
CHIRURGICKÁ APLIKACE 
PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ
Provedení informovaného rozhodnutí

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11690-03 1 
LAB100069458v4

Chirurgická aplikace prsních implantátů 
Provedení informovaného rozhodnutí

Aktualizováno v listopadu 2017

OBSAH 1

1. ÚVOD 5
Účel brožury 5
Co dává prsu tvar? 5
Co je prsní implantát? 5
Co je silikon? 5
Je silikon bezpečný? 5

Nezávislá hodnotící skupina (The Independent Review Group, IRG) 6
Program možností vědeckého a technického hodnocení – STOA (The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme) 6
Lékařský institut – IOM (The Institute of Medicine (IOM)) 6

2. ROZHODOVÁNÍ O APLIKACI PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ 6
Důvody pro zvážení aplikace prsních implantátů 6
Důvody, kdy prsní implantát není vhodnou volbou  6
Jaké typy silikonovým gelem plněných prsních implantátů Mentor jsou k dispozici? 7
Faktory, které je třeba zvážit u aplikace prsního implantátu 9

Potenciální výhody 9
Život s prsními implantáty 9
Kroky před implantací 10

3. ZVLÁŠTNÍ OTÁZKY, KTERÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI AUGMENTACI PRSU 11
Jaké jsou alternativy pro augmentaci prsu? 11
Měla byste podstoupit augmentaci prsů? 11
Chirurgická příprava a anestézie 12
Pooperační péče 12
Na co byste se měla zeptat svého chirurga ohledně augmentace prsů?  12

4. ZVLÁŠTNÍ OTÁZKY, KTERÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI REKONSTRUKCI PRSU 12
Jaké jsou alternativy pro rekonstrukci prsu? 12
Měla byste podstoupit rekonstrukci prsů? 12
Jaké jsou možnosti při rekonstrukčních výkonech? 13
Rekonstrukce prsu pomocí prsních implantátů 13
Načasování rekonstrukční implantační procedury na Vašich prsech 13
Chirurgické otázky, které byste měla diskutovat s Vaším lékařem 13

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



2 11690-03 
LAB100069458v4

Co je to rekonstrukce prsu prsním implantátem? 14
Jednofázová (okamžitá nebo odložená) rekonstrukce prsním implantátem 14
Dvoufázová (okamžitá nebo odložená) rekonstrukce prsním implantátem 14
Fáze 1: Expanze tkáně 14
Fáze 2: Umístění prsního implantátu 15

Rekonstrukce prsu bez implantátů: Postupy vytvoření tkáňového laloku 15
TRAM lalok (na stopce nebo volný) 15
Lalok ze širokého svalu zádového s prsním implantátem nebo bez něho 16
Na co byste se měla zeptat svého chirurga ohledně rekonstrukce prsů? 16

5. JAKÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT KONTRAINDIKACE, VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ?  17
Chirurgické výkony, které jsou kontraindikovány u aplikace prsních implantátů 17
Bezpečnost nebyla stanovena u pacientů s následujícími stavy 17
Další otázky, které je třeba zvážit 17

Předimplantační mamografie 17
Interference s mamografií 17
Rozlišení implantátu od tkáně prsu v průběhu samovyšetření prsů 17
Dlouhodobé účinky 18
Postupy týkající se pouzdra 18
Radiační léčba 18
Magnetické rezonanční zobrazení (MRI) 18

6. JAKÉ JSOU KOMPLIKACE PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ? 18
Deflace/ruptura 18
Kapsulární kontraktura 18
Bolest 19
Dodatečné chirurgické zákroky 19
Nespokojenost s kosmetickými výsledky 19
Infekce 19
Hematom/sérom 19
Změny citlivosti prsní bradavky a prsu 19
Kojení 19
Ukládání vápníku v tkáni kolem implantátů 19
Zpožděné hojení rány 20
Extruze 20
Nekróza 20
Atrofie tkáně prsu/deformita hrudní stěny 20
Onemocnění pojivové tkáně 20
Nádorové onemocnění 20
Anaplastický velkobuněčný lymfom 20

