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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός του φυλλαδίου
Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τις ασθενείς, ώστε να λάβουν αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης σχετικά με την επέμβαση 
προσθετικής μαστού και ανάπλασης μαστού. Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις ασθενείς να συζητήσουν με τους 
ιατρούς τους, καθώς και να προσφέρει γενικές πληροφορίες σχετικά με την επέμβαση ενθέματος μαστού και ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα 
ενθέματα μαστού MENTOR®. 

Τι δίνει τον μαστό το σχήμα του;
Ο μαστός αποτελείται από γαλακτοφόρους πόρους και αδένες που περιβάλλονται 
από λιπώδη ιστό στον οποίο οφείλεται το σχήμα και η αίσθηση του μαστού. Κάτω 
από τον μαστό βρίσκεται ο μείζων θωρακικός μυς. Παράγοντες όπως η εγκυμοσύνη 
(οπότε οι γαλακτοφόροι αδένες μεγαλώνουν προσωρινά), η γρήγορη απώλεια βάρους 
και η επίδραση της βαρύτητας καθώς ηλικιώνεται μια γυναίκα δρουν συνδυαστικά 
τεντώνοντας το δέρμα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πτώση ή χαλάρωση του μαστού.

Τι είναι το ένθεμα μαστού;
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ενθεμάτων μαστού:
• ενθέματα φυσιολογικού ορού,
• ενθέματα συνεκτικής γέλης σιλικόνης και
• ενθέματα συνδυασμού συνεκτικής γέλης/φυσιολογικού ορού.
Όλα αυτά τα ενθέματα αποτελούνται από κελύφη ελαστομερούς σιλικόνης, τα οποία είναι γεμισμένα με φυσιολογικό ορό (διάλυμα άλατος–νερού), 
συνεκτική γέλη σιλικόνης, ή φυσιολογικό ορό και συνεκτική γέλη σιλικόνης. Η επιφάνεια των κελυφών μπορεί να είναι είτε τραχιά είτε λεία.

Ένθεμα φυσιολογικού ορού Ένθεμα μαστού με γέλη Ένθεμα συνδυασμού συνεκτικής γέλης/
φυσιολογικού ορού

Τι είναι η σιλικόνη;
Οι σιλικόνες είναι πολυμερή που αποτελούνται από πυρίτιο, οξυγόνο, άνθρακα και υδρογόνο. Η σιλικόνη μπορεί να έχει μορφή υγρή, γέλης 
ή στερεή. Η σιλικόνη έχει πολλές εφαρμογές, όπως σε καλλυντικά, σε θεραπείες για στομαχικά αέρια ενώ χρησιμοποιείται σε πολλές ιατρικές 
συσκευές, όπως είναι οι ενδοφθάλμιοι φακοί, οι βηματοδότες καρδιάς και οι διατατήρες ιστού.
Το πυρίτιο είναι ένα κοινό χημικό στοιχείο που συναντάται στη φύση. Βρίσκεται στην άμμο, στις πέτρες και στο γυαλί.

Είναι ασφαλής η σιλικόνη;
Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα ενθέματα μαστού σιλικόνης έχουν αναθεωρηθεί και μελετηθεί από έναν αριθμό επιτροπών κορυφαίων 
επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων. Παρακάτω παρατίθενται τα συμπεράσματα τριών τέτοιων επιτροπών.

Λιπώδης ιστός

Πόροι
Μυς
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Το Independent Review Group (IRG)
Αυτή η επιτροπή που συστάθηκε από το βρεταννικό υπουργείο υγείας με ειδικούς σε πολλούς επιστημονικούς τομείς, επιφορτίστηκε με την 
επισκόπηση των επιστημονικών ενδείξεων για τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία που συσχετίζονται με τα ενθέματα μαστού σιλικόνης και 
την εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με την προεγχειρητική πληροφόρηση των ασθενών. Η αναφορά του IRG, που δημοσιεύτηκε το 1998, 
κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
• «Δεν υπάρχουν επιδημιολογικές ενδείξεις οποιουδήποτε συσχετισμού μεταξύ των ενθεμάτων μαστού σιλικόνης και οποιασδήποτε 

τεκμηριωμένης νόσου του συνδετικού ιστού. Εάν υπάρχει κίνδυνος νόσου του συνδετικού ιστού, είναι πολύ μικρός για να ποσοτικοποιηθεί. Το 
IRG δεν μπορεί να αιτιολογήσει σύσταση για περαιτέρω επιδημιολογικές μελέτες για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.» Για περισσότερες 
πληροφορίες για τη νόσο του συνδετικού ιστού, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τις ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣΤΟΥ.

• Η συνολική βιολογική απόκριση στη σιλικόνη είναι μάλλον συμβατή με τις συμβατικές μορφές απόκρισης σε ξένα σώματα παρά μια ασυνήθιστη 
τοξική αντίδραση.

• Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά γυναικών με ενθέματα μαστού διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο νόσου του συνδετικού ιστού.

Το Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
Αυτή η επιτροπή συστάθηκε από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συντάξει μια αναφορά σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τα ενθέματα 
μαστού με γέλη σιλικόνης με βάση μια διεξοδική και αντικειμενική ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Η αναφορά του STOA, που 
δημοσιεύτηκε το 2000, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
• «Οι μελέτες δεν υποδεικνύουν συσχετισμό μεταξύ των ενθεμάτων σιλικόνης και σοβαρών κινδύνων για την υγεία, όπως ο καρκίνος και οι νόσοι 

του συνδετικού ιστού.» 
• «…μελέτες έχουν καταλήξει στο ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις επιβλαβών επιδράσεων σε βρέφη που γαλουχούνται από γυναίκες με 

ενθέματα μαστού σιλικόνης…»

Το Institute of Medicine (IOM)
Αυτή η επιτροπή, η οποία συστάθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ με επιστήμονες πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων, επιφορτίστηκε με τη 
διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης επισκόπησης προηγούμενων και τρεχουσών ερευνών που αφορούν ενθέματα μαστού σιλικόνης και άλλους τύπους 
ενθεμάτων μαστού. Η αναφορά του IOM, η οποία δημοσιεύτηκε το 1999, κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:
• Δεν υφίσταται αυξημένος κίνδυνος νόσου του συνδετικού ιστού για τις γυναίκες με ενθέματα μαστού. Οι γυναίκες με ενθέματα μαστού δεν 

έχουν περισσότερες πιθανότητες από τον υπόλοιπο πληθυσμό να αναπτύξουν καρκίνο, ανοσολογικές ασθένειες ή νευρολογικά προβλήματα.
• Η γαλουχία είναι ασφαλής και ευεργετική.
• Δεν υπάρχουν επιπτώσεις δεύτερης γενιάς στα παιδιά γυναικών με ενθέματα μαστού.

2. ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ
Λόγοι εξέτασης του ενδεχομένου τοποθέτησης ενθεμάτων μαστού
Τα ενθέματα προορίζονται για χρήση για τις ακόλουθες ενδείξεις:
• Αυξητική μαστού – Αυτή η επέμβαση πραγματοποιείται για την αύξηση του μεγέθους και των αναλογιών των μαστών μιας γυναίκας. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «συνιστά να επιτρέπεται η τοποθέτηση ενθεμάτων σε γυναίκες νεότερες των 18 ετών μόνο για ιατρικούς λόγους».
• Ανάπλαση μαστού – Αυτή η επέμβαση πραγματοποιείται για να αποκατασταθεί το σχήμα του μαστού μιας γυναίκας μετά από μαστεκτομή ή 

τραυματισμό που επέφερε μερική ή ολική απώλεια του μαστού ή των μαστών ή για να διορθωθεί μια συγγενής ανωμαλία.
• Αντικατάσταση ή αναθεώρηση – Αυτή η επέμβαση πραγματοποιείται ως επέμβαση αντικατάστασης ή αναθεώρησης για ασθενείς με 

προηγούμενη επέμβαση αυξητικής ή ανάπλασης με ενθέματα γέλης σιλικόνης ή φυσιολογικού ορού.
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Λόγοι για τους οποίους αντενδείκνυνται τα ενθέματα μαστού
Η χρήση αυτού του προσθέματος αντενδείκνυται σε ασθενείς που παρουσιάζουν μια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
• Εγκυμοσύνη ή γαλουχία.
• Λύκο (π.χ. ΣΕΛ και ΔΕΛ).
• Σκληροδερμία (π.χ. προοδευτική συστηματική σκλήρυνση).
• Υφιστάμενη κατάσταση που θα μπορούσε να παρακωλύσει ή να επιπλέξει την επούλωση του τραύματος (εκτός από ασθενείς ανάπλασης).
• Λοίμωξη ή απόστημα οπουδήποτε στο σώμα.
• Επιδεικνύει χαρακτηριστικά ιστού, που είναι κλινικά ασύμβατα με ένθεμα (π.χ. ιστική βλάβη που προκλήθηκε από ακτινοβολία, ανεπαρκή ιστό 

ή από μειωμένη αγγειοβρίθεια).
• Παρουσιάζει οποιαδήποτε κατάσταση ή υποβάλλεται σε θεραπεία για οποιαδήποτε κατάσταση που, κατά τη γνώμη των συμβουλευόντων 

ιατρών, ενδέχεται να αποτελεί παράγοντα αδικαιολόγητου εγχειρητικού κινδύνου.
• Ανατομική ή φυσιολογική ανωμαλία, που θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές.
• Ιστορικό ευαισθησίας σε ξένα υλικά ή επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες αύξησης ή αποκατάστασης μαστού.
• Απροθυμία υποβολής σε περαιτέρω επεμβάσεις για αναθεώρηση.
• Εξωπραγματικές προσδοκίες, όπως ακατάλληλη στάση ή κίνητρο ή έλλειψη κατανόησης των κινδύνων που συσχετίζονται με τη χειρουργική 

επέμβαση και τα ενθέματα.
• Προκακοήθης νόσος του μαστού χωρίς υποδόρια μαστεκτομή.
• Κακοήθεια μαστού που δεν αντιμετωπίζεται ή αντιμετωπίζεται ακατάλληλα, χωρίς μαστεκτομή.

Ποιους τύπους ενθεμάτων μαστού γέλης με σιλικόνη διαθέτει η Mentor;
Όλα τα ενθέματα μαστού γέλης της MENTOR® περιέχουν γέλη σιλικόνης που είναι συνεκτική. Τα ενθέματα διατίθενται σε τρεις βαθμούς 
συνεκτικότητας του υλικού πλήρωσης: Cohesive I (βασική), Cohesive II (μέτρια) and Cohesive III (υψηλή). Τα ενθέματα διατίθενται σε πληθώρα 
σχημάτων, υφών επιφάνειας και μεγεθών. Διατίθενται ενθέματα με είτε λεία είτε τραχεία επιφάνεια. Η Mentor διαθέτει μια τραχεία επιφάνεια 
ενθεμάτων που ονομάζεται SILTEX™. Επιπλέον, διατίθενται ενθέματα με μονό κέλυφος σιλικόνης πληρωνόμενο με συνεκτική γέλη σιλικόνης ή ως 
διατατήρες/ενθέματα μαστού με εσωτερικό κέλυφος σιλικόνης πληρωνόμενο με φυσιολογικό ορό και εξωτερικό κέλυφος σιλικόνης πληρωνόμενο 
με συνεκτική γέλη σιλικόνης.
Ακολουθεί μια περιγραφή των τύπων ενθεμάτων μαστού της MENTOR®. Είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τα διάφορα χαρακτηριστικά των 
ενθεμάτων μαστού και να συζητήσετε με τον χειρουργό σας σχετικά με τον καταλληλότερο για εσάς τύπο ή τύπους ενθέματος.

Οικογένεια ενθεμάτων μαστού γέλης (σταθερού όγκου)
Στρογγυλοί τύποι:

Λείο
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

 
Οικογένεια Διατατήρων/Ενθεμάτων Μαστού BECKER™ (μετεγχειρητική ρύθμιση όγκου):

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην τοποθέτηση ενθέματος μαστού

Δυνητικά οφέλη
Ορισμένες γυναίκες επιλέγουν την αρχική επέμβαση αυξητικής μαστού, με στόχο την αύξηση του μεγέθους και των αναλογιών του ή των μαστών 
τους. Ορισμένες γυναίκες επιλέγουν την αρχική επέμβαση αποκατάστασης μαστού με σκοπό την αντικατάσταση ιστού του μαστού που έχει αφαιρεθεί 
λόγω καρκίνου ή τραυματισμού, ή για την αντικατάσταση ιστού του μαστού που δεν έχει αναπτυχθεί κανονικά εξαιτίας σοβαρής ανωμαλίας του 
μαστού. Επιπλέον, ορισμένες γυναίκες επιλέγουν την επέμβαση αναθεώρησης (αντικατάσταση ενός υφιστάμενου ενθέματος μαστού) με σκοπό τη 
διόρθωση ή τη βελτίωση του αποτελέσματος μιας αρχικής επέμβασης αυξητικής ή μιας αρχικής επέμβασης ανάπλασης μαστού.

