozmiaru i poprawa proporcji piersi. 
Rekonstrukcja piersi jest procedurą chirurgiczną mającą na celu zastąpienie piersi usuniętej w związku z obecnością nowotworu lub urazu, lub 
zastąpienie tkanek piersi, które nie wykształciły się poprawnie w wyniku poważnej anomalii rozwojowej piersi. Dodatkowo, pacjentki decydują 
się na poddanie zabiegom rewizyjnym (zastąpienia istniejącego implantu piersi) w celu skorygowania lub poprawienia wyniku wcześniejszego 
zabiegu powiększania lub rekonstrukcji piersi.

Życie z implantami piersi
• Poddając się zabiegowi powiększenia lub rekonstrukcji piersi należy mieć na uwadze, iż procedura implantacji może nie ograniczać się 

tylko do jednorazowego zabiegu operacyjnego. Na przestrzeni życia pacjentki z implantami piersi najprawdopodobniej wymagane będą 
dodatkowe wizyty u lekarza, jak również może zajść konieczność wykonania dodatkowego zabiegu.
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• Protezy piersi nie są wieczne. W ciągu życia pacjentki z implantami piersi może zajść potrzeba usunięcia ich z ponowną implantacją protezy 
lub bez.

• Oczekiwana trwałość implantów piersi MENTOR® opiera się na szacunkowym wskaźniku pęknięć implantów. Istnieje wiele możliwych 
przyczyn pęknięć implantów piersi. Należą do nich: zużycie wyrobu z czasem, nieumyślne uszkodzenie ostrym narzędziem podczas zabiegu 
chirurgicznego oraz fizyczne naprężenie, np. wywołane uciskiem podczas wypadku samochodowego lub intensywną aktywnością fizyczną. 
Wskaźniki częstości pęknięć mogą wahać się zależnie od typu przeprowadzanego zabiegu wszczepiania implantu piersi. W ramach badań 
klinicznych  prowadzonych przez firmę MENTOR®, pacjentki poddawane są regularnym, przesiewowym badaniom rezonansem magnetycznym, 
mającym na celu ocenę, czy nastąpiło pęknięcie implantu. Należy zauważyć, że większość pacjentek nie wykazywała żadnych objawów 
związanych ze stwierdzonymi u nich pęknięciami implantów.

Poniżej podano szacunkowe wskaźniki występowania pęknięć implantów piersi MENTOR® w czasie, zgodne z obserwacjami poczynionymi  
w badaniach klinicznych prowadzonych przez firmę MENTOR®. Wskaźniki te obliczono z zastosowaniem metody analitycznej Kaplana-Meiera. 
Podane wskaźniki częstości pęknięć obejmują zarówno pęknięcia „podejrzewane”, jak i te, które zostały „potwierdzone”, zgodnie z podanymi 
poniżej definicjami. 

Podejrzewane pęknięcia, to pęknięcia, na których obecność wskazuje wynik badania rezonansem magnetycznym, lecz które nie zostały 
potwierdzone badaniem fizykalnym, co jest zwykle spowodowane tym, że pacjentka podjęła decyzję o nie usuwaniu implantu.
Potwierdzone pęknięcia to takie, których istnienie zostało potwierdzone w badaniu wykonanym po usunięciu implantu z ciała pacjentki.

Odsetek potwierdzonych pęknięć wyniósł 64 % (49 z 77 podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć) dla implantów piersi MENTOR® 
MemoryGel®, 47 % (8 z 17 podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć) dla implantów piersi Contour Profile® (CPG) oraz 56 % (10 z 18 
podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć) dla implantów BECKER™.
10-letnie wskaźniki podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć dla implantów piersi MENTOR® MemoryGel®:

Pierwotne powiększanie Korekcja powiększenia Pierwotna rekonstrukcja Korekcja rekonstrukcji

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Ogólnie, wskaźnik dla 10-letniego okresu kontrolnego wyniósł 53  %, więc dokładność danych jest ograniczona. 

8-letnie wskaźniki podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć dla implantów piersi Contour Profile® (CPG):

Pierwotne powiększanie Korekcja powiększenia Pierwotna rekonstrukcja Korekcja rekonstrukcji

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Ogólnie, wskaźnik dla 8-letniego okresu kontrolnego wyniósł 55  %, więc dokładność danych jest ograniczona.

W oparciu o przedstawione powyżej informacje można oczekiwać, że przybliżona trwałość implantów piersi MENTOR® MemoryGel® oraz  
Contour Profile® (CPG) wynosić będzie ponad 10 lat. 

Ekspandery/implanty piersi BECKER™ zawierają także sól fizjologiczną. Może więc dojść do ich opróżnienia w przypadku zaistnienia uszkodzenia 
implantu umożliwiającego wyciek soli fizjologicznej. Wskaźniki opróżnienia oraz wskaźniki podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć 
przedstawiono poniżej.
5-letni wskaźnik podejrzewanych lub potwierdzonych pęknięć i opróżnień dla ekspanderów/implantów piersi BECKER™ u pacjentek poddanych 
zabiegom rekonstrukcji:

Podejrzewane lub potwierdzone pęknięcia 7,2 %

Opróżnienie 1,3 %
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Mniejsza wielkość próby zastosowana w badaniu klinicznym implantów BECKER™ ogranicza dokładność danych. 

Dla ekspanderów/implantów piersi BECKER™ dostępne są teraz dane dotyczące okresu 5 lat i w tym czasie stwierdzono mniej niż 10  % pęknięć/
opróżnień u pacjentek poddanych zabiegom rekonstrukcji.
• Wiele zmian zachodzących w piersi pacjentki po implantacji protezy jest nieodwracalnych (nie można ich odwrócić). Jeżeli pacjentka 

zdecyduje się kiedyś na usunięcie implantów, mogą pojawić się niemożliwe do zaakceptowania zagłębienia, pofałdowania, pomarszczenia lub 
inne zmiany natury kosmetycznej w obrębie piersi.

• Wszczepienie chirurgiczne protezy piersi może ograniczać możliwość produkcji niezbędnej ilości mleka podczas karmienia piersią. Ponadto 
implanty piersi nie zapobiegną opadaniu piersi po okresie ciąży.

• U pacjentek z implantami piersi utrudnione może być rutynowe badanie mammograficzne. Może zajść konieczność wykonania dodatkowych 
zdjęć, co wiąże się ze z wydłużeniem czasu badania i zwiększeniem ilości zastosowanego promieniowania.

Etapy implantacji
• Wybór chirurga
 Podczas wyboru doświadczonego w implantacji protez chirurga, należy uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

1. Ile zabiegów powiększania bądź rekonstrukcji piersi wykonuje rocznie dany chirurg?
2. Od jak dawna dany chirurg wykonuje zabiegi powiększania bądź rekonstrukcji piersi?
3. Jakie najczęstsze powikłanie występuje w praktyce danego chirurga?
4. Jak często dany chirurg wykonuje zabiegi powtórnych operacji i jaki jest najczęściej występujący rodzaj tych powtórnych operacji?

Następujące kwestie dotyczące możliwości chirurgicznego zabiegu implantacji protezy powinny zostać zrozumiane i przedyskutowane z chirurgiem:
• Wielkość implantu
 Ogólnie mówiąc, im większy jest pożądany rozmiar biustu, tym większy rozmiar implantu powinno się brać pod uwagę (mierzony w 

centymetrach sześciennych albo mililitrach).
 Chirurg oceni również otaczające tkanki, aby stwierdzić, czy jest ich wystarczająca ilość do pokrycia implantu. W przypadku, gdy nie ma 

wystarczającej ilości tkanek do całkowitego pokrycia implantu, lekarz ostrzeże, iż po operacji brzegi protezy mogą być wyczuwalne lub 
widoczne. Może to nawet spowodować komplikacje chirurgiczne. Ponadto zbyt duży rozmiar implantów piersi może przyspieszyć proces 
opadania piersi z powodu siły ciążenia.

• Faktury osłonki
 SILTEX™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym chropowatej osłonki implantów piersi MENTOR®. Faktura taka została stworzona, aby 

szorstka powierzchnia implantu mogła odpowiednio reagować z włóknami kolagenu w organizmie człowieka.
 Firma Mentor oferuje również implanty piersi w gładkiej osłonce.
• Kształt, profil i wysokość implantów
 Firma Mentor oferuje implanty piersi wypełnione spoistym silikonowym żelem w kształcie okrągłym lub konturowanym. Okrągłe protezy 

dostępne są w trzech różnych profilach (niskim, umiarkowanym, umiarkowanym-plus, wysokim i ultra-wysokim). Dodatkowo protezy 
profilowane dostępne są w różnych wysokościach (niskiej, średniej i wysokiej).

• Stopnie spoistości żelu
 Żele występujące w protezach firmy Mentor zbudowane są ze spoistych, a nie płynnych polimerów. Pomimo, że są miękkie i wydają się 

mieć płynną zawartość, to funkcjonują jako jedna całość. Żele firmy Mentor mają jednolitą zwartość, odtwarzając w sposób jak najbardziej 
naturalny prawdziwą tkankę piersi. Żelowe protezy firmy Mentor dostępne są w trzech różnych poziomach spoistości, jakkolwiek wszystkie 
one są spoiste.