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11690-03 3 
LAB100069458v4

Účinky na druhou generaci 21
Prosakování gelu a granulomy 21

7. POKUD SE U VÁS OBJEVÍ PROBLÉM, MĚLA BYSTE KONTAKTOVAT SVÉHO LÉKAŘE? 21

8. DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO PACIENTKY 21

9. HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ PRO AUSTRALSKÉ PACIENTKY 21

10. PRÁVNÍ STAV PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ PRO EVROPSKÉ PACIENTKY 21

11. ZDROJE INFORMACÍ O PRSNÍCH IMPLANTÁTECH 21
Obecné zdroje informací o prsních implantátech 21
Zdroje informací o rekonstrukci prsu 22

12. SLOVNÍK POJMŮ 22

PODPISOVÝ FORMULÁŘ PRO PACIENTA 25

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



4 11690-03 
LAB100069458v4

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK.

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11690-03 5 
LAB100069458v4

1. ÚVOD
Účel brožury
Účelem této brožury je pomoci pacientkám při informovaném rozhodnutí o chirurgickém výkonu zahrnujícím augmentaci a rekonstrukci prsů. 
Tato vzdělávací brožura je určena pacientkám pro usnadnění rozhovoru s jejich lékaři a rovněž jim poskytuje obecné informace o chirurgické 
rekonstrukci prsu a specifické údaje o prsních implantátech MENTOR®. 

Co dává prsu tvar?
Tkáň prsu se skládá z mléčných vývodů a žláz obklopených tukovou tkání, která určuje 
tvar a vzhled prsu. Pod prsem je uložen velký prsní sval (m. pectoralis major). Stavy jako 
je těhotenství (kdy dojde k přechodnému zvětšení mléčných žláz), náhlá ztráta tělesné 
hmotnosti a účinky gravitace při zvyšujícím se věku ženy vedou k napětí kůže, které 
může vyvolat poklesnutí nebo svěšení prsů.

Co je prsní implantát?
V současné době existují tři hlavní typy prsních implantátů:
• prsní implantáty plněné fyziologickým roztokem,
• prsní implantáty plněné kohezivním silikonovým gelem,
• prsní implantáty plněné kombinací kohezivního gelu a fyziologického roztoku.
Všechny tyto implantáty se skládají ze silikonových elastomerových pouzder, které jsou plněné fyziologickým roztokem (slaná voda), kohezivním 
silikonovým gelem nebo oběma typy náplní. Povrch pouzder může být buď texturovaný, nebo hladký.

Prsní implantát plněný  
fyziologickým roztokem

Prsní implantát plněný gelem Prsní implantát plněný kombinací kohezivního 
gelu a fyziologického roztoku

Co je silikon?
Silikony jsou polymery tvořené křemíkem, kyslíkem, uhlíkem a vodíkem. Silikon může být v tekuté, gelové nebo pevné formě. Existuje mnoho 
způsobů využití silikonu, včetně použití v kosmetice, v léčbě žaludeční plynatosti a využití v mnoha zdravotnických prostředcích, jako jsou ohebné 
nitrooční čočky, kardiostimulátory a tkáňové expandéry.
Křemík je chemický prvek vyskytující se běžně v přírodě. Nachází se v písku, kamenech a sklu.

Je silikon bezpečný?
Proběhlo mnoho prestižních mezioborových panelových diskuzí odborníků, kteří studovali a zhodnotili dostupné údaje o silikonových prsních 
implantátech. Závěry ze třech takových setkání jsou uvedeny v následující části.