Η ζωή με ενθέματα μαστού
• Είτε υποβάλλεστε σε αύξηση είτε σε ανάπλαση, έχετε υπόψη ότι η εμφύτευση μαστού μπορεί να μην είναι επέμβαση που πραγματοποιείται 

σε μία φάση. Είναι πιθανό να χρειαστούν πρόσθετες επισκέψεις στον ιατρό και πρόσθετη επέμβαση στη διάρκεια της ζωής μιας ασθενούς με 
ένθεμα μαστού. 
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• Τα ενθέματα μαστού δεν θεωρούνται ισόβια προϊόντα. Μπορεί να χρειαστεί αφαίρεση του ενθέματος με ή χωρίς αντικατάστασή του στη 
διάρκεια της ζωής ασθενούς με ένθεμα μαστού.

• Η αναμενόμενη διάρκεια των ενθεμάτων μαστού MENTOR® βασίζεται στους εκτιμώμενους χρόνους ρήξης των ενθεμάτων. Υπάρχουν 
πολλές αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ρήξη ενός ενθέματος μαστού, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής φθοράς του προϊόντος με 
την πάροδο του χρόνου, της ακούσιας πρόκλησης ζημιάς με αιχμηρό εργαλείο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και της φυσικής 
καταπόνησης όπως αυτή που προκαλείται από τροχαία ατυχήματα ή έντονη δραστηριότητα. Τα ποσοστά ρήξης διαφέρουν ανάλογα με το είδος 
της χειρουργικής τοποθέτησης ενθεμάτων μαστού που πραγματοποιείται. Σε κλινικές μελέτες της MENTOR®, οι ασθενείς υποβάλλονται σε 
προληπτική εξέταση μέσω MRI ανά τακτά διαστήματα για να διαπιστωθεί αν έχει σημειωθεί ρήξη του ενθέματος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
πως οι περισσότερες ασθενείς δεν εμφάνισαν συμπτώματα σχετικά με την αναφερθείσα ρήξη του ενθέματός τους.

Παρακάτω παρατίθενται τα εκτιμώμενα ποσοστά ρήξης με την πάροδο του χρόνου για τα ενθέματα μαστού MENTOR®, όπως παρατηρήθηκαν σε 
κλινικές μελέτες της MENTOR®. Τα ποσοστά αυτά υπολογίζονται με τη μέθοδο ανάλυσης Kaplan-Meier. Αυτά τα ποσοστά ρήξης περιλαμβάνουν τόσο 
ρήξεις που είναι «πιθανολογούμενες» όσο και εκείνες που είναι «επιβεβαιωμένες», όπως καθορίζεται παρακάτω. 

Οι πιθανολογούμενες ρήξεις είναι εκείνες οι οποίες πιθανολογούνται βάσει των αποτελεσμάτων MRI αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέσω 
φυσικής εξέτασης, συνήθως διότι η ασθενής επέλεξε να μην αφαιρεθεί το ένθεμα.
Οι επιβεβαιωμένες ρήξεις έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εξέτασης του ενθέματος αφού αυτό αφαιρέθηκε από την ασθενή.

Το ποσοστό των επιβεβαιωμένων ρήξεων ήταν 64 % (49 από 77 πιθανολογούμενες ή επιβεβαιωμένες ρήξεις) για τα ενθέματα μαστού MENTOR® 
MemoryGel®, 47 % (8 από 17 πιθανολογούμενες ή επιβεβαιωμένες ρήξεις) για τα ενθέματα μαστού Contour Profile® (CPG) και 56 % (10 από 18 
πιθανολογούμενες ή επιβεβαιωμένες ρήξεις) για τα ενθέματα BECKER™.
Ποσοστά ρήξης ενθεμάτων, πιθανολογούμενης ή επιβεβαιωμένης, στα 10 έτη για ενθέματα μαστού MENTOR® MemoryGel®:

Αρχική αυξητική Αυξητική αναθεώρησης Αρχική ανάπλαση Ανάπλαση αναθεώρησης

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Συνολικά, το ποσοστό παρακολούθησης στα 10 έτη ήταν 53 %, συνεπώς είναι περιορισμένη η ακρίβεια των δεδομένων. 

Ποσοστά ρήξης ενθεμάτων, πιθανολογούμενης ή επιβεβαιωμένης, στα 8 έτη για ενθέματα μαστού Contour Profile® (CPG):

Αρχική αυξητική Αυξητική αναθεώρησης Αρχική ανάπλαση Ανάπλαση αναθεώρησης

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Συνολικά, το ποσοστό παρακολούθησης στα 8 έτη ήταν 55 %, συνεπώς είναι περιορισμένη η ακρίβεια των δεδομένων.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, τα ενθέματα μαστού MENTOR® MemoryGel® και Contour Profile® (CPG) αναμένεται να έχουν μέση διάρκεια 
ζωής πάνω από δέκα έτη.

Τα προϊόντα διάτασης/ενθεμάτων μαστού BECKER™ περιέχουν επίσης αλατούχο διάλυμα, συνεπώς ενδέχεται να αποδιογκωθούν αν υπάρξει ρωγμή 
στο ένθεμα που να επιτρέψει τη διαρροή του αλατούχου διαλύματος. Τα ποσοστά αποδιόγκωσης και πιθανολογούμενης ή επιβεβαιωμένης ρήξης 
παρουσιάζονται παρακάτω.
Ποσοστά ρήξης ενθεμάτων, πιθανολογούμενης ή επιβεβαιωμένης, και ποσοστά αποδιόγκωσης στα 5 έτη για τα προϊόντα διάτασης/ενθέματα 
μαστού BECKER™:

Πιθανολογούμενες ή επιβεβαιωμένες ρήξεις 7,2 %

Αποδιόγκωση 1,3 %

Οι μικρότεροι αριθμοί δειγμάτων στην κλινική μελέτη εμφυτευμάτων BECKER™ περιορίζουν την ακρίβεια των δεδομένων. 
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Για τα προϊόντα διάτασης/ενθέματα μαστού BECKER™ επί του παρόντος διατίθενται δεδομένα έως τα 5 έτη και το ποσοστό ρήξης/αποδιόγκωσης είναι 
μικρότερο του 10 % στις ασθενείς ανάπλασης.
• Πολλές από τις αλλαγές μετά από την εμφύτευση στον μαστό της ασθενούς είναι μη αναστρέψιμες (δεν μπορούν να αναιρεθούν). Εάν αργότερα 

μια ασθενής αποφασίσει να αφαιρέσει το ή τα ενθέματα, μπορεί να εμφανιστούν μη αποδεκτές κοιλώσεις, ζαρώσεις, ρυτιδώσεις ή άλλες 
αισθητικές αλλαγές του μαστού.

• Τα ενθέματα μαστού ενδέχεται να επηρεάσουν τη ικανότητα μιας ασθενούς να παράγει επαρκή ποσότητα γάλακτος για γαλουχία. Επιπλέον, τα 
ενθέματα μαστού δεν προφυλάσσουν τον μαστό από τη χαλάρωση μετά από εγκυμοσύνη.

• Παρουσία ενθεμάτων μαστού, ο μαστογραφικός έλεγχος ρουτίνας μπορεί να γίνει πιο δύσκολος ενώ ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερες 
όψεις, που συνεπάγονται περισσότερο χρόνο και ακτινοβολία.

Βήματα προς την εμφύτευση
• Επιλογή χειρουργού
 Όταν επιλέγετε ένα χειρουργό που έχει εμπειρία στις εμφυτεύσεις ενθεμάτων μαστού, πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσες επεμβάσεις αυξητικής ή αναπλαστικής εμφύτευσης ενθεμάτων μαστού διενεργεί ο χειρουργός ανά έτος;
2. Πόσα χρόνια εμπειρίας έχει ο χειρουργός σε επεμβάσεις εμφύτευσης ενθεμάτων μαστού;
3. Ποια είναι η συχνότερη επιπλοκή που συναντάει ο χειρουργός στις εμφυτεύσεις ενθεμάτων μαστού;
4. Ποια είναι η συχνότητα επαναληπτικών επεμβάσεων του χειρουργού όσον αφορά την εμφύτευση ενθεμάτων μαστού και ποιο είναι το 

συχνότερο είδος επαναληπτικής επέμβασης που διενεργεί;
Οι ακόλουθες δυνατότητες σχετικά με την επέμβαση εμφύτευσης ενθέματος μαστού πρέπει γίνουν κατανοητές και να συζητηθούν με τον χειρουργό:
• Μέγεθος ενθέματος
 Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το επιθυμητό μέγεθος μαστού, τόσο μεγαλύτερου μεγέθους ενθέμα μαστού (μετρούμενο σε κυβικά εκατοστά, cc) 

θα θεωρήσει ο χειρουργός για εμφύτευση.
 Επιπλέον, ο χειρουργός θα αξιολογήσει τον υπάρχοντα ιστό για να προσδιορίσει αν υπάρχει αρκετός, ώστε να καλύψει το ένθεμα μαστού. Εάν 

επιθυμείται μέγεθος ενθέματος μαστού που είναι πολύ μεγάλο για τον υπάρχοντα ιστό, ο ιατρός μπορεί να προειδοποιήσει για την πιθανότητα 
να είναι μετεγχειρητικά εμφανή ή ορατά τα άκρα του ενθέματος. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να παρουσιαστεί και κίνδυνος επιπλοκών. 
Επίσης, τα υπερβολικά μεγάλα ενθέματα μαστού μπορούν να επιταχύνουν τις επιπτώσεις της βαρύτητας και να επιφέρουν συντομότερα πτώση 
ή χαλάρωση.

• Υφή επιφάνειας
 Το SILTEX™ είναι η εμπορική ονομασία για την υφή των ενθεμάτων μαστού της MENTOR®. Η ανάγλυφη επιφάνεια σχεδιάστηκε με σκοπό να 

παρέχει μια επιφάνεια με παρεμποδιστική ή τραχεία για τη διεπαφή μεταξύ του κολλαγόνου του σώματος και του ενθέματος.
 Η Mentor διαθέτει επίσης ενθέματα με μη τραχεία ή λεία επιφάνεια.
• Σχήμα, προβολή και ύψος ενθέματος
 Η Mentor διαθέτει ενθέματα μαστού συνεκτικής γέλης με σχήμα στρογγυλό ή ανατομικού προφίλ. Τα στρογγυλά ενθέματα διατίθενται σε 

διάφορες προβολές (χαμηλή, μέτρια, μέτρια plus, υψηλή και ultra υψηλή προβολή) και τα ενθέματα ανατομικού προφίλ διατίθενται σε 
διάφορα ύψη (χαμηλό, μέτριο και υψηλό).
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• Επίπεδα συνεκτικότητας γέλης
 Οι γέλες σιλικόνης της Mentor είναι συνεκτικά πολυμερή και όχι υγρά. Παρόλο που έχουν μαλακή και υγρή αίσθηση, συμπεριφέρονται ως 

ένα σώμα. Οι γέλες της Mentor διατηρούν ομοιόμορφο σχήμα, ενώ παράλληλα διατηρούν τη φυσική πλαστικότητα που μοιάζει με αυτήν του 
φυσικού ιστού του μαστού. Τα ενθέματα μαστού γέλης της Mentor διατίθενται σε τρία διαφορετικά επίπεδα συνεκτικότητας. Ωστόσο, είναι όλα 
συνεκτικά.

 Cohesive I 
Η γέλη βασικού επιπέδου συνεκτικότητας που χρησιμοποιείται στα ενθέματα της Mentor. Πρόκειται για την πιο μαλακή γέλη της Mentor.

 Cohesive II 
Μια ελαφρώς σκληρότερη γέλη, που δίνει στο ένθεμα μια πιο σφριγηλή αίσθηση.

 Cohesive III 
Η πιο συνεκτική γέλη της Mentor που παρέχει διατήρηση του σχήματος με ευχάριστη αίσθηση σφριγηλότητας.