 Cohesive I 
Żel o standardowej spoistości wykorzystywany w implantach firmy Mentor. Jest to najbardziej miękki w dotyku rodzaj żelu firmy Mentor.
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 Cohesive II 
Nieco bardziej spoisty żel, do wypełniania implantów twardszych w dotyku.

 Cohesive III 
Najbardziej spoisty żel firmy Mentor, zapewniający utrzymanie konturowego kształtu z zachowaniem przyjemnego poziomu zwartości.

• Wyczuwalność
 Powody, dla których implanty mogą stać się bardziej wyczuwalne (łatwiejsze do wyczucia): implanty fakturowane, większe implanty, 

usytuowanie pod gruczołem, brak wystarczającej ilości skóry/tkanek do pokrycia implantu.
• Umiejscowienie protezy
 Implant piersi może zostać umiejscowiony albo częściowo pod mięśniem piersiowym większym (podmięśniowo) albo na powierzchni mięśnia 

pod tkanką gruczołową (podgruczołowo). Wszelkie kwestie (za i przeciw) dotyczące umiejscowienia implantu powinny być przedyskutowane 
z chirurgiem.

• Umiejscowienie podmięśniowe, w porównaniu do 
podgruczołowego, może się wiązać z dłuższym zabiegiem 
i rekonwalescencją, może być bardziej bolesne, a ponowne 
operacje mogą by przy tym położeniu utrudnione. Możliwe 
korzyści wynikające z tego położenia to mniejsza wyczuwalność 
implantów oraz łatwiejsza dostępność piersi dla badania 
mammograficznego.
Umiejscowienie podgruczołowe, w porównaniu do 
podmięśniowego, powoduje, że zabieg i rekonwalescencja mogą 
przebiegać krócej, być mniej bolesne, a obszar operowany łatwiej 
dostępny dla ewentualnych późniejszych operacji. Jednakże, 
umiejscowienie takie może skutkować bardziej wyczuwalnym 
implantem oraz utrudnieniami w badaniu mammograficznym.

• Miejsca nacięcia
Wszelkie kwestie dotyczące umiejscowienia nacięcia (za i przeciw) powinny by przedyskutowane z chirurgiem. Istnieją trzy najczęstsze 
miejsca wykonania nacięcia: pod ramieniem (pachowe), wokół otoczki brodawki (okołootoczkowe) lub w fałdzie podpiersiowym 
(podpiersiowe). W przypadku umiejscowienia pod pachą chirurg może zastosować sondę wyposażoną w miniaturową kamerę razem 
z minimalnie inwazyjnymi przyrządami, aby wytworzyć „kieszonkę” dla implantu piersi. Czwartym miejscem nacięcia jest nacięcie pępkowe 
i zabieg przy zastosowaniu metody endoskopowej, ale ta technika nie została jeszcze do końca poznana i w związku z tym nie jest polecana.

 Pachowe miejsce nacięcia 
Nacięcie to jest mniej ukryte niż nacięcie okołootoczkowe, ale niesie ze sobą 
mniejsze ryzyko trudności w karmieniu piersią w przyszłości.

 Okołootoczkowe miejsce nacięcia 
To nacięcie jest najbardziej ukryte, lecz związane jest w wyższym ryzykiem 
niemożności karmienia piersią w porównaniu z innymi miejscami nacięcia.

 Podpiersiowe miejsce nacięcia 
Nacięcie to jest mniej ukryte niż nacięcie okołootoczkowe, ale niesie ze sobą 
mniejsze ryzyko trudności w karmieniu piersią w przyszłości.

Podgruczołowe Podmięśniowe

Pachowe

Okołootoczkowe

Podpiersiowe
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3. SZCZEGÓLNE KWESTIE DOTYCZĄCE POWIĘKSZANIA PIERSI
Jakie są alternatywy dla zabiegu powiększania piersi?
• Można zaakceptować piersi takimi, jakie są.
• Można nosić stanik typu push-up lub zewnętrzne protezy.

Czy powinna Pani mieć powiększany biust?
Powinna Pani rozważyć skonsultowanie tej kwestii ze swoją rodziną, przyjaciółmi, grupą wsparcia dla osób z implantami piersi i z konsultantami, 
aby pomogli Pani w podjęciu tej decyzji. Zaleca się, aby po przeczytaniu tej broszury i rozważeniu wszystkich opcji poczekać z podjęciem decyzji 
przez minimum dwa do czterech tygodni.

Pole zabiegowe i znieczulenie
Zabieg powiększenia piersi stosowany jest zazwyczaj w warunkach dziennego pobytu na szpitalnej sali operacyjnej lub w klinice chirurgii. Zwykle 
stosowane jest znieczulenie ogólne, można jednak rozważyć kwestię znieczulenia miejscowego. Zabieg taki trwa przeważnie od jednej do dwóch 
godzin. Twój chirurg wykona nacięcie i stworzy „kieszeń”, w której umieszczony będzie implant. Następnie implant zostanie wprowadzony do 
„kieszeni” i odpowiednio ułożony. Na zakończenie, miejsce nacięcia zostanie zamknięte przy pomocy szwów i zaklejone plastrami.

Opieka w okresie pozabiegowym
Będzie Pani najprawdopodobniej odczuwać zmęczenie i niewielkie dolegliwości bólowe przez kilka dni po operacji, a piersi mogą pozostać 
opuchnięte i wrażliwe na dotyk przez miesiąc lub dłużej. Może Pani również odczuwać swego rodzaju „ciasnotę” w obrębie piersi, ponieważ Pani 
skóra musi się przystosować do nowego rozmiaru piersi.
Opieka pooperacyjna może obejmować noszenie specjalnego biustonosza pooperacyjnego, opatrunku z bandaży lub sportowego biustonosza, 
aby zapewnić odnią pozycję i dodatkowe wsparcie dla piersi podczas procesu gojenia. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi, najprawdopodobniej 
będzie Pani mogła powrócić do pracy w przeciągu kilku dni, jednakże, przez co najmniej dwa tygodnie należy unikać wysiłku fizycznego, który 
powodowałby podniesienie Pani pulsu i ciśnienia. Pani chirurg może również zalecić specjalne ćwiczenia polegające na masażu piersi.
Ważne: Jeżeli pojawi się gorączka lub znaczna opuchlizna lub/i zaczerwienienie w obrębie piersi po założeniu implantu (-ów) należy się 
niezwłocznie skontaktować ze swoim chirurgiem.

Jakie pytania powinna Pani zadać swojemu chirurgowi przed zabiegiem powiększenia piersi?
Poniższa lista pytań ma za zadanie pomóc Pani w przypomnieniu tematów do przedyskutowania z Pani chirurgiem.
1. Jakie jest ryzyko i komplikacje wynikające z zastosowania implantów piersi?
2. Ilu dodatkowych operacji w ciągu życia można oczekiwać po zabiegu wszczepieniu implantów?
3. Jak wyglądać będą moje piersi, jeżeli zdecyduję się usunąć implanty bez wymienienia ich na inne?
4. Jaki kształt, rozmiar, powłoka, miejsce nacięcia i umiejscowienia jest dla mnie najlepsze?
5. Czy upośledzona zostanie moja zdolność karmienia piersią?
6. Jakich zmian w kształcie piersi mogę oczekiwać wraz z upływem lat?
7. Jakich zmian w kształcie piersi mogę oczekiwać po okresie ciąży? A jakich po okresie karmienia piersią?
8. Jakie są możliwości, jeżeli nie będę zadowolona z kosmetycznego efektu zabiegu powiększania piersi?
9. Jakie są alternatywne zabiegi lub produkty, jeżeli nie zdecyduję się na wszczepienie implantów?
10. Czy mogę obejrzeć fotografie przed i po każdym z rodzajów zabiegów i jakich rezultatów mogę oczekiwać u siebie?
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4. SZCZEGÓLNE KWESTIE DOTYCZĄCE REKONSTRUKCJI PIERSI
Jakie są alternatywy dla zabiegu rekonstrukcji piersi?
Jeżeli nie zdecyduje się Pani na zabieg rekonstrukcji piersi, może Pani zaopatrzyć się w zewnętrzną protezę piersiową, którą wkłada się do stanika. 
Protezy zewnętrzne dostępne są w różnorodnych kształtach i rozmiarach, a wykonane są z różnych materiałów, takich jak pianka, bawełna i 
silikon. Można również wykonać na zamówienie protezę, która będzie dokładnie dopasowana do rozmiaru i kształtu Pani biustu.