Tuková tkáň

Vývody
Sval
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Nezávislá hodnotící skupina (The Independent Review Group, IRG)
Tato skupina zplnomocněná Ministerstvem zdravotnictví Velké Británie s experty z mnoha vědeckých oborů byla pověřena hodnocením vědeckých 
důkazů o možných zdravotních rizicích spojených se silikonovými prsními implantáty a zkoumáním otázek týkajících se informací poskytovaných 
pacientkám před operací. Zpráva IRG vydaná v roce 1998 obsahovala následující závěry:
• „Neexistuje žádný epidemiologický důkaz pro jakoukoli souvislost mezi prsními implantáty plněnými silikonovým gelem a známým 

onemocněním pojivové tkáně. Pokud existuje riziko onemocnění pojivové tkáně, je příliš nízké, aby mohlo být kvantitativně určeno. IRG 
nemůže odůvodnit doporučení pro další epidemiologické studie, které by zkoumaly tuto hypotézu.“ Další informace o onemocnění pojivové 
tkáně, viz odstavec KOMPLIKACE PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ.

• Celková biologická odpověď na silikon odpovídá obecným formám odpovědi na cizorodé materiály, spíše než neobvyklým toxickým reakcím.
• Neexistují žádné důkazy o tom, že u dětí žen s prsními implantáty existuje zvýšené riziko onemocnění pojivové tkáně.

Program možností vědeckého a technického hodnocení – STOA (The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme).
Toto odborné setkání bylo pověřeno Evropským parlamentem, aby vydalo zprávu o metodice týkající se silikonovým gelem plněných prsních 
implantátů vycházející z komplexní a nestranné analýzy odborné literatury. Zpráva STOA vydaná v roce 2000 obsahovala následující závěry:
• „Studie nenaznačují spojení mezi silikonovými implantáty a vážnými zdravotními riziky, jako je rakovina a onemocnění pojivové tkáně.“
• „… ze závěrů studií vyplývá, že se nenachází důkazy o nežádoucích účincích na děti kojících matek, které mají prsní implantáty …“

Lékařský institut – IOM (The Institute of Medicine (IOM))
Toto odborné setkání pověřené kongresem Spojených států zahrnující odborníky z mnoha odborných disciplín bylo pověřeno provést nezávislé 
zhodnocení minulého a probíhajícího výzkumu silikonových a dalších typů prsních implantátů. Zpráva IOM vydaná v roce 1999 obsahovala 
následující závěry:
• U žen s prsními implantáty neexistuje zvýšené riziko onemocnění pojivové tkáně. Pravděpodobnost výskytu nádorového, imunologického  

a neurologického onemocnění u žen s prsními implantáty není vyšší než u ostatní populace.
• Kojení je bezpečné a přínosné.
• U žen s prsními implantáty se nevyskytují žádné účinky u dětí projevující se u druhé generace.

2. ROZHODOVÁNÍ O APLIKACI PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ
Důvody pro zvážení aplikace prsních implantátů
Implantáty mají být používány v následujících indikacích:
• Augmentace (zvětšení) prsů – Tento postup se provádí s cílem zvětšit velikost a proporce ženských prsů. Evropský parlament „doporučuje, aby 

použití implantátů u žen do 18 let bylo schváleno pouze na základě lékařských důvodů“.
• Rekonstrukce prsu – Tento postup se provádí s cílem rekonstruovat tvar ženských prsů po mastektomii nebo zranění, které vedlo k částečné 

nebo úplné ztrátě prsu, nebo s cílem nápravy vrozené vady.
• Náhrada nebo revize – Tato procedura se provádí s cílem provést chirurgickou náhradu nebo revizi implantátu u pacientek, které dříve 

podstoupily augmentaci nebo rekonstrukci pomocí prsních implantátů plněných silikonovým gelem nebo fyziologickým roztokem.

Důvody, kdy prsní implantát není vhodnou volbou
Použití této náhrady je kontraindikováno u pacientek, u kterých se objeví jakýkoli z následujících stavů:
• Těhotenství nebo kojení.
• Lupus (např. SLE a DLE).
• Sklerodermie (např. progresivní systémová skleróza).
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• Současně se vyskytující stav, který by mohl ohrozit nebo zkomplikovat hojení rány (kromě pacientek, u kterých bude provedena 
rekonstrukce prsu).