• Ψηλαφησιμότητα
 Τα ακόλουθα μπορεί να καταστήσουν τα ενθέματα πιο ψηλαφήσιμα (ευκολότερα αντιληπτά στην αφή): ενθέματα με τραχεία υφή, μεγαλύτερα 

ενθέματα, υποαδενική τοποθέτηση και έλλειψη επαρκούς δέρματος/ιστού για την κάλυψη του ενθέματος.
• Τοποθέτηση του ενθέματος
 Το ένθεμα μαστού μπορεί να τοποθετηθεί είτε μερικώς κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ (υπομυϊκά) ή πάνω από τον μυ και κάτω από 

τους μαζικούς αδένες (υποαδενικά). Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της τοποθέτησης του ενθέματος πρέπει να συζητηθούν με τον 
χειρουργό.

• Η υπομυϊκή τοποθέτηση ενδέχεται να παρατείνει την επέμβαση 
και την ανάρρωση, να είναι πιο επώδυνη και να δυσχεράνει 
ορισμένες επαναληπτικές χειρουργικές επεμβάσεις σε σχέση 
με την υποαδενική τοποθέτηση. Τα δυνητικά οφέλη αυτής 
της τοποθέτησης είναι ότι τα ενθέματα ενδέχεται να είναι 
λιγότερο ψηλαφήσιμα και η απεικόνιση του μαζικού αδένα στη 
μαστογραφία ευκολότερη.
Η υποαδενική τοποθέτηση μπορεί περιορίσει το χρόνο της 
επέμβασης και της ανάρρωσης, να είναι λιγότερο επώδυνη και πιο 
προσιτή για επαναληπτικές επεμβάσεις σε σχέση με την υπομυϊκή 
τοποθέτηση. Ωστόσο, αυτή η τοποθέτηση μπορεί να καταστήσει τα 
ενθέματα πιο ψηλαφήσιμα και να δυσχαιράνει την απεικόνιση του 
μαστού μέσω μαστογραφίας.

• Θέσεις τομής
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της θέσης της τομής πρέπει να συζητηθούν με τον χειρουργό. Υπάρχουν τρεις συνήθεις θέσεις τομής: 
κάτω από το βραχίονα (μασχαλιαία), γύρω από τη θηλή (περιθηλαία) ή μέσα στην υπομάστια πτυχή (υπομάστια). Εάν η τομή γίνει κάτω από 
το βραχίονα, ο χειρουργός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει έναν ανιχνευτή με μικροκάμερα, καθώς και ελάχιστα επεμβατικά εργαλεία για να 
δημιουργήσει μια «θήκη» για το ένθεμα μαστού. Μια τέταρτη θέση τομής: διαμέσου του ομφαλό (ομφαλιαία) με χρήση ενδοσκοπικής τεχνικής 
δεν έχει μελετηθεί και επομένως δεν συνιστάται.

Υποαδενική Υπομυϊκή
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 Μασχαλιαία 
Αυτή η τομή είναι πιο ορατή από την περιθηλαία αλλά προκαλεί λιγότερη 
δυσκολία από την περιθηλαία τομή κατά τη γαλουχία.

 Περιθηλιαία 
Αυτή η τομή είναι λιγότερο ορατή αλλά συσχετίζεται με μεγαλύτερες 
πιθανότητες αποτυχίας της γαλουχίας σε σύγκριση με τις άλλες θέσεις τομής.

 Υπομάστια 
Αυτή η τομή είναι πιο ορατή από την περιθηλαία αλλά προκαλεί λιγότερη 
δυσκολία από την περιθηλαία τομή κατά τη γαλουχία.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ
Ποιες είναι οι εναλλακτικές της αυξητικής μαστού δυνατότητες;
• Αποδεχτείτε τους μαστούς σας όπως είναι.
• Φορέστε ενισχυμένο στηθόδεσμο ή εξωτερικά προσθέματα.

Είναι σκόπιμο να υποβληθείτε σε αυξητική μαστού;
Ενδεχομένως να χρειάζεται να συζητήσετε με την οικογένεια, τους φίλους σας, ομάδες στήριξης για ενθέματα μαστού και έναν σύμβουλο 
(συμβούλους), ώστε να σας βοηθήσουν σε αυτή την απόφαση. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον δύο έως τέσσερις εβδομάδες αφού 
μελετήσετε και αναλύσετε τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου, προτού αποφασίσετε αν θα υποβληθείτε σε αυξητική επέμβαση μαστού.

Χειρουργικό περιβάλλον και αναισθησία
Η αυξητική επέμβαση συνήθως διενεργείται σε εξωτερικά ιατρεία, είτε σε χειρουργείο νοσοκομείου είτε σε χειρουργικό κέντρο. Συνήθως 
εφαρμόζεται γενική αναισθησία, αν και υπάρχει και η επιλογή της τοπικής αναισθησίας. Η επέμβαση διαρκεί συνήθως μία με δύο ώρες. Ο 
χειρουργός θα κάνει μια τομή και θα δημιουργήσει μια θήκη για το ένθεμα μαστού. Στη συνέχεια, το ένθεμα εισάγεται στη θήκη και τοποθετείται 
στη θέση του. Τέλος, η τομή κλείνεται, συνήθως με ράμματα και πιθανώς με ταινία.

Μετεγχειρητική φροντίδα
Ενδέχεται να αισθάνεστε κόπωση και πόνο για αρκετές μέρες μετά από την επέμβαση, ενώ οι μαστοί σας μπορεί να είναι παραμείνουν πρησμένοι 
και ευαίσθητοι στην επαφή για έναν μήνα ή περισσότερο. Ίσως αισθανθείτε σκληρότητα στην περιοχή του μαστού, καθώς το δέρμα σας 
προσαρμόζεται στο νέο μέγεθος του μαστού.
Η μετεγχειρητική φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση μετεγχειρητικού στηθόδεσμου, ελαστικό επιδέσμου ή αθλητικού στηθόδεσμου για 
μεγαλύτερη στήριξη και καλύτερη θέση όσο αναρρώνετε. Κατά τη σύσταση του χειρουργού σας, θα μπορέσετε να επιστρέψετε στην εργασία σας 
το πιθανότερο σε λίγες ημέρες, αν και πρέπει να αποφεύγονται για τουλάχιστο δύο εβδομάδες έντονες δραστηριότητες που μπορούν να ανεβάσουν 
τους σφυγμούς και την αρτηριακή πίεσή σας. Ο χειρουργός σας ενδέχεται, επίσης, να σας προτείνει ασκήσεις μάλαξης των μαστών.
Σημείωση: Εάν παρουσιάσετε πυρετό ή εμφανές οίδημα ή/και ερυθρότητα στον ή στους μαστούς με ένθεμα, επικοινωνήστε αμέσως με τον 
χειρουργό σας.

Τι πρέπει να ρωτήσετε τον χειρουργό σας σχετικά με την αυξητική μαστού;
Ο ακόλουθος κατάλογος ερωτήσεων μπορεί να σας υπενθυμίσει ζητήματα που πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας.
1. Ποιοι κίνδυνοι και ποιες επιπλοκές συνδέονται με τα ενθέματα μαστού;
2. Πόσες επιπλέον επεμβάσεις στους εμφυτευμένους μαστούς μου να περιμένω ότι θα γίνουν στο μέλλον;
3. Πώς θα είναι οι μαστοί μου αν επιλέξω να αφαιρέσω τα ενθέματα χωρίς να τα αντικαταστήσω;

Μασχαλιαία
Περιθηλαία

Υπομαστιαία
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4. Ποιο σχήμα, μέγεθος, υφή, θέση τομής και θέση τοποθέτησης είναι κατάλληλα για εμένα;
5. Πώς θα επηρεαστεί η ικανότητα γαλουχίας;
6. Ποια είναι η αναμενόμενη όψη των μαστών με ένθεμα με την πάροδο του χρόνου;
7. Ποια είναι η αναμενόμενη όψη των μαστών με ένθεμα μετά από μια εγκυμοσύνη; Μετά από τη γαλουχία;
8. Ποιες επιλογές υπάρχουν αν το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση εμφύτευσης δεν είναι ικανοποιητικό;
9. Ποιες εναλλακτικές επιλογές ή προϊόντα υπάρχουν αν επιλέξω να μην τοποθετήσω ενθέματα μαστού;
10. Υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες «πριν και μετά» για κάθε διαδικασία και ποια αποτελέσματα είναι εύλογα για εμένα;

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
Ποιες είναι οι εναλλακτικές της ανάπλασης μαστού δυνατότητες;
Ίσως επιλέξετε να μην υποβληθείτε σε ανάπλαση μαστού. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να αποφασίσετε ή όχι να φοράτε εξωτερικά προσθέματα 
μαστού μέσα από τον στηθόδεσμό σας. Επιθέματα μαστού διατίθενται σε μια ποικιλία σχημάτων, μεγεθών και υλικών, όπως αφρό, βαμβάκι και 
σιλικόνη. Υπάρχουν, επίσης, προσθέματα κατά παραγγελία, ώστε να ταιριάζουν με το μέγεθος και το σχήμα του μαστού σας.

Είναι σκόπιμο να υποβληθείτε σε ανάπλαση μαστού;
Η απόφαση να υποβληθείτε σε ανάπλαση μαστού εξαρτάται από την ιδιαίτερη περίπτωσή σας, την πάθησή σας, την κατάσταση της υγείας σας, 
τον τρόπο ζωής, τη συναισθηματική κατάσταση, και το μέγεθος και σχήμα του μαστού σας. Ενδεχομένως να χρειάζεται να συζητήσετε με την 
οικογένεια, τους φίλους σας, ομάδες στήριξης για ενθέματα μαστού, ομάδες στήριξης για τον καρκίνο του μαστού και έναν ή περισσότερους 
συμβούλους, ώστε να σας βοηθήσουν σε αυτή την απόφαση. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστο δύο με τέσσερις εβδομάδες αφού μελετήσετε 
και αναλύσετε τις πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου, προτού αποφασίσετε αν θα υποβληθείτε σε αναπλαστική επέμβαση μαστού.
Εάν σκέφτεστε να υποβληθείτε σε ανάπλαση μαστού και δεν έχετε πλαστικό χειρουργό, ζητήστε από τον ιατρό σας να σας παραπέμψει σε 
έμπειρους πλαστικούς χειρουργούς της περιοχής σας. Ο ιατρός σας, ο πλαστικός χειρουργός σας και ο ογκολόγος πρέπει να συνεργαστούν για να 
σχεδιάσουν την επέμβαση μαστεκτομής και ανάπλασης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ποιες επιλογές επεμβάσεων ανάπλασης υπάρχουν;
Το είδος επέμβασης ανάπλασης μαστού που προσφέρεται για σας εξαρτάται από την ιατρική σας κατάσταση, το σχήμα και το μέγεθος των μαστών 
σας, τη γενική κατάσταση της υγείας σας, τον τρόπο ζωής και τους στόχους σας. Οι γυναίκες με μικρό ή μεσαίο μέγεθος μαστού είναι οι καλύτερες 
υποψήφιες για ανάπλαση μαστού.
Η ανάπλαση μαστού μπορεί να επιτευχθεί με ένα πρόσθεμα (με γέλη σιλικόνης, φυσιολογικό ορό ή συνδυασμό γέλης/φυσιολογικού ορού), με τους 
ίδιους τους ιστούς σας (μυοδερματικός κρημνός) ή ένα συνδυασμό αυτών. Ο μυοδερματικός κρημνός είναι ένα τμήμα δέρματος, λίπους ή/και μυός 
που μετακινείται από το στομάχι, την πλάτη ή άλλη περιοχή του σώματός σας στην περιοχή του μαστού και διαμορφώνεται σε νέο μαστό.
Είτε υποβληθείτε είτε όχι σε ανάπλαση με ή χωρίς ενθέματα μαστού, θα υποβληθείτε πιθανότατα σε πρόσθετες επεμβάσεις για τη βελτίωση της 
συμμετρίας και της εμφάνισης. Για παράδειγμα, επειδή η θηλή συχνά αφαιρείται με τον ιστό του μαστού στη μαστεκτομή, συχνά αποκαθίσταται 
με μόσχευμα που λαμβάνεται από τον άλλο μαστό ή με δερματοστιξία στην περιοχή. Η αποκατάσταση της θηλής συνήθως πραγματοποιείται ως 
ξεχωριστή επέμβαση σε εξωτερικό ιατρείο, αφού ολοκληρωθεί η αρχική επέμβαση ανάπλασης.