Czy powinna Pani poddać się zabiegowi rekonstrukcji piersi?
Kwestia wykonania zabiegu rekonstrukcji piersi zależy od konkretnej Pani sytuacji, stanu Pani zdrowia, trybu życia, stanu emocjonalnego oraz 
rozmiaru i wielkości piersi. Może Pani rozważyć skonsultowanie tej kwestii z rodziną, przyjaciółmi, doradcami i grupami wsparcia dla osób z 
implantami piersi i z rakiem piersi, aby pomogli Pani w podjęciu tej decyzji. Zaleca się, aby po przeczytaniu tej broszury i rozważeniu wszystkich 
opcji poczekać z podjęciem decyzji przez minimum dwa do czterech tygodni.
Jeżeli podjęła Pani decyzję o zabiegu rekonstrukcji piersi, ale nie wie Pani, do jakiego chirurga plastycznego się zwrócić, proszę poprosić swojego 
chirurga ogólnego o skierowanie do doświadczonego specjalisty w Pani okolicy. Pani chirurg ogólny, chirurg plastyczny i onkolog powinni ze sobą 
współpracować, w kwestii zaplanowania mastektomii i zabiegu rekonstrukcyjnego, aby uzyskać możliwie najlepsze rezultaty.

Jakich wyborów należy dokonać przed zabiegiem rekonstrukcji piersi?
Rodzaj zabiegu rekonstrukcji, jaki można u Pani wykonać zależy od Pani sytuacji medycznej, kształtu i rozmiaru piersi, ogólnego stanu zdrowia, 
trybu życia i celu, jaki chce Pani osiągnąć. Kobiety z niewielkim i średnim rozmiarem piersi są najlepszymi kandydatkami do zabiegu rekonstrukcji.
Zabieg rekonstrukcji może by przeprowadzony przy użyciu protezy piersi (implantu wypełnionego żelem silikonowym lub solą fizjologiczną lub 
kombinacją wyżej obu) lub też przy zastosowaniu fragmentu Pani własnych tkanek (płata skórno-tkankowego), albo kombinacji tych dwóch 
metod. Płat tkankowy jest to fragment skóry, tkanki tłuszczowej i/lub mięśniowej, który może zostać przesunięty z Pani brzucha, pleców lub 
innego miejsca w okolice klatki piersiowej, aby uformować nową pierś.
Niezależnie od tego, czy w rekonstrukcji zastosowana zostanie u Pani proteza piersi czy nie, prawdopodobnie potrzebne będą dodatkowe zabiegi, 
aby poprawić symetrię i wygląd piersi. Na przykład, ponieważ brodawka sutkowa zazwyczaj bywa usuwana podczas zabiegu mastektomii, może 
zostać zrekonstruowana przy pomocy tkanek z drugiej piersi lub wytatuowana. Rekonstrukcja brodawki najczęściej odbywa się w warunkach 
ambulatoryjnych po zakończeniu procesu rekonstrukcji piersi.

Rekonstrukcje piersi z zastosowaniem implantów
Decyzję o tym, czy Pani stan zdrowia kwalifikuje Panią do zabiegu rekonstrukcji, podejmie Pani lekarz. Kobiety o większych piersiach mogą 
wymagać rekonstrukcji z zastosowaniem płata skórnego i protezy. Pani chirurg może zaproponować Pani zastosowanie implantu również w 
drugiej, zdrowej piersi, aby upodobnić obie piersi do siebie (zmaksymalizować symetrię) lub też jej zmniejszenie (mammoplastyka redukcyjna) 
albo też uniesienie piersi (mastopeksję). Mammoplastyka redukcyjna polega na usunięciu części tkanek piersi oraz skóry. Mastopeksja polega na 
usunięciu paska skóry spod piersi i/lub naokoło brodawki i użyciu go w celu uniesienia i naprężenia skóry wokół piersi. Jeżeli zależy Pani na tym, 
aby druga pierś pozostała nienaruszona, powinna przedyskutować to Pani z chirurgiem, ponieważ może mieć to wpływ na wybór zastosowanej u 
Pani metody rekonstrukcji.

Wybór czasu rekonstrukcji piersi
Poniższy opis dotyczy rekonstrukcji po zabiegu mastektomii, ale podobna procedura dotyczy sytuacji po urazie piersi lub w przypadku wrodzonych 
defektów. Zabieg rekonstrukcji może rozpocząć się w czasie mastektomii (natychmiastowa rekonstrukcja) lub też po wielu miesiącach alboi latach 
(rekonstrukcja odroczona). Natychmiastowa rekonstrukcja może polegać na wszczepieniu protezy, ale zazwyczaj wiąże się z wszczepieniem 
ekspandera tkankowego, który jest potem zastępowany protezą, może też polegać na wszczepieniu ekspandera/implantu piersi (ekspander/
implant BECKER™). Ekspander/implant BECKER™ służy jednocześnie jako ekspander tkanek i proteza piersi. Jest on stopniowo rozprężany 
przez wstrzykiwanie soli fizjologicznej w umieszczony pod skórą port. W momencie osiągnięcia pożądanego efektu rozciągnięcia ekspandera/
implantu BECKER™, port do wstrzyknięć jest usuwany. Należy pamiętać, iż każdy rodzaj chirurgicznej rekonstrukcji piersi może składać się z kilku 

PPE Specification
Labeling Specification
11689-04 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Polish

100069457 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



14 11689-04 
LAB100069457v4

etapów. Korzyści z metody natychmiastowej rekonstrukcji - proces ten rozpoczyna się już w momencie mastektomii, a połączenie mastektomii 
z pierwszym etapem rekonstrukcji pozwala na zmniejszenie ich kosztów. Jednakże w tym przypadku istnieje zwiększone ryzyko powikłań 
spowodowanych możliwością rozejścia się tkanek, w związku z tym czas operacji oraz okres rekonwalescencji mogą ulec wydłużeniu.
Potencjalne korzyści z zabiegu rekonstrukcji odroczonej są takie, iż może Pani poczekać z podjęciem decyzji, aż zostaną zakończone inne rodzaje 
leczenia, takie jak radio- i chemioterapia. Rekonstrukcja odroczona może być dobrym rozwiązaniem, jeżeli Pani chirurg przewiduje problemy z 
gojeniem się rany po mastektomii, albo po prostu potrzebuje Pani więcej czasu na podjęcie decyzji.
Podejmując decyzję o natychmiastowej lub odroczonej rekonstrukcji, pozostają do rozważenia kwestie medyczne, finansowe i emocjonalne. 
Powinna Pani przedyskutować ze swoim chirurgiem, chirurgiem plastycznym i/lub z onkologiem wszelkie za i przeciw dotyczące Pani 
indywidualnego przypadku.

Kwestie chirurgiczne, jakie należy przedyskutować ze swoim lekarzem
Należy przedyskutować następujące za i przeciw ze swoim chirurgiem lub/i z onkologiem.
• Natychmiastowa rekonstrukcja piersi
 Jednostopniowa rekonstrukcja z zastosowaniem implantów (jedynie implantów) lub z zastosowaniem (ekspandera/implantu piersi 

(ekspander/implant BECKER™)).
 Dwustopniowa natychmiastowa rekonstrukcja polegająca na wszczepieniu tymczasowego ekspandera tkankowego na okres kilku miesięcy, a 

następnie wprowadzeniu na jego miejsce protezy.
• Odroczona rekonstrukcja piersi
 Jednostopniowa, odroczona rekonstrukcja z zastosowaniem ekspandera/implantu piersi (ekspander/implant BECKER™).
 Dwustopniowa odroczona rekonstrukcja polegająca na wszczepieniu tyymczasowego ekspandera tkankowego na okres kilku miesięcy, a 

następnie zastąpieniu go protezą.

Na czym polega zabieg rekonstrukcji piersi z zastosowaniem implantów?
Jednostopniowa (natychmiastowa lub odroczona) rekonstrukcja z zastosowaniem implantu
Natychmiastowa jednostopniowa rekonstrukcja piersi może być wykonana już w czasie zabiegu mastektomii. Jak tylko chirurg ogólny usunie 
chore tkanki piersi, wówczas chirurg plastyczny może umieścić w jej miejscu ekspander/implant piersi (ekspander/implant BECKER™, co 
zakończy procedurę jednostopniowej rekonstrukcji. W przypadku zastosowania ekspandera/implantu BECKER™ sól fizjologiczna będzie 
stopniowo dodawana (przez okres do sześciu miesięcy) aż do momentu uzyskania pożądanego rozciągnięcia. Na tym etapie port do wstrzyknięć 
zostanie usunięty. Usunięcie portu do wstrzyknięć odbywa się najczęściej w znieczuleniu miejscowym, w trakcie dziennego pobytu w szpitalu. 
Jednostopniową, odroczoną rekonstrukcję piersi wykonuje się przy użyciu ekspandera/implantu piersi (ekspander/implant BECKER™ po kilku 
miesiącach lub latach od zabiegu usunięcia piersi.