Ανάπλαση μαστού με ενθέματα μαστού
Ο χειρουργός θα αποφασίσει αν η υγεία σας και η πάθησή σας σάς καθιστούν κατάλληλη υποψήφια για ανάπλαση μαστού με ενθέματα. Οι γυναίκες 
με μεγάλο μέγεθος μαστού μπορεί να χρειαστούν ανάπλαση με συνδυασμό μυοδερματικού κρημνού και ενθέματος. Ο χειρουργός σας μπορεί να 
προτείνει εμφύτευση ενθέματος μαστού στον άλλο, υγιή μαστό σας προκειμένου να καταστήσει τους δύο μαστούς πιο όμοιουςς (μεγιστοποίηση 
συμμετρίας) ή μπορεί να προτείνει μείωση του μαστού (μειωτική πλαστική μαστών) ή ανόρθωση μαστού (μαστοπηξία) για να βελτιώσει τη 
συμμετρία. Η μειωτική πλαστική μαστών περιλαμβάνει αφαίρεση ιστού και δέρματος των μαστών. Η μαστοπηξία περιλαμβάνει αφαίρεση μιας 
λωρίδας δέρματος από το κάτω μέρος του μαστού ή γύρω από τη θηλή και χρησιμοποίησή του για ανόρθωση και σύσφιξη του δέρματος πάνω από 
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τον μαστό. Εάν θεωρείτε σημαντικό να μην αλλοιώσετε τον υγιή μαστό, θα πρέπει να το συζητήσετε με τον χειρουργό, καθώς μπορεί να επηρεάσει 
τις μεθόδους ανάπλασης μαστού που θα χρησιμοποιηθούν στην περίπτωσή σας.

Ο χρόνος της ανάπλασης με ένθεμα μαστού
Η ακόλουθη περιγραφή αναφέρεται στην ανάπλαση μετά από μαστεκτομή, αλλά έχει εφαρμογή και στην ανάπλαση μετά από τραυματισμό του 
μαστού ή ανάπλαση λόγω συγγενών ανωμαλιών. Η διαδικασία ανάπλασης μαστού μπορεί να αρχίσει τη στιγμή της μαστεκτομής (άμεση ανάπλαση) ή 
εβδομάδες με χρόνια αργότερα (ανάπλαση σε 2ο χρόνο). Η άμεση ανάπλαση μπορεί να περιλαμβάνει τοποθέτηση ενθέματος μαστού, αλλά συνήθως 
περιλαμβάνει τοποθέτηση διατατήρα ιστού, ο οποίος αντικαθίσταται αργότερα από ένθεμα μαστού, ενώ ενδέχεται να περιλαμβάνει τοποθέτηση 
διατατήρα/ενθέματος μαστού (διατατήρα/ενθέματος μαστού BECKER™). Ο διατατήρας/ένθεμα μαστού BECKER™ λειτουργεί τόσο ως διατατήρας 
ιστού όσο ως ένθεμα μαστού. Διογκώνεται με το πέρασμα του χρόνου μέσω πρόσθεσης φυσιολογικού ορού διαμέσου μια βαλβίδας πλήρωσης που 
βρίσκεται κάτω από το δέρμα. Όταν ο διατατήρας/ένθεμα μαστού BECKER™ φτάσει στο επιθυμητό μέγεθος, αφαιρείται η βαλβίδα πλήρωσης. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάθε είδος χειρουργικής ανάπλασης μαστού μπορεί να απαιτεί πολλά βήματα για την ολοκλήρωσή της. Δύο δυνητικά 
πλεονεκτήματα της άμεσης ανάπλασης είναι ότι η ανάπλαση του μαστού σας αρχίζει τη στιγμή της μαστεκτομής και ότι ενδέχεται να επιτευχθεί 
μείωση του κόστους μέσω του συνδυασμού της επέμβασης μαστεκτομής με το πρώτο στάδιο της ανάπλασης. Ωστόσο, με την άμεση ανάπλαση 
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος επιπλοκών όπως ρήξη, ενώ και ο αρχικός χρόνος εγχείρησης και ανάρρωσης μπορεί να είναι μεγαλύτερος.
Ένα δυνητικό πλεονέκτημα της ανάπλασης σε 2ο χρόνο είναι ότι μπορείτε να καθυστερήσετε την απόφαση για ανάπλαση και την επέμβαση, 
έως ότου ολοκληρωθούν άλλες θεραπείες, όπως ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Συνιστάται η ανάπλαση σε 2ο χρόνο, αν ο χειρουργός σας 
αναμένει προβλήματα επούλωσης της μαστεκτομής σας ή αν απλά χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να σκεφτείτε ποιες είναι οι επιλογές σας.
Υπάρχουν ιατρικά, οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή άμεσης ή σε 2ο χρόνο ανάπλασης. 
Πρέπει να συζητήσετε με τον χειρουργό, τον πλαστικό χειρουργό ή και τον ογκολόγο σας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιλογών 
που είναι διαθέσιμες στη δική σας περίπτωση.

Χειρουργικά ζητήματα προς συζήτηση με τον ιατρό σας
Συζητήστε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ακόλουθων επιλογών με τον χειρουργό σας ή/και τον ογκολόγο σας.
• Άμεση ανάπλαση
 Άμεση ανάπλαση ενός σταδίου με ένθεμα μαστού (μόνο ένθεμα) ή με διατατήρα/ένθεμα μαστού  

(διατατήρα/ένθεμα μαστού BECKER™).
 Άμεση ανάπλαση δύο σταδίων με προσωρινό διατατήρα ιστού που ακολουθείται από ανάπλαση σε 2ο χρόνο, αρκετούς μήνες αργότερα, με  

ένθεμα μαστού.
• Ανάπλαση σε 2ο χρόνο
 Ανάπλαση ενός σταδίου σε 2ο χρόνο με χρήση διατατήρα/ενθέματος μαστού (διατατήρα/ενθέματος μαστού BECKER™).
 Ανάπλαση δύο σταδίων σε 2ο χρόνο με προσωρινό διατατήρα ιστού που ακολουθείται, πολλούς μήνες αργότερα, από αντικατάσταση με  

ένθεμα μαστού.

Ποια είναι η διαδικασία ανάπλασης με ένθεμα μαστού;
Ανάπλαση μαστού (άμεση ή σε 2ο χρόνο) ενός σταδίου με ένθεμα
Η άμεση ανάπλαση μαστού ενός σταδίου μπορεί να γίνει τη στιγμή της μαστεκτομής. Αφού ο χειρουργός αφαιρέσει τον ιστό του μαστού, ο πλαστικός 
χειρουργός θα εμφυτεύσει ένα ένθεμα μαστού ή έναν διατατήρα/ένθεμα μαστού (διατατήρα/ένθεμα μαστού BECKER™) ολοκληρώνοντας την 
ανάπλαση ενός σταδίου. Εάν χρησιμοποιηθεί διατατήρας/ένθεμα μαστού BECKER™, προστίθεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου (ως έξι μήνες), 
φυσιολογικός ορός, έως ότου ολοκληρωθεί η διάταση, οπότε και αφαιρείται η βαλβίδα πλήρωσης. Η αφαίρεση της βαλβίδας πλήρωσης γίνεται 
συνήθως με τοπική αναισθησία στο τμήμα εξωτερικών ιατρείων ή στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου. Η ανάπλαση ενός σταδίου σε 2ο 
χρόνο πραγματοποιείται μήνες ή χρόνια αργότερα με τοποθέτηση ενός ενθέματος μαστού ή ενός διατατήρα/ενθέματος μαστού BECKER™.
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Ανάπλαση μαστού (άμεση ή σε 2ο χρόνο) δύο σταδίων με ένθεμα
Η ανάπλαση μαστού με ένθεμα μαστού γέλης της MENTOR® πραγματοποιείται συνήθως ως διαδικασία δύο σταδίων, που ξεκινά με την τοποθέτηση 
ενός προσωρινού διατατήρα ιστού του μαστού, ο οποίος αντικαθίσταται αρκετούς μήνες αργότερα από ένα ένθεμα μαστού. 
Η τοποθέτηση του διατατήρα ιστού μπορεί να γίνει άμεσα τη στιγμή της μαστεκτομής ή να καθυστερήσει αρκετούς μήνες ή και χρόνια αργότερα.
Ο διατατήρας ιστού μπορεί να έχει μια βαλβίδα πλήρωσης ή ένα θόλο έγχυσης που είναι ενσωματωμένος (συναρμολογημένος) στο κέλυφος 
του διατατήρα ή ένα θόλο έγχυσης που είναι απομακρυσμένος (συνδεδεμένος με τον διατατήρα μέσω σωλήνα πλήρωσης). Εάν χρησιμοποιηθεί 
διατατήρας με απομακρυσμένο θόλο, ο θόλος τοποθετείται κάτω από το χέρι ή τη μασχάλη.

Στάδιο 1: Διάταση ιστού

 Ουλή μαστεκτομής Διατατήρας/ένθεμα με 
απομακρυσμένο θόλο έγχυσης

Διατατήρας ιστού με 
ενσωματωμένο θόλο έγχυσης

Τελικό αποτέλεσμα με 
ένθεμα

Κατά τη μαστεκτομή ο χειρουργός συνήθως αφαιρεί δέρμα μαζί με ιστό του μαστού, αφήνοντας τους ιστούς του θώρακα επίπεδους και σφικτούς. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος με σχήμα μαστού για το ένθεμα μαστού, τοποθετείται ένας διατατήρας ιστού κάτω από τους εναπομείναντες 
ιστούς του μαστού.
Ο διατατήρας ιστού είναι μια συσκευή που μοιάζει με μπαλόνι και κατασκευάζεται από ελαστικό σιλικόνης. Εισάγεται κενός και με την πάροδο 
του χρόνου προστίθεται αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός με μια μικρή βελόνα, διαμέσου του δέρματος στη βαλβίδα πλήρωσης της συσκευής. 
Καθώς γεμίζει ο διατατήρας ιστών, οι ιστοί γύρω από τον διατατήρα αρχίζουν να εκτείνονται, παρόμοια με την κοιλιά μιας γυναίκας κατά την 
εγκυμοσύνη. Ο διατατήρας ιστού δημιουργεί μια νέα θήκη με σχήμα μαστού για το ένθεμα μαστού.
Η τοποθέτηση του διατατήρα ιστού γίνεται συνήθως υπό γενική αναισθησία σε χειρουργείο. Γενικά, η χρονική διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται 
από μία έως δύο ώρες. Η διαδικασία μπορεί να επιβάλλει σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο ή να πραγματοποιηθεί στα εξωτερικά ιατρεία. 
Συνήθως μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες μετά από δύο εώς τρεις εβδομάδες.
Λόγω του μουδιάσματος του δέρματος του μαστού από την επέμβαση μαστεκτομής, μπορεί να μη νιώσετε πόνο με την τοποθέτηση του διατατήρα 
ιστού. Ωστόσο, ενδέχεται να νιώσετε πίεση ή δυσφορία μετά από κάθε πλήρωση του διατατήρα, που υποχωρεί όσο εκτείνεται ο ιστός. Η διάταση 
του ιστού διαρκεί συνήθως τέσσερις με έξι μήνες.

Στάδιο 2: Τοποθέτηση του ενθέματος μαστού
Αφού αφαιρεθεί ο διατατήρας ιστού, τοποθετείται στη θήκη το ένθεμα μαστού. Η επέμβαση αντικατάστασης του διατατήρα ιστού με ένθεμα 
μαστού (ανταλλαγή ενθεμάτων) γίνεται συνήθως υπό γενική αναισθησία σε χειρουργείο. Ενδέχεται να απαιτήσει σύντομη παραμονή στο 
νοσοκομείο ή να πραγματοποιηθεί στα εξωτερικά ιατρεία.

Ανάπλαση μαστού χωρίς ενθέματα: Διαδικασίες μυοδερματικού κρημνού
Η ανάπλαση μαστού μπορεί να γίνει χειρουργικά με μετακίνηση ενός τμήματος δέρματος, λίπους και μυός από μια περιοχή του σώματός σας σε μια 
άλλη. Το τμήμα ιστού μπορεί να ληφθεί από την κοιλιακή χώρα, το πάνω μέρος της πλάτης, το πάνω μέρος των μηρών ή από τους γλουτούς.

PPE Specification
Labeling Specification
10656-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Greek

100069454 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



16 10656-03 
LAB100069454v4

Ο μυοδερματικός κρημνός μπορεί να αφεθεί συνδεδεμένος με την παροχή αίματος και να μετακινηθεί μέσω υποδόριας σήραγγας στην περιοχή  
του μαστού (μισχωτός κρημνός) ή μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς και να επανασυνδεθεί στην περιοχή του μαστού με μικροχειρουργικές  
τεχνικές (ελεύθερος κρημνός). Η διάρκεια της επέμβασης είναι γενικά μεγαλύτερη στην περίπτωση των ελεύθερων κρημνών, λόγω των  
απαιτήσεων μικροχειρουργικής.
Η επέμβαση με κρημνούς επιβάλει παραμονή στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες και γενικά μεγαλύτερο χρόνο ανάρρωσης από την ανάπλαση με 
ενθέματα. Επιπλέον, η επέμβαση με κρημνούς δημιουργεί ουλές στο σημείο απ’ όπου λήφθηκε ο κρημνός και πιθανόν στον αναπλασμένο μαστό. 
Ωστόσο, η επέμβαση με κρημνούς έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας αντικατάστασης του ιστού στην περιοχή του μαστού. Αυτό ενδέχεται να είναι 
χρήσιμο, όταν οι ιστοί του μαστού έχουν υποστεί βλάβες και δεν είναι κατάλληλοι για διάταση. Ένα άλλο πλεονέκτημα των επεμβάσεων με κρημνούς 
σε σύγκριση με την εμφύτευση, είναι ότι γενικά δεν είναι απαραίτητες αλλαγές στον μη επηρεασμένο μαστό για βελτίωση της συμμετρίας.
Τα πιο κοινά είδη μυοδερματικών κρημνών είναι ο TRAM (εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός) (που χρησιμοποιεί ιστό 
από την κοιλιακή χώρα) και ο μυοδερματικός κρημνός του πλατέως ραχιαίου μυός (που χρησιμοποιεί ιστό από το πάνω μέρος της πλάτης).
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η χειρουργική με κρημνούς, ιδιαίτερα αυτή με κρημνό TRAM, είναι μείζωνα χειρουργική επέμβαση και πιο 
εκτεταμένη από την επέμβαση μαστεκτομής. Χρειάζεται καλή γενική κατάσταση της υγείας και ισχυρό συναισθηματικό κίνητρο. Εάν είστε 
υπέρβαρη, καπνίστρια, έχετε ήδη υποβληθεί σε επέμβαση στην περιοχή του κρημνού ή αντιμετωπίζετε προβλήματα του κυκλοφορικού, ενδέχεται 
να μην είστε κατάλληλη υποψήφια για επέμβαση με κρημνό TRAM. Επίσης, αν είστε πολύ αδύνατη, ενδέχεται να μην έχετε επαρκή ιστό στην 
κοιλιακή χώρα ή στην πλάτη για να δημιουργηθεί μαστός με αυτή τη μέθοδο.

Ο κρημνός TRAM (μισχωτός ή ελεύθερος)

Βήμα 1: Πραγματοποιείται μαστεκτομή και 
σημειώνεται η δότρια περιοχή.

Βήμα 2: Ο κρημνός του ορθού μυός και δέρματος 
μετακινείται υποδόρια προς τον μαστό.

Βήμα 3: Τελικό αποτέλεσμα.

Στη διάρκεια μιας επέμβασης με κρημνό TRAM, ο χειρουργός αφαιρεί ένα τμήμα ιστού από την κοιλιακή σας χώρα και το μεταφέρει στο στήθος σας 
για να αναπλάσει τον μαστό. Ο κρημνός TRAM αναφέρεται ορισμένες φορές και ως κοιλιοπλαστική, καθώς μπορεί να καταστήσει την περιοχή του 
στομαχιού πιο επίπεδη.
Μια επέμβαση με μισχωτό κρημνό TRAM διαρκεί συνήθως τρεις με έξι ώρες υπό γενική αναισθησία, ενώ μια επέμβαση με ελεύθερο κρημνό TRAM 
διαρκεί γενικά περισσότερο. Η επέμβαση με TRAM ενδέχεται να απαιτήσει μετάγγιση αίματος. Συνήθως ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο 
είναι δύο με πέντε ημέρες. Μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές δραστηριότητες σε έξι έως οχτώ εβδομάδες. Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες 
ανέφεραν ότι χρειάστηκε έως και ένας χρόνος για να επιστρέψουν στον κανονικό τρόπο ζωής. Μπορεί να εμφανίσετε προσωρινή ή μόνιμη μυϊκή 
αδυναμία στην κοιλιακή χώρα. Εάν σκέφτεστε να μείνετε έγκυος μετά από την ανάπλαση, θα πρέπει να το συζητήσετε με τον χειρουργό σας. Θα 
έχετε μια μεγάλη ουλή στην κοιλιά σας και ενδέχεται να έχετε ουλές και στον αναπλασμένο μαστό σας.
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Ο κρηµνός πλατέως ραχιαίου μυός με ή χωρίς ενθέματα μαστού

Λαμβάνονται δερματικός κρημνός 
και μυς από τη δότρια περιοχή της 
πλάτης.

Ο ιστός μετακινείται υποδόρια στη μαστεκτομή 
και χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένας 
όγκος μαστού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα 
ένθεμα για να δημιουργηθεί ο όγκος 
μαστού.

Στη διάρκεια της επέμβασης πλατέος ραχιαίου μυοδερματικού κρημνού, ο χειρουργός μετακινεί ένα τμήμα ιστού από την πλάτη στο στήθος για να 
αναπλάσει τον μαστό. Λόγω του ότι ο πλατύς ραχιαίος κρημνός είναι συνήθως λεπτότερος και μικρότερος από τον κρημνό TRAM, αυτή η διαδικασία 
ενδέχεται να είναι κατάλληλη για την ανάπλαση μαστού μικρότερου μεγέθους.
Η επέμβαση πλατέος ραχιαίου κρημνού συνήθως διαρκεί δύο ως τέσσερις ώρες με γενική αναισθησία. Συνήθως ο χρόνος παραμονής στο 
νοσοκομείο είναι δύο με τρεις ημέρες. Μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές δραστηριότητες σε δύο-τρεις εβδομάδες. Μπορεί να εμφανίσετε 
κάποια προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία μυών και δυσκολίες κίνησης στην πλάτη και στον ώμο σας. Θα έχετε μια ουλή στην πλάτη σας, που συνήθως 
μπορεί να κρυφτεί κάτω από τον στηθόδεσμο. Επιπλέον, μπορεί να έχετε πρόσθετες ουλές στον αναπλασμένο μαστό σας.

Τι πρέπει να ρωτήσετε τον χειρουργό σας σχετικά με την ανάπλαση μαστού;
Ο ακόλουθος κατάλογος ερωτήσεων μπορεί να σας υπενθυμίσει ζητήματα που πρέπει να συζητήσετε με τον ιατρό σας.
1. Ποιες είναι όλες οι επιλογές μου για την ανάπλαση μαστού;
2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι επιπλοκές κάθε είδους επέμβασης ανάπλασης μαστού και πόσο συχνοί είναι;
3. Τι πρόκειται να συμβεί, αν ο καρκίνος υποτροπιάσει ή εμφανιστεί στον άλλο μαστό;
4. Η ανάπλαση θα έχει επιπτώσεις στη θεραπεία για τον καρκίνο;
5. Πόσα στάδια υπάρχουν σε κάθε επέμβαση και ποια είναι;
6. Πόσο θα διαρκέσει η ολοκλήρωση της ανάπλασης;
7. Πόση εμπειρία έχετε με κάθε είδος επέμβασης;
8. Υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες «πριν και μετά» για κάθε διαδικασία και ποια αποτελέσματα είναι εύλογα για εμένα;
9. Πώς θα φαίνονται οι ουλές μου;
10. Τι αλλαγές θα πρέπει να περιμένω στον εμφυτευμένο μαστό μου με την πάροδο του χρόνου;
11. Τι αλλαγές θα πρέπει να περιμένω στον εμφυτευμένο μαστό μου σε περίπτωση εγκυμοσύνης;
12. Ποιες επιλογές υπάρχουν αν το αισθητικό αποτέλεσμα μετά την επέμβαση εμφύτευσης δεν είναι ικανοποιητικό;
13. Μπορώ να μιλήσω με άλλους ασθενείς για τις εμπειρίες τους;
14. Στην περίπτωση ανάπλαση σε στάδια, ποιο είναι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος κάθε επέμβασης;
15. Πόσο πόνο ή δυσφορία θα νιώθω και για πόσο διάστημα;
16. Για πόσο διάστημα θα πρέπει να παραμείνω στο νοσοκομείο;
17. Θα χρειαστώ μετάγγιση αίματος, Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικό μου αίμα;
18. Πότε θα μπορώ να επιστρέψω στις κανονικές δραστηριότητές μου (ή σεξουαλικές ή αθλητικές);
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5. ΠΟΙΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ;
Αντένδειξη είναι μια κατάσταση ή περίσταση, όταν υφίσταται η οποία δεν πρέπει να πραγματοποιείται μια επέμβαση. Τα ενθέματα μαστού της MENTOR® 
αντενδείκνυνται στις ακόλουθες περιστάσεις, επειδή ο κίνδυνος της αυξητικής ή ανάπλασης μαστού με ενθέματα υπερσταθμίζει τα οφέλη:
• Γυναίκες με ενεργή λοίμωξη οπουδήποτε στο σώμα.
• Γυναίκες με υφιστάμενο καρκίνο ή προκαρκίνο του μαστού που δεν έχουν λάβει επαρκή θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις και
• Γυναίκες που είναι έγκυες ή γαλουχούν.

Χειρουργικές πρακτικές που αντενδείκνυνται για την εμφύτευση μαστού
• Ένεση διαμέσου του κελύφους του ενθέματος.
• Στοίβαξη ενθεμάτων: περισσότερα από ένα ενθέματα ανά μαστό.

Δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια σε ασθενείς με τις ακόλουθες καταστάσεις:
• Αυτοάνοσες ασθένειες, όπως λύκος και σκληροδερμία.
• Παθήσεις που επηρεάζουν την επούλωση τραυμάτων και την πήξη του αίματος.
• Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ. ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία).
• Μειωμένη παροχή αίματος στον ιστό του μαστού.

Περαιτέρω ζητήματα
Προεμφυτευτική μαστογραφία
Ενδέχεται να επιθυμείτε να υποβληθείτε σε προεγχειρητική μαστογραφία και σε μια ακόμα 6 μήνες έως έναν χρόνο μετά από την εμφύτευση, ώστε 
να έχετε μια βάση αναφοράς.

Επιδράσεις στη μαστογραφία
Το ένθεμα μπορεί να επηρεάσει την ανίχνευση καρκίνου του μαστού κατά τη μαστογραφία και, επίσης, μπορεί να δυσχεράνει γενικά τη διεξαγωγή 
μαστογραφίας. Επομένως, επιβάλλεται να ενημερώσετε πριν από την εξέταση τον τεχνολόγο μαστογραφίας ότι διαθέτετε ένθεμα. Ο τεχνολόγος 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικές τεχνικές για να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα ρήξης και για να λάβει τις καλύτερες δυνατές όψεις του ιστού 
του μαστού. Λόγω του ότι ο μαστός συμπιέζεται κατά την μαστογραφία, είναι δυνατό να συμβεί ρήξη του ενθέματος κατά την εξέταση. Με αυτές τις 
ειδικές τεχνικές απαιτούνται περισσότερες ακτινογραφικές λήψεις. Συνεπώς, οι γυναίκες με ενθέματα μαστού δέχονται περισσότερη ακτινοβολία. 
Ωστόσο, το όφελος της μαστογραφίας στην ανίχνευση του καρκίνου υπερσταθμίζει τον κίνδυνο από την πρόσθετη ακτινοβολία Χ.

Διάκριση του ενθέματος από τον ιστό του μαστού κατά την αυτοεξέταση του μαστού
Πρέπει να διενεργείτε κάθε μήνα αυτοεξέταση του μαστού στον μαστό με το ένθεμα. Προκειμένου να το κάνετε σωστά, πρέπει να ζητήσετε από 
τον χειρουργό σας να σας βοηθήσει στο να ξεχωρίζετε το ένθεμα από τον ιστό του μαστού. Νέα οζίδια ή ύποπτες αλλοιώσεις (φλεγμονές) πρέπει 
να αξιολογούνται μέσω βιοψίας. Εάν διενεργηθεί βιοψία, πρέπει δοθεί προσοχή, ώστε να μην διατρηθεί το ένθεμα. Η παρουσία ενθεμάτων μαστού 
ενδέχεται να βελτιώσει την ανίχνευση όγκων μέσω αυτοεξέτασης (ψηλάφιση).