Dwustopniowa (natychmiastowa lub odroczona) rekonstrukcja z zastosowaniem implantu.
Proces rekonstrukcji z zastosowaniem implantu żelowego MENTOR® składa się zwykle z dwóch etapów, poczynając od użycia tymczasowego 
ekspandera tkankowego, który po kilku miesiącach jest zastępowany implantem. 
Umieszczenie ekspandera tkankowego może nastąpić jeszcze w czasie mastektomii lub być opóźnione o kilka miesięcy lub lat.
Ekspander tkankowy może zawierać port do napełniania lub port do wstrzyknięć zintegrowany z otoczką ekspandera, lub osobny, odległy port 
dołączany do ekspandera za pomocą specjalnego wężyka. W przypadku zastosowania ekspandera z osobnym portem, jest on umieszczany na 
żebrach lub pod pachą.
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Stopień 1: Rozciąganie tkanek

Blizna po mastektomii Ekspander/implant z odległym 
portem do wstrzyknięć

Ekspander tkankowy ze 
zintegrowanym portem do 
wstrzyknięć

Efekt końcowy z 
implantem

Podczas mastektomii chirurg ogólny zazwyczaj usuwa skórę razem z tkankami piersi, pozostawiając tkanki na klatce piersiowej płaskie i napięte. 
W celu wytworzenia odpowiedniej przestrzeni w kształcie piersi pod pozostałymi tkankami umieszczany jest ekspander.
Ekspander tkankowy jest to urządzenie przypominające balon, wytworzone z elastyczne gumy silikonowej. Urządzenie to jest umieszczane puste, 
i stopniowo wypełnia się je roztworem fizjologicznym soli, nakłuwając cienką igłą skórę pokrywającą port do wstrzyknięć. Podczas stopniowego 
wypełniania się ekspandera, skóra nad nim powoli się rozciąga, tak jak się to dzieje z brzuchem kobiety w ciąży. W taki sposób ekspander 
wytwarza specjalną „kieszonkę” na implant w kształcie piersi.
Ekspander umieszczany jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej. Zabieg chirurgiczny trwa przeważnie od jednej do 
dwóch godzin. Zabieg ten wymaga zwykle krótkiego pobytu w szpitalu, lub też może by wykonany w warunkach ambulatoryjnych. Zazwyczaj 
normalne czynności dnia codziennego mogą by wznowione po dwóch-trzech tygodniach.
Ponieważ skóra na piersi po zabiegu mastektomii może by odrętwiała, jest bardzo możliwe, że nie będzie Pani odczuwać bólu po założeniu 
ekspandera. Jednakże, po każdym dopełnieniu ekspandera może Pani odczuwać ucisk i dyskomfort, które ulegają zmniejszeniu w miarę 
rozciągania się tkanek. Rozciąganie tkanek trwa zazwyczaj od czterech do sześciu miesięcy.

Stopień 2: Umieszczanie implantu piersi
Po usunięciu ekspandera, do kieszeni wprowadzany jest implant piersi. Zabieg wymiany ekspandera na implant piersi zazwyczaj jest 
wykonywany w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej. Zabieg ten wymaga zwykle krótkiego pobytu w szpitalu lub może być 
wykonany w warunkach ambulatoryjnych.

Rekonstrukcja piersi bez zastosowania implantów: Procedury z zastosowaniem płata tkanki
Pierś może by odtworzona poprzez przemieszczenie partii skóry, tkanki tłuszczowej i mięśniowej z jednego regionu Pani ciała do drugiego. 
Fragment tkanek może pochodzić z Pani brzucha, górnej części pleców, górnej części bioder lub pośladków.
Płat tkankowy może mieć pozostawione ukrwienie i być przesunięty do rejonu piersi przez podskórny tunel (płat uszypułowany), lub też może 
by całkowicie odcięty i umieszczony w obrębie piersi techniką mikrochirurgiczną (płat wolny). Czas zabiegu jest zazwyczaj dłuższy w przypadku 
stosowania płata wolnego, w związku z wymaganiami dotyczącymi technik mikrochirurgii.
Rekonstrukcja z zastosowaniem płatów tkankowych wymaga zazwyczaj kilkudniowego pobytu w szpitalu i dłuższego okresu rekonwalescencji niż 
ma to miejsce przy stosowaniu implantów. Technika ta pozostawia bliznę w miejscu pobrania płata oraz na rekonstruowanej piersi. Jednakże ma 
tę zaletę, iż stosując ją można zastąpić tkanki okolicy piersi. Może to być istotne w przypadku, gdy tkanki piersi zostały uszkodzone i nie nadają się 
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do procedury rozciągania przy pomocy ekspandera. Inną zaleta takiej rekonstrukcji w odróżnieniu od rekonstrukcji z zastosowaniem implantu jest 
to, że zazwyczaj zabieg symetryzacji drugiej piersi nie jest już potrzebny.
Najczęstszymi typami płatów tkankowych są: płat poprzeczny z mięśnia prostego brzucha (ang. TRAM), oraz płat z mięśnia najszerszego grzbietu 
(Latissimus dorsi).
Jest bardzo ważne, aby była Pani świadoma, iż operacja z zastosowaniem płatów skórnych (a zwłaszcza typu TRAM) jest bardzo rozległą operacją, 
bardziej niż zabieg mastektomii. Wymaga ona dobrego ogólnego stanu zdrowia i silnej motywacji psychicznej. Jeżeli ma Pani nadwagę, pali 
pani papierosy, miała Pani wcześniej operację w okolicy płata lub ma Pani kłopoty z krążeniem, może nie być Pani dobrą kandydatką do zabiegu 
z zastosowaniem płata TRAM. Ponadto, jeżeli jest Pani zbyt szczupła, może Pani nie mieć wystarczającej ilości tkanek na brzuchu lub plecach do 
utworzenia piersi.

Płat TRAM (uszypułowany lub wolny)

Krok 1: Przeprowadzana jest mastektomia i 
zaznaczane jest miejsce, z którego pobrany 
zostanie płat.

Krok 2: Płat z mięśnia prostego i tkanek jest 
przeprowadzany tunelem pod skórą w  
kierunku piersi.

 Krok 3: Wynik końcowy.

Podczas zabiegu z użyciem płata TRAM chirurg usuwa fragment tkanek z Pani brzucha i przesuwa go na klatkę piersiową. formując pierś. Zabieg  
z użyciem płata TRAM bywa czasem nazywany „spłaszczaniem brzucha”, gdyż pomaga w pozbyciu się tkanek w obszarze brzucha.
Zabieg TRAM z zastosowaniem uszypułowanego płata trwa zazwyczaj od trzech do sześciu godzin i jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym; 
zabieg TRAM z zastosowaniem płata wolnego trwa zwykle dłużej. Zabieg TRAM może wymagać wykonania transfuzji krwi. Najczęściej pozostaje 
się w szpitalu od dwóch do pięciu dni. Normalne czynności dnia codziennego mogą zostać wznowione po sześciu-ośmiu tygodniach. Jednakże 
niektóre kobiety twierdziły, iż powrót do normalnego trybu życia trwał u nich aż do roku. Może wystąpić u Pani czasowe lub trwałe zmniejszenie 
siły mięśniowej w obrębie brzucha. Jeżeli po zabiegu rekonstrukcji planuje Pani zachodzenie w ciążę, należy poinformować o tym swojego 
lekarza. Technika ta pozostawia dużą bliznę na brzuchu oraz czasem dodatkowe blizny na zrekonstruowanej piersi.
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Płat z mięśnia najszerszego grzbietu (LD) z zastosowaniem lub bez protez piersiowych 

Płat składający się ze skóry i 
mięśni pobierany jest z pleców.

Pobrana tkanka przesuwana jest podskórnym 
tunelem w kierunku piersi i służy do 
uformowania wyniosłości.

W celu uformowania odpowiedniej 
wyniosłości można również 
zastosować implant.

Podczas zabiegu z użyciem płata z mięśnia najszerszego grzbietu chirurg usuwa fragment tkanek z Pani pleców i przesuwa go na klatkę piersiową 
rekonstruując pierś. Ponieważ ten rodzaj płata tkankowego jest zwykle cieńszy niż płat TRAM, jest on zalecany głównie do rekonstrukcji małych piersi.
Zabieg z zastosowaniem płata z mięśnia najszerszego grzbietu trwa zazwyczaj od dwóch do czterech godzin i jest wykonywany w znieczuleniu 
ogólnym. Najczęściej pozostaje się w szpitalu od dwóch do trzech dni. Zazwyczaj normalne czynności dnia codziennego mogą by wznowione po 
dwóch-trzech tygodniach. Może wystąpić u Pani czasowe lub trwałe zmniejszenie siły mięśniowej i trudności w poruszaniu w obrębie pleców 
i ramienia. Będzie Pani miała bliznę na plecach, która zwykle daje się ukryć pod biustonoszem. Może mieć Pani także dodatkowe blizny na 
zrekonstruowanej piersi.