Μακροπρόθεσμες δράσεις
Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των ενθεμάτων μαστού βρίσκονται υπό μελέτη, ωστόσο η Mentor παρακολουθεί τον 
μακροπρόθεσμο (δηλ. για 10 έτη) κίνδυνο ρήξης του ενθέματος, επαναληπτικής επέμβασης, αφαίρεσης του ενθέματος και καψική συστολή 
(σκλήρυνση των ιστών γύρω από το ένθεμα). Καθώς νέα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα, η Mentor θα περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες στα 
ένθετα των προϊόντων, τα οποία συσκευάζονται με τα προϊόντα και αποστέλλονται στους ιατρούς. Θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον ιατρό σας για 
ενημερωμένες πληροφορίες.

Επεμβάσεις κάψας
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η κλειστή καψεκτομή, η πρακτική ισχυρής σύνθλιψης ή πίεσης της ινώδους κάψας γύρω από το ένθεμα με σκοπό τη 
θραύση της κάψα της ουλής, δεν συνιστάται, γιατί μπορεί να προκαλέσει ρήξη ή θραύση του ενθέματος.
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Ακτινοθεραπεία
Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουν γίνει δοκιμές που να επιδεικνύουν τις επιδράσεις της ακτινοθεραπείας στους ιστούς ασθενών που διαθέτουν 
ενθέματα μαστού. Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία υποδεικνύεται ότι η ακτινοθεραπεία μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης καψικής 
συστολής. Η απόφαση για την εφαρμογή ακτινοθεραπείας μετά από εμφύτευση μαστού πρέπει να ληφθεί από τον χειρουργό και τον 
ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο σας.

MRI (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού)
Έχει βρεθεί ότι η σάρωση MRI είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί να μάθετε αν το ένθεμά σας έχει υποστεί ρήξη χωρίς να υποβληθείτε 
σε χειρουργική επέμβαση. Εάν υποβληθείτε σε σάρωση MRI, θα πρέπει να ξαπλώσετε σε πρηνή θέση με τον μαστό σας σε μια ειδική υποδοχή 
στήριξης. Στη συνέχεια θα τοποθετηθείτε στο μηχάνημα, το οποίο μπορεί να είναι ανοιχτό ή να μοιάζει σαν να εισέρχεστε σε σήραγγα. Ορισμένοι 
ασθενείς αισθάνονται άβολα ευρισκόμενοι σε κλειστό χώρο. Όσο το μηχάνημα λαμβάνει εικόνες του μαστού σας, θα κάνει κάποιο θόρυβο. 
Προκειμένου να υποβληθείτε σε εξέταση MRI, δεν πρέπει να έχετε εμφυτευμένα μεταλλικά αντικείμενα στο σώμα σας ή ιστορικό κλειστοφοβίας.

6. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣΤΟΥ;
Η υποβολή σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση ενέχει τον κίνδυνο επιπλοκών όπως είναι οι επιδράσεις της αναισθησίας, μόλυνση, οίδημα, 
ερυθρότητα, αιμορραγία και πόνος.
Επιπλέον, υπάρχουν πιθανές επιπλοκές που συνδέονται άμεσα με τα ενθέματα μαστού. Οι επιπλοκές αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

Αποδιόγκωση/ρήξη
Σε περίπτωση ρήξης του κελύφους ενός ενθέματος μαστού γέλης, η γέλη μπορεί να διαρρεύσει από το ένθεμα. Οι διατατήρες/ενθέματα μαστού 
BECKER™ αποδιογκώνονται όταν διαρρεύσει φυσιολογικός ορός είτε μέσω μιας μη σφραγισμένης ή κατεστραμμένης βαλβίδας είτε μέσω ρωγμής 
στο κέλυφος του ενθέματος. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό από μια αλλαγή του σχήματος του ενθέματος ή μπορεί να μείνει απαρατήρητο 
(«βουβή» ρήξη) και να ανιχνευθεί μέσω μαστογραφίας ή MRI. Αποδιόγκωση ή ρήξη μπορεί να επέλθει στη διάρκεια των πρώτων μηνών μετά από 
την εμφύτευση ή μετά από αρκετά χρόνια. Αιτίες που προκαλούν αποδιόγκωση ή ρήξη είναι, μεταξύ άλλων, ζημιά από χειρουργικά εργαλεία στη 
διάρκεια της επέμβασης, υπερπλήρωση ή υποπλήρωση του ενθέματος με φυσιολογικό ορό, καψική συστολή, κλειστή καψεκτομή, καταπονήσεις 
όπως τραυματισμός ή έντονος φυσικός χειρισμός, εκτεταμένη συμπίεση στη διάρκεια μαστογραφικής απεικόνισης, τοποθέτηση μέσω ομφαλιαίας 
τομής και άλλοι άγνωστοι/ανεξήγητοι λόγοι. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το ένθεμα μαστού μπορεί να φθαρεί με την πάροδο του χρόνου και 
να αποδιογκωθεί ή να διαρραγεί.
Σε περίπτωση που τα ενθέματα αποδιογκωθούν ή διαρραγούν απαιτείται πρόσθετη επέμβαση για την αφαίρεση και ενδεχομένως την 
αντικατάστασή τους.

Καψική συστολή
Η κάψα που φυσιολογικά δημιουργείται γύρω από το ένθεμα μπορεί να σφίξει και να συμπιέσει το ένθεμα και αυτό αποκαλείται καψική συστολή. 
Καψική συστολή εμφανίζεται συχνότερα μετά από λοίμωξη, αιμάτωμα και όρωμα. Τα συμπτώματα ποικίλλουν από σκληρότητα και ήπια δυσφορία 
έως πόνο, παραμόρφωση, ψηλαφησιμότητα του ενθέματος ή/και μετακίνηση του ενθέματος.
Η πρόσθετη επέμβαση είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις που ο πόνος ή/και η σκληρότητα είναι σοβαρά. Αυτή η επέμβαση ποικίλει από αφαίρεση 
του ιστού της κάψας του ενθέματος έως και αφαίρεση και δυνητικά αντικατάσταση του ίδιου του ενθέματος.
Η καψική συστολή μπορεί να υποτροπιάσει μετά από αυτές τις πρόσθετες επεμβάσεις.

Άλγος
Άλγος ποικίλης έντασης και διάρκειας ενδέχεται να εμφανιστεί και να επιμείνει μετά από επέμβαση εμφύτευσης ενθέματος μαστού. Επιπλέον, 
ακατάλληλο μέγεθος, τοποθέτηση, χειρουργική τεχνική ή καψική συστολή ενδέχεται να προκαλέσουν πόνο συσχετιζόμενο με παγίδευση νεύρου ή 
να επηρεάσουν την κίνηση των μυών. Ενημερώστε τον ιατρό σας, εάν αισθάνεστε έντονο πόνο.

PPE Specification
Labeling Specification
10656-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Greek

100069454 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



20 10656-03 
LAB100069454v4

Πρόσθετες επεμβάσεις
Οι γυναίκες πρέπει να κατανοήσουν ότι υπάρχει πιθανότητα κάποτε να χρειαστούν μία ή περισσότερες πρόσθετες επεμβάσεις, προκειμένου 
το ένθεμα να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί. Επίσης, προβλήματα όπως αποδιόγκωση/ρήξη, δημιουργία κάψας, λοίμωξη, μετακίνηση και 
μικροασβεστώσεις μπορεί να επιβάλουν την αφαίρεση των ενθεμάτων. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να αντικαταστήσουν τα ενθέματα, κάποιες 
όμως όχι. Εκείνες που δεν το κάνουν, ενδέχεται να παρουσιάσουν αισθητικά μη αποδεκτές κοιλώσεις, ή/και ζαρώσεις στον μαστό μετά από την 
αφαίρεση του ενθέματος χωρίς αντικατάστασή του.

Απογοήτευση με το αισθητικό αποτέλεσμα
Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως ρυτίδωση, ασυμμετρία, μετακίνηση του ενθέματος, λανθασμένο 
μέγεθος, απρόσμενο σχήμα, ψηλαφησιμότητα του ενθέματος, παραμόρφωση ουλής υπερτροφική (ακανόνιστη, υπερυψωμένη) ουλή ή και 
κυματισμού (για ενθέματα με φυσιολογικό ορό). Ο προσεκτικός σχεδιασμός και τεχνική της επέμβασης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν, αλλά όχι 
πάντα να αποτρέψουν, τέτοια αποτελέσματα.

Λοίμωξη
Λοίμωξη μπορεί να παρουσιαστεί μετά από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Οι περισσότερες μετεγχειρητικές λοιμώξεις παρουσιάζονται εντός 
λίγων ημερών ή εβδομάδων από την επέμβαση. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα λοίμωξης οποιαδήποτε στιγμή μετά την επέμβαση. Οι λοιμώξεις 
αντιμετωπίζονται δυσκολότερα παρουσία ενθέματος από ότι σε φυσιολογικούς ιστούς του σώματος. Εάν μια λοίμωξη δεν ανταποκρίνεται στα 
αντιβιοτικά, ενδέχεται να απαιτηθεί αφαίρεση του ενθέματος και τοποθέτηση άλλου μετά την υποχώρηση της λοίμωξης.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, σε γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση εμφύτευσης ενθέματος μαστού, παρατηρήθηκε σύνδρομο τοξικής 
καταπληξίας (TSS), το οποίο και αποτελεί μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αιφνίδιο πυρετό, έμετο, διάρροια, 
λιποθυμία, ζάλη ή/και εξάνθημα που μοιάζει με έγκαυμα από τον ήλιο. Θα πρέπει να επισκεφτείτε αμέσως ιατρό για διάγνωση και θεραπεία.

Αιμάτωμα/όρωμα
Αιμάτωμα ονομάζεται η συσσώρευση αίματος σε μια σωματική κοιλότητα και όρωμα ονομάζεται η συσσώρευση του υδατώδους μέρους του 
αίματος (σε αυτή την περίπτωση γύρω από το ένθεμα ή την τομή). Το μετεγχειρητικό αιμάτωμα ή όρωμα ενδέχεται να συμβάλλει σε λοίμωξη ή/και 
καψική συστολή. Ενδέχεται να προκληθεί οίδημα, άλγος και μώλωπες. Εάν εμφανιστεί αιμάτωμα, αυτό συμβαίνει συνήθως λίγο μετά την επέμβαση. 
Ωστόσο, ενδέχεται να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μετά από τραυματισμό του μαστού. Παρόλο που το ίδιο το σώμα μπορεί να απορροφήσει μικρά 
αιματώματα και ορώματα, τα μεγάλα απαιτούν την τοποθέτηση χειρουργικής παροχέτευσης για τη σωστή θεραπεία. Η χειρουργική παροχέτευση 
μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ουλή. Η χειρουργική παροχέτευση ενδέχεται να προκαλέσει αποδιόγκωση ή ρήξη του ενθέματος σε περίπτωση 
που προκληθεί ζημιά στο ένθεμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχέτευσης.

Αλλαγές στην αίσθηση της θηλής και του μαστού
Η αίσθηση της θηλής και του μαστού μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μετά από επέμβαση εμφύτευσης ενθέματος. Οι αλλαγές κυμαίνονται από 
έντονη ευαισθησία έως πλήρη έλλειψη αίσθησης στη θηλή ή τον μαστό μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Οι αλλαγές στην ευαισθησία μπορεί να 
προσωρινές ή μόνιμες και ενδέχεται να επηρεάσουν τη σεξουαλική απόκριση ή την ικανότητα γαλουχίας.

Γαλουχία
Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό αν μια μικρή ποσότητα σιλικόνης μπορεί να διαχυθεί μέσω του κελύφους (να το διαπεράσει) του ενθέματος 
μαστού από γέλη σιλικόνης και να εισχωρήσει στο μητρικό γάλα. Εάν συμβεί αυτό, δεν είναι γνωστή η επίδραση που μπορεί να έχει αυτό στο 
βρέφος που θηλάζει. Αν και δεν υπάρχουν μέθοδοι ανίχνευσης του επιπέδου συγκέντρωσης της σιλικόνης στο μητρικό γάλα, μια μελέτη που 
μέτρησε τη συγκέντρωση πυριτίου (συστατικό της σιλικόνης) δεν κατέδειξε υψηλότερα επίπεδα στο μητρικό γάλα γυναικών με ενθέματα γέλης 
σιλικόνης σε σύγκριση με αυτό γυναικών χωρίς ενθέματα. Η αναφορά του IOM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μητέρες με ενθέματα μαστού 
θα πρέπει να προσπαθήσουν να θηλάσουν, λόγω της ευεργετικών επιδράσεων του θηλασμού στα παιδιά. Η περιθηλαία τομή μπορεί να μειώσει 
σημαντικά την ικανότητα επιτυχούς θηλασμού λόγω ελάττωσης της ποσότητας παραγόμενου γάλακτος.
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Μικροασβεστώσεις στον ιστό που περιβάλλει τα ενθέματα
Οι μικροασβεστώσεις εμφανίζονται στις μαστογραφίες και μπορεί λανθασμένα να θεωρηθούν ως δυνητικός καρκίνος, με αποτέλεσμα πρόσθετες 
επεμβάσεις με σκοπό τη βιοψία ή/και την αφαίρεση των ενθεμάτων για τη διάκρισή τους από καρκίνο.

Καθυστερημένη επούλωση τραύματος
Σε ορισμένες περιπτώσεις η περιοχή της τομής δεν επουλώνεται φυσιολογικά.

Εξώθηση
Ασταθής ή κακή κάλυψη ιστού ή/και διακοπή της επούλωσης του τραύματος ενδέχεται να προκαλέσουν εξώθηση, που σημαίνει ότι το ένθεμα 
μαστού εξέρχεται διαμέσου του δέρματος.

Νέκρωση
Νέκρωση ονομάζεται ο σχηματισμός νεκρού ιστού γύρω από το ένθεμα. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την επούλωση του τραύματος και να απαιτήσει 
χειρουργική διόρθωση ή/και αφαίρεση του ενθέματος. Μετά από νέκρωση ενδέχεται να συμβεί μόνιμη παραμόρφωση της ουλής. Οι παράγοντες 
που σχετίζονται με αυξημένη εμφάνιση νέκρωσης είναι, μεταξύ άλλων, η μόλυνση, η χρήση στεροειδών στη χειρουργική θήκη, το κάπνισμα, η 
χημειοθεραπεία/ακτινοβολία και η υπερβολική θερμοθεραπεία ή κρυοθεραπεία.

Ατροφία του ιστού του μαστού/παραμόρφωση του θωρακικού τοιχώματος
Η πίεση των ενθεμάτων μαστού μπορεί να προκαλέσει λέπτυνση και ρίκνωση του ιστού του μαστού. Αυτό μπορεί να συμβεί ενώ τα ενθέματα 
παραμένουν στη θέση τους ή μετά από την αφαίρεσή τους δίχως αντικατάσταση.
Εκτός από αυτές τις κοινές επιπλοκές, έχουν υπάρξει προβληματισμοί σχετικά με ορισμένες νόσους, σχετικά με τους οποίους θα πρέπει να είστε 
ενήμερη:

Νόσος συνδετικού ιστού
Έχουν εκφραστεί προβληματισμοί σχετικά με τη συσχέτιση των ενθεμάτων μαστού και της ανάπτυξης αυτοάνοσων ασθενειών ή νόσων του 
συνδετικού ιστού, όπως ο λύκος, η σκληροδερμία ή η ρευματοειδής αρθρίτιδα, λόγω περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία για μικρό αριθμό γυναικών με ενθέματα. Μια επισκόπηση αρκετών μεγάλων επιδημιολογικών μελετών σε γυναίκες με και χωρίς 
ενθέματα καταδεικνύει ότι αυτές οι νόσοι δεν είναι συχνότερες σε γυναίκες με ενθέματα από ότι σε γυναίκες χωρίς ενθέματα. Ωστόσο, ορισμένες 
γυναίκες με ενθέματα μαστού πιστεύουν ότι τα ενθέματά τους προκάλεσαν μια νόσο συνδετικού ιστού.

Καρκίνος
Δημοσιευμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι συχνότερος σε γυναίκες με ενθέματα από ότι σε γυναίκες χωρίς 
ενθέματα.

Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
Οι γυναίκες με ενθέματα μαστού ενδέχεται να διατρέχουν έναν πολύ μικρό αλλά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης αναπλαστικού λεμφώματος από 
μεγάλα κύτταρα, ΑΛΜΚ, στον ιστό της ουλής και στο παρακείμενο του ενθέματος υγρό. Το ΑΛΜΚ δεν είναι καρκίνος του μαστού — είναι μια 
σπάνια μορφή μη-Hodgkin λεμφώματος (καρκίνου του ανοσοποιητικού συστήματος). 
ΑΛΜΚ έχουν αναφερθεί συνολικά σε ασθενείς με ιστορικό εμφύτευσης ενθέματος που περιλαμβάνει ενθέματα μαστού της Mentor και άλλων 
κατασκευαστών.
Η διάγνωση στις περισσότερες ασθενείς έγινε όταν αναζήτησαν ιατρική αντιμετώπιση συμπτωμάτων συνδεόμενων με τα ενθέματα, όπως άλγους, 
οιδήματος, ή ασυμμετρίας που αναπτύχθηκε μετά την πλήρη επούλωση των αρχικών περιοχών της επέμβασης. Στις αναφερθείσες περιπτώσεις, το 
ΑΛΜΚ διαγνώστηκε τυπικά έτη μετά την επέμβαση εμφύτευσης. 
Ο ιατρός σας θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ΑΛΜΚ, εάν μετά την πλήρη επούλωση της περιοχής της επέμβασης παρατηρήσετε αλλαγές στην 
όψη ή την αίσθηση της περιοχής — συμπεριλαμβανομένου οιδήματος ή άλγους γύρω από το ένθεμα. Εάν υπάρχει υπόνοια ΑΛΜΚ, ο ιατρός σας θα 
σας παραπέμψει σε έναν κατάλληλο ειδικό για αξιολόγηση, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει τη λήψη υγρού και δειγμάτων ιστού από την περιοχή 
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που περιβάλλει το ένθεμα μαστού σας. Εάν επιβεβαιωθεί το ΑΛΜΚ, ο ιατρός σας θα αναπτύξει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα για εσάς. 
Λόγω του μικρού αριθμού περιπτώσεων παγκοσμίως και της ποικιλίας θεραπευτικών επιλογών, δεν υπάρχει μία μόνη ορισμένη θεραπεία.
Εάν έχετε ενθέματα μαστού και δεν έχετε συμπτώματα δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη ενέργεια, αλλά θα πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε 
τα ενθέματα μαστού σας και να ακολουθείτε το πρόγραμμα ιατρικής φροντίδας. Η αφαίρεση των ενθεμάτων δεν ενδείκνυται σε γυναίκες χωρίς 
συμπτώματα, όταν δεν υπάρχει διάγνωση ΑΛΜΚ.
Εάν δεν έχετε ακόμα ενθέματα μαστού αλλά θεωρείτε το ενδεχόμενο εμφύτευσης ενθεμάτων μαστού, θα πρέπει να συζητήσετε τους κινδύνους και τα 
οφέλη με τον ιατρό σας. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την σελίδα του FDA σχετικά με τα ενθέματα μαστού για περισσότερες πληροφορίες.
Για περισσότερες και πιο ενημερωμένες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Επιδράσεις δεύτερης γενιάς
Προβληματισμοί έχουν αναφερθεί σχετικά με τις πιθανές βλαβερές επιδράσεις στα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες με ενθέματα. Η αναφορά 
του IOM κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επιδράσεις δεύτερης γενιάς σε παιδιά γυναικών με ενθέματα μαστού.

Διαρροή γέλης και κοκκιώματα
Η γέλη σε ένα ένθεμα αποτελείται από μεγάλα τρισδιάστατα μόρια σε μορφή πλέγματος, τα οποία αποτελούν περίπου το 20 % του συνολικού 
βάρους της γέλης. Τα διαστήματα μεταξύ αυτών των μορίων πληρώνονται με ένα μείγμα ελαίων σιλικόνης ιατρικού βαθμού καθαρότητας. Αυτά 
τα έλαια είναι παρόμοια με τα υλικά που υπάρχουν σε πολλά προϊόντα, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα κατά των αερίων, που διατίθενται 
χωρίς συνταγή για παιδιά και ενήλικες. Μια μικρή ποσότητα αυτών των ελαίων μπορεί να διαρρεύσει διαμέσου του κελύφους του ενθέματος. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτού του ελαίου παραμένει στο τοίχωμα του ενθέματος. Μια μικρότερη ποσότητα μετακινείται μέσα στην κάψα της ουλής, 
όπου σταδιακά συλλέγεται από ορισμένα κύτταρα του σώματος που ονομάζονται μακροφάγα. Αυτός είναι ο πιθανός μηχανισμός μεταφοράς του 
στους περιφερικούς λεμφαδένες.
Υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού κοκκιώματος γύρω από μια μικρή ποσότητα σιλικόνης. Παρόλο που τα ογκίδια αυτά δεν είναι καρκινικά, ο 
διαχωρισμός τους από τους καρκινικούς όγκους μπορεί να είναι δύσκολος χωρίς την αφαίρεση (βιοψία) και εξέτασή τους.

7. ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ;
Συμβουλευτείτε έναν ιατρό, εάν έχετε υπόνοιες οποιονδήποτε επιπλοκών σχετικών με το ή τα ενθέματα μαστού σας και ιδιαίτερα στην περίπτωση 
τραυματισμού ή συμπίεσης προκληθείσας, για παράδειγμα, λόγω υπερβολικής μάλαξης της περιοχής των μαστών, από κάποιες αθλητικές 
δραστηριότητες ή από τη χρήση ζωνών ασφαλείας.

8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Οι ακόλουθες είναι πρόσθετες συστάσεις για ασθενείς με ενθέματα μαστού.

• Οι ασθενείς πρέπει να επιστρέφουν στον χειρουργό τους για τις απαραίτητες μετεγχειρητικές επισκέψεις.
• Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή φαρμακοποιό πριν τη χρήση τοπικών φαρμάκων, όπως στεροειδών, στην περιοχή του μαστού.
• Συνεχίστε να συμβουλεύεστε έναν ιατρό για εξετάσεις ρουτίνας για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού.
• Ενημερώστε έναν ιατρό ή χειρουργό σχετικά με την παρουσία ενθέματος σε περίπτωση προγραμματισμένης επέμβασης στην περιοχή του 

μαστού.
• Διατηρείτε την κάρτα ταυτότητας ασθενούς που χορηγείται από τον χειρουργό σας (με το είδος και τον αριθμό παρτίδας του ενθέματος ή 

των ενθεμάτων μαστού σας μονίμως και φέρετέ την μαζί σας, προκειμένου να διευκολύνετε την παροχή ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης (π.χ., σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος).
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9. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Για ασθενείς από την Αυστραλία: Aν αντιμετωπίσετε δυσκολίες με το ή τα ενθέματά σας, σας ενθαρρύνουμε να τις αναφέρετε στην Therapeutic 
Goods Administration (TGA) μέσω του συστήματος αναφοράς συμβάντων προϊόντων. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στη διεύθυνση: Reply Paid 32, 
Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, τηλέφωνο 1800 809 361, ηλ. ταχυδρομείο:  
iris@health.gov.au.

10. ΚΑΘΕΣΤΩΣ/ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Όλα τα ενθέματα μαστού που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπόκεινται στην οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (93/42/EΟΚ) και 
είναι συσκευές κατηγορίας III σύμφωνα με την Οδηγία της Επιτροπής 2003/12/EΚ της 3ης Φεβρουαρίου 2003. 

11. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ
Γενικές πηγές πληροφόρησης για τα ενθέματα μαστού
Κατόπιν αίτησης, μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των οδηγιών χρήσης (εσώκλειστο έντυπο). Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο από τον 
χειρουργό σας ή από τη Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Αναφορά του Institute of Medicine χετικά με την ασφάλεια των ενθεμάτων σιλικόνης  www.nap.edu/catalog/9618.html
Αναφορά του Independent Review Group για τα ενθέματα μαστού σιλικόνης  www.silicone-review.gov.uk
Αναφορά του National Science Panel Report για τα ενθέματα μαστού σιλικόνης  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Πηγές πληροφόρησης για την ανάπλαση μαστού
Ο παρακάτω κατάλογος πηγών πληροφόρησης, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για την απόφασή 
σας σχετικά με την ανάπλαση του μαστού σας.