Jakie pytania powinna Pani zadać swojemu chirurgowi przed zabiegiem rekonstrukcji piersi?
Poniższa lista pytań ma za zadanie pomóc Pani w przypomnieniu tematów do przedyskutowania z Pani chirurgiem.
1. Jakie są możliwości rekonstrukcji moich piersi?
2. Jakie są zagrożenia i powikłania w przypadku każdego z rodzajów rekonstrukcji piersi i jak często one występują?
3. Co się stanie, jeżeli rak powróci lub pojawi się w drugiej piersi?
4. Czy rekonstrukcja będzie miała wpływ na leczenie przeciwnowotworowe?
5. Ile etapów występuje w każdym z rodzajów zabiegów i jakie to etapy?
6. Jak długo potrwa całkowita rekonstrukcja?
7. Jak duże doświadczenie ma chirurg w zakresie każdego rodzaju zabiegu?
8. Czy mogę obejrzeć fotografie przed i po każdym z rodzajów zabiegów i jakich rezultatów mogę oczekiwać u siebie?
9. Jak będą wyglądały moje blizny?
10. Jakich zmian w wyglądzie piersi mogę oczekiwać wraz z upływem czasu?
11. Jakich zmian w wyglądzie piersi mogę oczekiwać po okresie ciąży?
12. Jakie są możliwości, jeżeli nie będę zadowolona z kosmetycznego efektu zabiegu?
13. Czy mogę porozmawiać z innymi pacjentkami o ich osobistych doświadczeniach?
14. W przypadku kilkuetapowej rekonstrukcji, jaki jest przybliżony koszt każdej procedury?
15. Jak silne dolegliwości bólowe mogę odczuwać po zabiegu i przez jak długo?
16. Jak długo potrwa pobyt w szpitalu?
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17. Czy konieczna będzie transfuzja krwi i czy mogę oddać własną krew?
18. Kiedy będę mogła powrócić do normalnych czynności (w tym seksualnych lub sportowych)?

5. JAKIE PRZECIWWSKAZANIA, OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ROZWAŻYĆ?
Przeciwwskazanie to stan lub okoliczność, której obecność oznacza, że procedury nie należy wykonywać. Stosowanie implantów piersi MENTOR® 
jest przeciwwskazane w następujących okolicznościach, ze względu na to, że czynniki ryzyka związane z procedurą powiększenia lub rekonstrukcji 
piersi przeważają nad spodziewanymi korzyściami płynącymi z tego zabiegu:
• Kobiety z aktywną infekcją w dowolnym miejscu w organizmie.
• Kobiety ze stwierdzonym nowotworem lub stanem przednowotworowym piersi, u których nie przeprowadzono odpowiedniego leczenia, oraz
• Kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Metody chirurgiczne przeciwwskazane w zabiegu implantacji protez piersiowych:
• Iniekcje poprzez otoczkę implantu.
• Układanie jednego implantu na drugim: więcej niż jeden implant na pierś.

Bezpieczństwo zabiegu nie zostało ustalone w przypadku pacjentek z następującymi stanami:
• Choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń i twardzina skóry.
• Choroby upośledzające gojenie się ran i krzepliwość krwi.
• Upośledzenie systemu immunologicznego (np. aktualnie stosowana immunosupresja).
• Upośledzone ukrwienie tkanek klatki piersiowej.

Pozostałe kwestie
Badanie mammograficzne przed zabiegiem implantacji
W celu ustalenia stanu wyjściowego może Pani wykonać mammografię poprzedzającą zabieg, a następnie kolejną po upływie 6 miesięcy do 
jednego roku od operacji.

Wpływ na badanie mammograficzne
Implant piersi może wpływać na wykrywalność raka piersi, a także może utrudniać samo badanie. W związku z tym bardzo ważne jest, aby przed 
wykonaniem badania poinformować technika radiologa o posiadaniu implantu. W takim wypadku można zastosować specjalne techniki badania, 
aby zminimalizować ryzyko pęknięcia protezy i aby uzyskać możliwie jak najlepszy obraz. Ponieważ pierś podczas mammografii jest ściskana, 
istnieje ryzyko pęknięcia implantu. Technika mammografii u pacjentek z implantami wymaga zastosowania większej liczby projekcji, co wiąże 
się z większą ilością otrzymanego promieniowania. Jednakże zysk z badania mammograficznego i jego rola w wykrywaniu raka przeważa ryzyko 
związane z dodatkową ilością promieni rentgena.

Rozróżnianie implantu od tkanek piersi podczas samobadania.
Po zabiegu powinna Pani co miesiąc przeprowadzać samokontrolę piersi. Aby móc to zrobić dokładnie, powinna Pani poprosić swojego chirurga, 
aby pomógł pani rozróżniać palpacyjnie implant od tkanek piersi. Każdy nowy guzek lub podejrzana zmiana (bolące miejsce) powinno by 
zdiagnozowane drogą biopsji. Podczas przeprowadzania biopsji należy uważać, aby nie przebić implantu. Obecność implantów piersi może 
ułatwić wykrycie guzków w toku samobadania piersi (badania palpacyjnego).

Efekty długoterminowe
Długoterminowe bezpieczeństwo i efektywność protez piersi jest aktualnie badane, jednakże firma Mentor monitoruje długoterminowe 
(10 lat) ryzyko pęknięcia implantu, powtórnej operacji, usunięcia implantu i zaciskania implantu (twardnienie tkanek otaczających 
implant, tzw. zaciskanie torebki łącznotkankowej). W przypadku pojawienia się nowych danych, firma Mentor umieści je w ulotkach 
informacyjnychzałączanych do produktów i wysyłanych do lekarzy. W celu uzyskania najnowszych informacji powinna Pani skontaktować się ze 
swoim lekarzem.
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Procedury dotyczące torebki łącznotkankowej
Musi być Pani świadoma, iż wykonywanie zabiegu zamkniętej kapsulotomii, co oznacza zgniatanie lub naciskanie na tkanki otaczające implant w 
celu przerwania bliznowatej otoczki wokół niego, nie jest zalecane i prowadzić może do pęknięcia lub zniszczenia implantu.

Radioterapia
Powinna być Pani świadoma, iż nie zostały wykonane testy mające na celu zbadanie wpływu radioterapii na tkanki pacjentek posiadających 
implanty piersi, jednakże pewne dane z literatury sugerują, iż radioterapia może zwiększać ryzyko wystąpienia przykurczu torebkowego. 
Decyzja dotycząca stosowania u Pani radioterapii po zabiegu implantacji protez piersi powinna zostać podjęta przez Pani chirurga i onkologa-
radioterapeutę.

Rezonans magnetyczny
Ustalono, iż aktualnie rezonans magnetyczny jest najlepszą metodą diagnostyczną, oceniającą, czy doszło do pęknięcia implantu, bez 
konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego. Jeżeli zostanie Pani poddana badaniu MR, będzie Pani musiała leżeć na brzuchu, a Pani 
piersi umieszczone zostaną w specjalnym uchwycie. Następnie wsunięta zostanie Pani do maszyny, która może być otwarta, lub mieć kształt 
tunelu. Niektórzy pacjenci mają nieprzyjemne odczucia, związane z przebywaniem w zamkniętej przestrzeni. Podczas wykonywania zdjęć przez 
maszynę, będzie Pani słyszała hałas, wytwarzany przez pracujące urządzenie. Aby móc wykonać u Pani badanie MR, nie może Pani posiadać w 
ciele żadnych metalowych przedmiotów (np. implantów) ani chorować na klaustrofobię.

6. JAKIE MOGĄ BYĆ KOMPLIKACJE PO CHIRURGICZNYM WSZCZEPIENIU IMPLANTÓW?
Każdy zabieg chirurgiczny niesie ze sobą ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem, a także infekcji, opuchlizny, zaczerwienienia, krwawienia 
oraz bólu.
Dodatkowo istnieją potencjalne powikłania związane specyficznie z wszczepieniem implantów Do tych powikłań zalicza się:

Opróżnienie/pęknięcie
W przypadku pęknięcia otoczki implantu wypełnionego żelem może dojść do wycieku żelu z implantu. Ekspander/implant BECKER™ zmniejsza 
swoją objętość, gdy wypełniająca go sól fizjologiczna wycieka albo przez niedokładnie zamkniętą lub zniszczoną zastawkę lub też przez pękniętą 
otoczkę implantu. Może to być zauważone jako zmiana kształtu implantu, można to również wykryć podczas mammografii lub badania MR, 
lub może zostać niezauważone (pęknięcie utajone). Zmniejszenie objętości lub pęknięcie może nastąpić w ciągu kilku pierwszych miesięcy 
po założeniu implantu, lub też po kilku latach. Pęknięcie implantu może być spowodowane użyciem ostrych narzędzi chirurgicznych podczas 
operacji, zbyt dużym lub zbyt małym napełnieniem implantu solą fizjologiczną, przykurczem torebkowym, zabiegiem zamkniętej kapsulotomii, 
urazem, lub wywieraniem mocnego nacisku, nadmiernym naciskiem podczas mammografii, założeniem protezy metodą dojścia pępkowego 
lub też z nieznanych/niewyjaśnionych powodów. Powinna być Pani także świadoma, iż implanty mogą podlegać procesowi zużycia i pękać/
zmniejszać swoją objętość wraz z upływem czasu.
Pęknięte lub zmniejszające swoją objętość implanty muszą zostać chirurgicznie usunięte i ewentualnie wymienione na nowe.

Przykurcz torebkowy
Tkanka bliznowata, która normalnie otacza protezę, tworząc torebkę może stwardnieć i ściskać implant tworząc przykurcz torebkowy. Przykurcz 
ten często jest poprzedzony infekcją, krwiakiem lub wysiękiem płynu surowiczego. Objawy mogą by różnorodne - od odczucia twardości i 
niewielkiego dyskomfortu do bólu, zniekształcenia, wyczuwania implantu i/lub jego przemieszczenia.
W przypadku, gdy ból lub/i uczucie twardości jest bardzo nasilone, konieczny jest dodatkowy zabieg chirurgiczny. Zabieg ten może polegać na 
usunięciu twardej tkanki bliznowatej lub usunięciu i ewentualnej wymianie samego implantu.
Przykurcz torebkowy może jednak powrócić po tych dodatkowych zabiegach.
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Ból
Po zabiegu implantacji protez piersi mogą wystąpić dolegliwości bólowe o różnym nasileniu i czasie trwania. Dodatkowo, nieodpowiedni rozmiar 
implantu, jego nieprawidłowe umiejscowienie, technika chirurgiczna lub przykurcz torebkowy mogą powodować ból związany z uciskiem na nerwy 
lub zaburzenia pracy mięśni. W przypadku odczuwania przez Panią silnych dolegliwości bólowych, powinna Pani poinformować swojego lekarza.

Dodatkowe zabiegi chirurgiczne
Należy pamiętać o możliwej konieczności poddania się dodatkowym zabiegom po założeniu implantów w celu ewentualnego ich usunięcia lub 
wymiany. Dodatkowo, problemy takie jak pęknięcie/opróżnianie się implantu, przykurcz torebkowy, infekcja, przemieszczenie i zwapnienia 
również mogą wymagać usunięcia implantów. Wiele kobiet decyduje się na wymianę implantów, ale nie wszystkie. Usunięcie implantu bez jego 
wymiany może by przyczyną niezadowalającego efektu kosmetycznego, tzn. zagłębień i pofałdowań na piersi.

Niezadowolenie z kosmetycznych efektów zabiegu
Rezultat zabiegu może być dla Pani niezadowalający. Możliwe przyczyny to pomarszczenie piersi, asymetria, przemieszczenie implantu, 
nieodpowiedni rozmiar piersi, nieodpowiedni kształt, wyczuwalność implantu, bliznowate deformacje, przerost blizn (nieregularnie powiększone 
blizny), i/lub słyszalność przelewania się płynu (w przypadku implantów zawierających sól fizjologiczną). Dokładne zaplanowanie zabiegu przez 
chirurga i użycie odpowiedniej techniki podczas operacji może zminimalizować, ale nie zawsze zapobiec takim sytuacjom.

Infekcja
Infekcje są powikłaniem związanym z każdym rodzajem zabiegu chirurgicznego. Większość infekcji związanych z zabiegiem ujawnia się w 
przeciągu kilku dni lub tygodni od zabiegu. Jednakże infekcja może wystąpić w każdym czasie po zabiegu. Infekcje u pacjentek posiadających 
implanty są trudniejsze do wyleczenia niż u pozostałych kobiet. Jeżeli pacjentka nie zareaguje na podawane antybiotyki, może zajść konieczność 
usunięcia implantu i założenia nowego po wyleczeniu zakażenia.
W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić zespół wstrząsu toksycznego. Jest to choroba zagrażająca życiu. Do objawów należą: nagła 
gorączka, wymioty, biegunka, omdlenie, zawroty głowy i wysypka wyglądem przypominająca oparzenie słoneczne. Należy natychmiast 
skontaktować się z lekarzem w celu postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia.

Krwiak/miejscowe nagromadzenie się płynu surowiczego (przesięk)
Krwiak to nagromadzenie się krwi wewnątrz jamy ciała. Możliwym powikłaniem jest również nagromadzenie się płynu surowiczego, który jest 
składnikiem krwi (w tym przypadku naokoło implantu lub blizny). Pooperacyjny krwiak lub wysięk może przyczynić się do powstania infekcji 
lub/i przykurczu torebkowego. Może powstać opuchlizna, zasinienie i dolegliwości bólowe. Krwiak zazwyczaj tworzy się w niedługim czasie od 
operacji, jednakże może również powstać w każdym czasie po zabiegu w wyniku urazu piersi. Organizm jest w stanie sam zresorbować małe 
krwiaki i wysięki, natomiast duże wymagają umieszczenia drenów w celu prawidłowego gojenia. W wyniku drenażu powstać może niewielka 
blizna. W przypadku uszkodzenia implantu podczas zabiegu drenowania może dojść do jego opróżnienia się lub pęknięcia.

Zmiany czucia w obrębie brodawki i piersi
Po zabiegu implantacji protezy czucie w obrębie piersi i brodawki może ulec osłabieniu lub wzmocnieniu. Rozpiętość tych zmian waha się od 
silnej przeczulicy do zupełnego braku czucia w obrębie piersi i brodawki. Wymienione zmiany czucia mogą by przemijające lub trwałe i mogą 
wywierać wpływ na czynności seksualne lub zdolność do karmienia piersią.

Karmienie piersią
Na chwilę obecną nie wiadomo, czy niewielka ilość cząsteczek silikonu może się przedostać z protezy żelowej do tkanek otaczających i przez to 
do mleka. Gdyby tak się stało, nie wiadomo jaki wpływ mogłoby to mieć na karmione piersią niemowlę. Mimo, że nie ma odpowiedniej metody 
do pomiaru stężenia silikonu w mleku matki, to badanie oceniające poziomy krzemu (jednego ze składników silikonu) wskazuje, iż u kobiet z 
protezami żelowymi nie występuje podwyższenie stężenia silikonu w porównaniu do kobiet bez implantów. W raporcie opracowanym przez 
Instytut Medycyny (IOM) czytamy, iż matki z protezami żelowymi powinny próbować karmi piersią ze względu na korzystny wpływ mleka 
kobiecego na dziecko. Nacięcie okołootoczkowe może w znacznym stopniu upośledzać zdolność karmienia piersią, zmniejszając produkcję mleka.
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Zwapnienia w obrębie tkanek otaczających implanty
Zwapnienia mogą by widoczne podczas mammografii i mogą zostać uznane za zmiany rakowe, powodując konieczność wykonania biopsji i/lub 
usunięcia protezy w celu dokładnego określenia charakteru zmiany.

Opóźnione gojenie się rany
W niektórych przypadkach miejsce nacięcia nie goi się prawidłowo.

Wyłonienie implantu
Niestabilne lub nieodpowiednie pokrycie protezy przez tkanki lub/i upośledzone gojenie się ran może doprowadzić do wypchnięcia protezy, tzn. 
przedostania się implantu na zewnątrz przez skórę.

Martwica
Martwica jest to tworzenie się obumarłych tkanek wokół implantu. Może to utrudnić gojenie się rany i spowodować konieczność korekcji 
chirurgicznej lub/i usunięcia implantu. W wyniku martwicy mogą utworzyć się trwałe zbliznowacenia. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu 
martwicy mogą być: infekcja, wprowadzenie sterydów do „kieszonki” zrobionej przez chirurga, palenie tytoniu, radio/chemioterapia oraz terapia 
przy użyciu nadmiernego gorąca lub zimna.

Atrofia tkanek piersi/deformacja klatki piersiowej
Ucisk wywoływany przez implant może spowodować ścieńczenie oraz skurczenie się tkanek piersi. Może to nastąpić w czasie, gdy implant jest na 
swoim miejscu lub po jego usunięciu bez wymiany.
Oprócz tych wymienionych wyżej częstych powikłań, istnieje również zagrożenie innymi chorobami, czego powinna Pani być świadoma.

Choroby tkanki łącznej
Obawa dotycząca powiązania implantów piersi z powstawaniem chorób z autoimmunoagresji oraz chorób tkanki łącznej, takich jak toczeń, 
twardzina skóry, reumatyczne zapalenie stawów, powstała ze względu na pojawiające się w literaturze doniesienia o niewielkiej ilości takich 
przypadków u kobiet z implantami piersi. Zakrojone na szeroką skalę badania epidemiologiczne u kobiet posiadających i nieposiadających 
implanty piersi dowodzą, że choroby te nie występują częściej u kobiet z implantami niż u kobiet bez implantów. Jednakże, niektóre kobiety z 
implantami piersi twierdzą, iż to właśnie implanty są przyczyną ich choroby tkanki łącznej.

Rak
Opublikowane badania dowodzą, iż rak piersi nie występuje częściej u kobiet z implantami piersi niż z u kobiet bez implantów.