Αμερικανικές ιστοσελίδες
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Αυστραλιανές ιστοσελίδες
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες
British Association of Plastic Surgeons  www.baps.co.uk
Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
The Netherlands Cancer Institute www.nki.nl
The Dutch Federation for the Cancer Patient  www.kankerpatient.nl
The Wave (Breast Reconstruction Information)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Breast Cancer Information  www.murgo.yucom.be/index.htm
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Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
Spanish Association Against Cancer  www.aecc.es
Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery www.cirugia-plastica.org

12. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Αιμάτωμα – Μια μάζα ή οίδημα που περιέχει αίμα.
ΑΛΜΚ – Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα – μια σπάνια μορφή μη-Hodgkin λεμφώματος (καρκίνου του ανοσοποιητικού συστήματος).
Άλως – Η χρωματισμένη ή πιο σκούρα περιοχή δέρματος που περιβάλλει τη θηλή του μαστού.
Αμφίπλευρος – Αναφερόμενος ή επηρεάζων τον δεξί και τον αριστερό μαστό.
Ανάπλαση μαστού – Χειρουργική επέμβαση που επαναφέρει το φυσιολογικό περίγραμμα και μάζα του μαστού μετά από μαστεκτομή, τραύμα ή 
κάκωση.
Ανάπλαση σε 2ο χρόνο – Ανάπλαση μαστού που πραγματοποιείται εβδομάδες, μήνες ή χρόνια μετά από μαστεκτομή.
Ανοσοαπάντηση – Απάντηση του σώματος στην παρουσία ξένης ουσίας.
Αποδιόγκωση/ρήξη – Διαρροή φυσιολογικού ορού από το ένθεμα, συχνά οφειλόμενη σε διαρροή από τη βαλβίδα ή σχίσιμο ή τομή του 
κελύφους του ενθέματος, με μερική ή ολική κατάρρευση του ενθέματος.
Ασυμμετρία – Ατελής αναλογία σχήματος, μεγέθους και θέσης μεταξύ των δύο μαστών.
Αυξητική μαστού – Χειρουργική επέμβαση που αυξάνει το μέγεθος και τις αναλογίες ενός γυναικείου μαστού.
Αυτοάνοση νόσος – Νόσος στην οποία το σώμα οργανώνει μια απόκριση «επίθεσης» κατά των ίδιων του των ιστών ή ειδών κυττάρων. 
Φυσιολογικά, ο ανοσοποιητικός μηχανισμός του σώματος μπορεί να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ μιας φυσιολογικής και μιας ξένης ουσίας. 
Στις αυτοάνοσες νόσους το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και παράγει αντισώματα κατά φυσιολογικών μερών του σώματος, προκαλώντας 
τραυματισμό στους ιστούς. Ορισμένες ασθένειες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η σκληροδερμία, θεωρούνται αυτοάνοσες ασθένειες. 
Βιοψία – Αφαίρεση και εξέταση ιστού, κυττάρων ή υγρού του σώματος.
Διαμασχαλιαία τομή – Τομή που πραγματοποιείται κατά μήκος του μακρού άξονα της μασχάλης.
Διατατήρας ιστού – Ρυθμιζόμενο ένθεμα που μπορεί να διογκωθεί με διάλυμα άλατος–νερού με σκοπό τη διάταση του ιστού στη θέση της 
μαστεκτομής και τη δημιουργία νέου κρημνού για την εμφύτευση του ενθέματος μαστού.
Ελαστομερές σιλικόνης – Είδος σιλικόνης που έχει ελαστικές ιδιότητες, παρόμοιες με το λάστιχο.
Εξώθηση – Η ώθηση προς τα έξω του ενθέματος διαμέσου του χειρουργικού τραύματος.
Επέμβαση που απαιτεί νοσηλεία – Χειρουργική επέμβαση για την οποία ο ασθενής χρειάζεται να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο.
Επιδημιολογικός – Αναφερόμενος στην εμφάνιση, τη διασπορά και τον έλεγχο μιας νόσου σε έναν πληθυσμό.
Θωρακικός – Μείζων μυς του μαστού.
Ινώδεις ιστοί – Συνδετικοί ιστοί αποτελούμενοι κυρίως από ίνες.
Καρκίνωμα – Κακοήθης (καρκινικός) όγκος.
Καψεκτομή – Χειρουργική αφαίρεση της κάψας (ουλώδους ιστού).
Καψεκτομή (ανοιχτή) – Τομή ή άνοιγμα της κάψας (ουλώδους ιστού) με ανοιχτή χειρουργική προσέγγιση.
Καψεκτομή (κλειστή) – Θραύση της κάψας (ουλώδους ιστού) με μαλάξη ή συμπίεση στο εξωτερικό του μαστού.
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Καψική συστολή – Σύσφιξη της κάψας που περιβάλλει ένα ένθεμα, με αποτέλεσμα σκλήρυνση του μαστού.
Κρημνός – Τμήμα ιστού (που μπορεί να περιλαμβάνει μυ, λίπος και δέρμα) με την παροχή αίματός του, το οποίου μετακινείται από ένα σημείο του 
σώματος σε άλλο
Μαστεκτομή – Η αφαίρεση ιστού του μαστού λόγω παρουσίας καρκινικού ή προκαρκινικού όγκου.
Μαστικό – Αναφερόμενο στον μαστό.
Μαστογραφία – Εξέταση των μαστών με ακτίνες Χ (για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου).
Μαστοπηξία – Πλαστική χειρουργική με σκοπό τη μετακίνηση των χαλαρωμένων μαστών ψηλότερα.
Μαστοπλαστική – Πλαστική χειρουργική του μαστού.
Μασχαλιαίος – Αναφερόμενος στην περιοχή της μασχάλης.
Μετατόπιση – Μετακίνηση από τη συνήθη ή σωστή θέση.
Μονόπλευρος – Επηρεάζων μόνο μία πλευρά.
Νέκρωση – Θάνατος ζωντανού ιστού.
Νόσος συνδετικού ιστού – Νόσος ή ασθένεια ή ομάδα νόσων που επηρεάζει τον συνδετικό ιστό. Τα αίτια αυτών των ασθενειών είναι άγνωστα. 
Οι ασθένειες ομαδοποιούνται με βάση τα κλινικά σημεία, τα συμπτώματα και τις μη φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων.
Ογκολόγος – Ιατρός που ειδικεύεται στη μελέτη των όγκων.
Οδοντωτός – Μυς που βρίσκεται κάτω από τους μείζονα και ελάσσονα θωρακικούς μύες και τον θώρακα.
Ολική μαστεκτομή – Χειρουργική αφαίρεση του μαστού συμπεριλαμβανομένης της θηλής, της άλω και του μεγαλύτερου μέρους του 
υπερκείμενου δέρματος.
Ομφαλικός – Σχετικός με τον ομφαλό.
Ορθός κοιλιακός – Ένας μακρύς επίπεδος μυς που εκτείνεται καθόλο το μήκος της πρόσθιας πλευράς της κοιλιακής χώρας (στομάχι).
Όρωμα – Συσσώρευση υγρού στους ιστούς.
Πλαστική χειρουργική – Χειρουργική επέμβαση με σκοπό τη διόρθωση, ανάπλαση ή βελτίωση του σώματος μετά από τραυματισμό, κάκωση ή 
ασθένεια.
Πλατύς ραχιαίος – Δύο τριγωνικοί μύες που εκτείνονται από τη σπονδυλική στήλη έως τον ώμο.
Πρόσθεμα – Οποιοδήποτε τεχνητό προϊόν που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει ή στη θέση ενός μέρους του σώματος.
Πτώση – Χαλάρωση του μαστού, που συνήθως είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής γήρανσης, εγκυμοσύνης ή απώλειας βάρους.
Ριζική μαστεκτομή – Χειρουργική αφαίρεση ολόκληρου του μαστού, συμπεριλαμβανομένης της θηλής, της άλω και του υπερκείμενου δέρματος, 
καθώς και των θωρακικών μυών, του λεμφικού ιστού της μασχάλης και άλλου γειτονικού ιστού.
Συγγενής ανωμαλία – Απόκλιση ενός μέρους του σώματος από το φυσιολογικό, η οποία υπήρχε κατά ή χρονολογείται από τη γέννηση.
Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή – Χειρουργική αφαίρεση ολόκληρου του μαστού, συμπεριλαμβανομένης της θηλής, της άλω και του 
δέρματος, καθώς και τον λεμφικό ιστό στη μασχάλη.
Υποαδενική τοποθέτηση – Τοποθέτηση κάτω από τον μαζικό αδένα και πάνω από τον θωρακικό μυ.
Υποδόρια μαστεκτομή – Χειρουργική αφαίρεση των ιστών του μαστού, χωρίς να αφαιρεθούν δέρμα, θηλή και άλως.
Υπομαστιαίος – Κάτω από τον μαστό.
Υπομαστική πτυχή/τομή – Τομή που πραγματοποιείται στην πτυχή κάτω από τον μαστό.
Υπομυϊκή τοποθέτηση – Τοποθέτηση πλήρως ή μερικώς κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ.
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Φυσιολογικός ορός – Διάλυμα που αποτελείται από νερό και μικρή ποσότητα άλατος. Περίπου το 70 % του σωματικού βάρους ενός ενήλικου 
αποτελείται από αυτό το διάλυμα άλατος–νερού.
Χειρουργική επέμβαση σε εξωτερικό ιατρείο – Χειρουργική επέμβαση για την οποία ο ασθενής δεν χρειάζεται να διανυκτερεύσει στο 
νοσοκομείο.
Χειρουργική τομή – Τομή ή τραύμα ιστού του σώματος που γίνεται στη διάρκεια επέμβασης.
Ψηλαφησιμότητα – Δυνατότητα αγγίγματος ή αντίληψης με την αφή.
Ψηλαφώ/ψηλαφησιμότητα – Η αντίληψη με την αφή του χεριού.
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Είναι ευθύνη του εκάστοτε χειρουργού να αποφασίσει ποια είναι η βέλτιστη μέθοδος συμβουλευτικής προς τις ασθενείς πριν από την επέμβαση. 
Η Mentor επαφίεται στον χειρουργό για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με όλες τις πιθανές επιπλοκές και κινδύνους που σχετίζονται με τη 
χρήση ενθεμάτων μαστού.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση ενθεμάτων μαστού γέλης ενέχουν πιθανές επιπλοκές και κινδύνους. Η χρήση αυτού 
του προϊόντος αποτελεί εκλεκτική επέμβαση. Εγώ (η ασθενής) έχω ενημερωθεί πριν από την επέμβαση σχετικά με τα οφέλη και τους πιθανούς 
κινδύνους που συνδέονται με την ανάπλαση ιστού ή/και την αυξητική μαστού με χρήση προσθεμάτων μαστού και σχετικά με τις εναλλακτικές 
μεθόδους. Εγώ (η ασθενής) έχω ενημερωθεί από τον ιατρό μου ότι τα ενθέματα μαστού δεν πρέπει να θεωρούνται ισόβια.
Μου παρασχέθηκε το φυλλάδιο με τίτλο, «Επέμβαση μαστού με ενθέματα γέλης: Ενημερωθείτε πριν αποφασίσετε.» πριν την επέμβαση (εκτός από 
περιπτώσεις επέμβασης έκτακτης ανάγκης για καρκίνο ή άλλους λόγους).

Διάβασα αυτό το φυλλάδιο.  Ναι   Όχι 
Οι πληροφορίες του φυλλαδίου αποτέλεσαν θέμα συζήτησης με τον χειρουργό μου και έγιναν κατανοητές από την πλευρά μου. Επιλύθηκαν 
ικανοποιητικά όλες οι απορίες μου και μου παρασχέθηκε ένα αντίγραφο αυτού του εντύπου.

___________________________________________________  _____________________________
Υπογραφή ασθενούς Ημερομηνία

___________________________________________________ 
Όνομα ασθενούς με τυπογραφικά στοιχεία

___________________________________________________  _____________________________
Υπογραφή ιατρού Ημερομηνία

___________________________________________________ 
Όνομα ιατρού με τυπογραφικά στοιχεία 
(Σημείωση προς τον ιατρό: Ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου πρέπει να διατηρείται στο αρχείο του ασθενή.)

SILTEX™ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ ΓΕΛΗΣ,  
SILTEX™ ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ/ΕΝΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ BECKER™
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Κατασκευαστής
Mentor Medical Systems B.V. 
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Ολλανδία 
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013
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