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek 
Kobiety z implantami piersi narażone są na niewielkie, lecz podwyższone ryzyko wystąpienia chłoniaka aplastycznego z dużych komórek, czyli 
ALCL, w tkance bliznowatej i płynie sąsiadującym z implantem. ALCL nie jest rakiem piersi – jest to rzadko występujący chłoniak nieziarniczy 
(nowotwór układu immunologicznego). 
Przypadki ALCL zgłaszano na całym świecie u pacjentek z obecnością implantów w wywiadzie. Zgłaszane przypadki dotyczyły implantów piersi 
firmy Mentor oraz innych producentów.
W większości przypadków chorobę tę wykrywano u pacjentek poszukujących pomocy medycznej w związku z objawami związanymi z 
implantem, takimi jak ból, występowanie grudek, opuchlizny lub asymetrii w okresie po pomyślnym zagojeniu się ran pooperacyjnych. W 
opisywanych przypadkach, ALCL diagnozowano zwykle po upływie kilku lat od zabiegu wszczepienia implantu. 
Lekarz powinien wziąć pod uwagę możliwość występowania ALCL, jeśli po pełnym wygojeniu ran pooperacyjnych występują zmiany wyglądu 
lub odczuwania implantu - włącznie z obrzękiem lub bólem wokół implantu. W przypadku podejrzenia ALCL, lekarz skieruje pacjentkę do 
odpowiedniego specjalisty, który przeprowadzi badania, które mogą obejmować pobranie próbek płynu i tkanki z okolicy implantu piersi. W 
przypadku potwierdzenia ALCL, lekarz opracuje indywidualny plan leczenia. Ze względu na małą ilość przypadków tej choroby na całym świecie 
oraz różnorodność dostępnych opcji leczenia, nie ma jednej, zalecanej terapii.
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W przypadku posiadania implantów piersi i braku objawów choroby, nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych działań, lecz należy w 
dalszym ciągu rutynowo monitorować stan implantów i przestrzegać zasad rutynowej opieki medycznej. Usunięcie implantów nie jest zalecane w 
przypadku kobiet nie wykazujących objawów, u których nie postawiono diagnozy ALCL.
Jeśli pacjentka obecnie nie posiada implantów, lecz rozważa poddanie się zabiegowi wszczepienia implantów piersi, należy omówić z 
lekarzem ryzyko i korzyści związane z takim zabiegiem. Dodatkowe informacje można uzyskać odwiedzając stronę internetową Amerykańskiej 
Administracji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczącą implantów piersi.
Aby uzyskać dodatkowe i najbardziej aktualne informacje, zapraszamy do odwiedzenia strony: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Wpływ na następne pokolenia
Dyskutowano również nad tym, czy posiadanie przez matkę implantów piersi nie wpłynie na stan zdrowia jej potomstwa. Według raportu 
opublikowanego przez Instytut Medycyny (IOM), nie istnieje żaden wpływ implantów na następne pokolenia.

Wyciek żelu i ziarniniaki
Żel w implancie zawiera duże cząsteczki tworzące trójwymiarową strukturę podobną do sieci, stanowiącą ok. 20 % całkowitej jego masy. 
Przestrzenie pomiędzy nimi wypełnione są olejami silikonowymi klasy medycznej. Płyn ten przypomina materiały dostępne w wielu produktach, 
w tym w leku przeciw wzdęciom, dostępnym bez recepty dla dzieci i dorosłych. Mała ilość tego materiału może przenikać poprzez otoczkę 
protezy. Zasadnicza część tego materiału pozostaje na ścianie implantu. Niewielka jego ilość przedostaje się do tkanki bliznowatej otaczającej 
implant, gdzie jest stopniowo wychwytywana przez komórki zwane makrofagami; mechanizm ten jest najprawdopodobniej przyczyną 
przedostawania się cząsteczek do węzłów chłonnych.
Wokół niewielkiej ilości silikonu może utworzyć się ziarniniak. Guzki te nie mają cech raka, niemniej odróżnienie ich od guzków nowotworowych, 
bez usunięcia ich (biopsji) i zbadania, może być trudne.

7. CZY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM?
W przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek powikłań dotyczących implantów piersi, w szczególności w przypadkach urazu lub ucisku 
spowodowanego np. nadmiernym masażem obszaru piersi, niektórymi aktywnościami sportowymi lub korzystaniem z pasów bezpieczeństwa w 
samochodzie lub samolocie, należy skontaktować się z lekarzem.

8. DODATKOWE ZALECENIA DLA PACJENTEK
Poniżej przedstawiono dodatkowe zalecenia dla pacjentek z implantami piersi:

• W okresie pooperacyjnym pacjentki powinny uczęszczać na niezbędne wizyty kontrolne u swojego chirurga.
• Przed zastosowaniem leków działających miejscowo, takich jak steroidy, w okolicy piersi, nNależy skonsultować się z lekarzem lub 

farmaceutą.
• Należy uczęszczać na rutynowe badania mające na celu wczesne wykrywanie raka piersi.
• Należy informować lekarza lub chirurga o obecności implantów, jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny w okolicy piersi.
• Należy mieć przy sobie kartę identyfikacyjną przekazaną przez chirurga (zawierającą informacje o rodzaju i numerze partii wszczepionych 

implantów), aby ułatwić opiekę medyczną w nagłej sytuacji (np. w razie wypadku komunikacyjnego).

9. ZGŁASZANIE PROBLEMÓW PRZEZ PACJENTKI W AUSTRALII
Pacjentki w Australii, które doświadczyły jakichkolwiek problemów związanych z implantami piersi, zachęcamy, aby zgłaszały się do Therapeutic 
Goods Administration (TGA) korzystając ze Schematu zgłaszania problemów z implantami. Aby uzyskać informacje, należy skontaktować się z: 
Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, telefon 1800 809 361, email: iris@health.gov.
au.
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10. PRAWNE UWARUNKOWANIADOTYCZĄCE IMPLANTÓW PIERSI DLA PACJENTEK EUROPEJSKICH
Wszystkie implanty sprzedawane na terenie Wspólnoty Europejskiej są objęte zakresem dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (93/42/
EWG) i zgodnie z dyrektywą Komisji 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. należą do wyrobów Klasy III.  

11. ŹRÓDŁA INFORMACJI O IMPLANTACH PIERSI
Zasoby ogólne, dotyczące implantów piersi
Na życzenie otrzyma Pani kopię Instrukcji użycia (znajdującej się w opakowaniu). Może Pani poprosić o tę kopię swojego chirurga lub firmę 
Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Raport Instytutu Medycyny dotyczący bezpieczeństwa stosowania implantów silikonowych  www.nap.edu/catalog/9618.html
Raport Niezależnej Grupy Oceniającej Bezpieczeństwo Stosowania Implantów  www.silicone-review.gov.uk
Raport Narodowego Panelu Ekspertów dotyczący silikonowych implantów piersi  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
Amerykańska Administracja ds. Żywności i Leków (FDA) 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Źródła informacji o rekonstrukcji piersi
Poniższa lista źródeł informacji może pomóc Pani w uzyskaniu dodatkowych informacji i podjęciu decyzji dotyczącej rekonstrukcji piersi.

Strony internetowe w Stanach Zjednoczonych
Narodowy Instytut Raka  www.cancernet.nci.nih.gov
Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Raka  www.cancer.org
Zasoby Sieciowe BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Strony internetowe w Australii
Australijskie Towarzystwo Onkologiczne  www.cancer.org.au/
Organizacja BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Australijskie Stowarzyszenie ds. Chirurgii Plastycznej  www.plasticsurgery.com.au/

Strony internetowe w Europie
Brytyjskie Stowarzyszenie Chirurgów Plastycznych  www.baps.co.uk
Organizacja Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
Holenderski Instytut Onkologii www.nki.nl
Holenderska Federacja Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi  www.kankerpatient.nl
The Wave (Informacja o zabiegach rekonstrukcji piersi)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Informacja nt. raka piersi  www.murgo.yucom.be/index.htm
Informacja nt. raka piersi  www.brustkrebs.de/
Niemiecki Narodowy Instytut Onkologiczny  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Informacja nt. raka piersi  www.senologia.net
Hiszpańskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki Z Rakiem  www.aecc.es
Hiszpańskie Stowarzyszenie ds. Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Estetycznej www.cirugia-plastica.org
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12. SŁOWNICZEK
ALCL – Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek – rzadko występujący chłoniak nieziarniczy (nowotwór układu immunologicznego).
Asymetria – Brak zachowanych proporcji w kształcie, rozmiarze i pozycji pomiędzy obiema piersiami.
Biopsja – Pobranie i zbadanie próbki tkanek, komórek lub płynów ustrojowych.
Całkowita mastektomia – Chirurgiczne usunięcie piersi włącznie z brodawką, otoczką oraz większością pokrywającej skóry.
Chirurgia plastyczna – Chirurgia, której zadaniem jest naprawa, odtwarzanie i ulepszanie ciała w następstwie wypadków, urazów lub choroby.
Choroba autoimmunologiczna – Choroba, w czasie której organizm atakuje swoje własne tkanki i komórki. W normalnych warunkach 
organizm jest w stanie dokładnie rozróżnić swoje własne komórki od obcych. Do chorób autoimmunologicznych zalicza się między innymi 
takie choroby jak reumatoidalne zapalenie stawów oraz twardzinę skóry. W chorobie autoimmunologicznej układ odpornościowy działa 
nieprawidłowo, produkując przeciwciała przeciwko własnym komórkom, przez co doprowadza do uszkodzenia tkanek. 
Choroby tkanki łącznej – Grupa chorób dotycząca tkanki łącznej. Przyczyna powstawania tych chorób nie jest poznana. Choroby te zostały 
zakwalifikowane do jednego rodzaju chorób na podstawie objawów klinicznych oraz wyników badań laboratoryjnych.
Ekspander tkankowy – Dostosowujący się implant, który może być rozszerzany przy pomocy soli fizjologicznej w celu rozciągnięcia tkanek w 
miejscu mastektomii, aby wytworzyć odpowiednią przestrzeń dla implantu piersi.
Elastomer silikonu – Rodzaj silikonu posiadający właściwości elastyczne podobne do gumy.
Epidemiologiczny – Odnoszący się do częstotliwości,i rozmieszczenia i kontrolowania choroby w populacji.
Jednostronny – Dotyczący tylko jednej strony.
Kapsulotomia – Chirurgiczne usunięcie zbliznowaciałych tkanek.
Krwiak – Masa lub opuchlizna zawierająca krew.
Mammografia – Badanie piersi za pomocą promieni Roentgena ( do wykrywania wczesnych postaci raka).
Mammoplastyka – Chirurgia plastyczna piersi.
Martwica – Śmierć żywej tkanki.
Mastektomia – Usunięcie tkanek piersi w związku z obecnością tkanek rakowych lub stanu przedrakowego.
Mastopeksja – Zabieg chirurgii plastycznej mający na celu uniesienie opadających piersi.
Miejscowe nagromadzenie się płynu surowiczego – Nagromadzenie się płynu w tkance.
Mięsień najszerszy grzbietu (łac. Latissimus dorsi) – Dwa trójkątne mięśnie biegnące od kręgosłupa do ramienia.
Mięsień piersiowy większy – Główny mięsień klatki piersiowej.
Mięsień prosty brzucha – Długi płaski mięsień rozciągający się na całej długości brzucha.
Mięsień zębaty – Mięsień znajdujący się tuż pod mięśniem piersiowym większym i mniejszym oraz klatką piersiową.
Nacięcie chirurgiczne – Cięcie lub rana tkanek ciała powstała podczas zabiegu chirurgicznego.
Nacięcie pachowe poprzeczne – Nacięcie wykonane w poprzek długiej osi zagłębienia pachowego.
Obustronny – Odnoszący się, dotyczący prawej i lewej piersi.
Odpowiedź immunologiczna – Odpowiedź organizmu na obecność obcej substancji.
Onkolog – Lekarz specjalizujący się w chorobach nowotworowych.
Opadanie – Opadanie piersi najczęściej w wyniku starzenia się organizmu, ciąży lub utraty wagi.
Otoczka – Pigmentowany lub ciemniejszy kolorystycznie fragment skóry otaczający brodawkę sutkową.
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Otwarta kapsulotomia – Nacięcie wykonywane w zbliznowaciałej torebce wewnątrz piersi wykonywane podczas zabiegu chirurgicznego.
Pachowy – Odnosi się do obszaru pod pachą.
Pęknięcie/opróżnienie – Wyciek soli fizjologicznej z implantu często spowodowany nieszczelnością zastawki, rozdarciem lub przecięciem 
osłonki implantu z częściowym lub całkowitym opróżnieniem się implantu.
Pępkowy – Odnoszący się do pępka.
Płat – Fragment tkanek (mogący obejmować mięśnie, tkankę tłuszczową i skórę) który jest przemieszczany z jednego miejsca ciała na drugie z 
zachowaniem ukrwienia.
Podskórna mastektomia – Chirurgiczne usunięcie tkanek piersi, z oszczędzeniem skóry, brodawki i otoczki.
Podsutkowy – Poniżej piersi.
Podsutkowy płat/nacięcie – Nacięcie poprowadzone w fałdzie pod piersią.
Powiększenie piersi – Zabieg chirurgiczny zwiększający rozmiar i proporcje kobiecych piersi.
Proteza – Urządzenie zastępujące określoną część ludzkiego ciała.
Przemieszczenie – Przesunięcie się z poprzedniej, właściwej pozycji.
Przykurcz torebkowy – Zaciskanie się zbliznowaciałych tkanek wokół implantu, powodujące twardnienie piersi.
Radykalna mastektomia – Chirurgiczne usunięcie całej piersi włączając w to brodawkę, otoczkę i pokrywającą skórę jak również mięśnia 
piersiowego, pachowych węzłów chłonnych oraz innych przylegających tkanek.
Rak – Złośliwy nowotwór.
Rekonstrukcja odroczona – Rekonstrukcja piersi przeprowadzana po upływie tygodni, miesięcy lub lat po zabiegu mastektomii.
Rekonstrukcja piersi – Zabieg chirurgiczny odtwarzający naturalny kontur i wyniosłość piersi po uprzedniej mastektomii lub urazie.
Sól fizjologiczna – Roztwór fizjologiczny soli składający się z wody i niewielkiej ilości soli. Około 70 % masy dorosłego człowieka składa się 
właśnie z wodnego roztworu soli.
Sutkowy – Dotyczący piersi.
Tkanka łączna włóknista – Tkanka łączna składająca się głównie z tkanki włóknistej.
Umiejscowienie podgruczołowe – Umiejscowienie pod gruczołem sutkowym i na powierzchni mięśni klatki piersiowej.
Umiejscowienie podmięśniowe – Umiejscowienie całkowite lub częściowe pod głównym mięśniem klatki piersiowej.
Wada wrodzona – Odmienność ukształtowania części ciała, obecna już w momencie urodzenia.
Wyczucie/wyczuwalność – Wyczuwanie dłonią.
Wyczuwalność – Możliwość wyczucia dotykiem.
Wypchnięcie protezy – Wydostanie się protezy na zewnątrz poprzez ranę pooperacyjną.
Zabieg chirurgiczny u pacjenta hospitalizowanego – Zabieg chirurgiczny, po którym pacjent musi pozostać na noc w szpitalu.
Zabieg chirurgiczny w warunkach ambulatoryjnych – Zabieg chirurgiczny, po którym pacjent nie musi pozostawać na noc w szpitalu.
Zamknięta kapsulotomia – Przerwanie zbliznowaciałych tkanek wokół implantu poprzez masowanie lub uciskanie piersi od zewnątrz.
Zmodyfikowana radykalna mastektomia – Chirurgiczne usunięcie całej piersi włącznie z brodawką, otoczką i pokrywającą pierś skórą, jak 
również z pachowymi węzłami chłonnymi.
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FORMULARZ DO PODPISANIA PRZEZ PACJENTKĘ
W zakresie odpowiedzialności lekarza leży wybór właściwej metody pouczenia pacjentki przed zabiegiem operacyjnym. 
Firma Mentor powierza chirurgowi obowiązek poinformowania pacjentki o wszystkich potencjalnych powikłaniach i zagrożeniach związanych  
z użyciem implantów piersi.
Zabiegi operacyjne wiążące się z zastosowaniem implantów wypełnionych żelem nie są pozbawione potencjalnych powikłań i ryzyka. Produkt 
ten stosowany jest w zabiegach wykonywanych w trybie planowym. Ja (pacjentka) przed przeprowadzeniem zabiegu zostałam poinformowana 
o ewentualnych korzyściach i możliwym ryzyku związanym z rekonstrukcją tkanek i/lub powiększaniem piersi z użyciem protez piersi oraz 
metodach alternatywnych. Ja (pacjentka) zostałam poinformowana przez mojego lekarza, że implanty piersi nie są protezami na całe życie.
Przekazano mi broszurę zatytułowaną  „Zabieg chirurgiczny wszczepienia żelowych implantów piersi: Podjęcie świadomej decyzji” w okresie 
poprzedzającym zabieg chirurgiczny (za wyjątkiem przypadków zabiegów wykonywanych w trybie pilnym, ze względu na obecność nowotworu 
lub z innych względów).

Przeczytałam niniejszą broszurę.  Tak   Nie 
Informacje, które uzyskałam z broszury przedyskutował ze mną mój chirurg i zostały przeze mnie zrozumiane. Uzyskałam satysfakcjonujące mnie 
odpowiedzi na wszystkie pytania i otrzymałam kopię tego formularza.

___________________________________________________  _____________________________
Podpis pacjentki Data

___________________________________________________ 
Imię i nazwisko pacjentki pismem drukowanym

___________________________________________________  _____________________________
Podpis lekarza Data

___________________________________________________ 
Imię i nazwisko lekarza pismem drukowanym 
(Uwaga dla lekarza: Kopia tego podpisanego formularza musi by przechowywana w dokumentacji pacjentki.)

IMPLANTY Z POWŁOKĄ SILTEX™ I GŁADKIE ŻELOWE IMPLANTY PIERSI, 
EKSPANDERY/IMPLANTY PIERSI SILTEX™ BECKER™
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