• Infekce nebo abscesy na jakémkoli místě v těle.
• Prokázané tkáňové vlastnosti, které jsou klinicky inkompatibilní s implantátem (např. tkáňové poškození v důsledku ozáření, nevhodná tkáň 

nebo ohrožená vaskularizace).
• Jakýkoli stav, nebo probíhající léčba, která podle názoru konzultujícího lékaře či lékařů může představovat neopodstatněné chirurgické riziko.
• Anatomická nebo fyziologická abnormalita, která by mohla vést k významným pooperačním komplikacím.
• Anamnéza přecitlivělosti na cizorodé materiály nebo opakované pokusy a selhání při augmentaci nebo rekonstrukci prsu.
• Neochota podstoupit jakýkoli další chirurgický výkon za účelem revize.
• Nereálná očekávání, jako například nevhodný postoj nebo motivace, nebo nedostatečné pochopení rizik souvisejících s chirurgickým výkonem 

a implantáty.
• Premaligní onemocnění prsu bez podkožní mastektomie.
• Neléčené nebo nevhodně léčené maligní onemocnění prsu bez mastektomie.

Jaké typy silikonovým gelem plněných prsních implantátů Mentor jsou k dispozici?
Všechny prsní implantáty MENTOR® plněné gelem obsahují silikonový kohezivní gel. Prsní implantáty jsou k dispozici ve třech stupních kohezivity 
plnícího materiálu: Cohesive I (standardní), Cohesive II (střední) a Cohesive III (vysoká). Implantáty jsou dostupné v různých tvarech, povrchových 
texturách a velikostech. Prsní implantáty jsou k dispozici buď s hladkým nebo texturovaným povrchem. Společnost Mentor nabízí texturovaný 
povrch prsního implantátu pod názvem SILTEX™. Implantáty jsou také k dispozici s jednoduchým silikonovým pouzdrem plněným kohezivním 
silikonovým gelem nebo jako expandéry/prsní implantáty s vnitřním silikonovým pouzdrem plněným fyziologickým roztokem  
a vnějším silikonovým pouzdrem plněným kohezivním silikonovým gelem.
V následující části jsou popsány styly prsních implantátů MENTOR®. Seznamte se s různými vlastnostmi prsních implantátů a prodiskutujte se 
svým chirurgem, jaký typ implantátů je pro Vás nejvhodnější.

Skupina gelem plněných prsních implantátů (fixní objem)
Oválné styly:

Hladký
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SILTEX™ 

CONTOUR PROFILE™

Skupina expandérů/prsních implantátů BECKER™ (pooperační úprava objemu):

Faktory, které je třeba zvážit u aplikace prsního implantátu
Potenciální výhody
Pro primární chirurgickou augmentaci se ženy rozhodují s cílem zvětšit velikost a proporce svých prsů. Pro rekonstrukci prsu se ženy rozhodují 
s cílem nahrazení prsní tkáně, která byla odstraněna z důvodu nádoru nebo poranění, nebo s cílem nahrazení prsní tkáně, která se správně 
nevyvinula z důvodu závažné abnormality prsu. K reviznímu chirurgickému zákroku (výměna stávajícího prsního implantátu) se ženy rozhodují 
s cílem napravit nebo zlepšit výsledek primární augmentace nebo primární rekonstrukce.

Život s prsními implantáty
• Budete-li podstupovat augmentaci nebo rekonstrukci prsu, uvědomte si, že aplikace prsního implantátu nemusí představovat jediný 

chirurgický zákrok. V průběhu životnosti prsního implantátu pacientky bude pravděpodobně zapotřebí dále navštěvovat lékaře a může být 
nutné provedení dalšího chirurgického zákroku.
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• Prsní implantáty nejsou považovány za zdravotnické prostředky na celý život. Během životnosti prsního implantátu může být nutné vyjmutí 
implantátu s nebo bez jeho náhrady.

• Očekávaná trvanlivost prsních implantátů MENTOR® je založena na odhadu četnosti výskytu ruptur implantátů. Ruptura prsního implantátu 
může mít mnoho důvodů včetně opotřebení prostředku v čase, neúmyslného poškození ostrým nástrojem během chirurgického zákroku nebo 
poškození z důvodu mechanického zatížení způsobeného například automobilovou nehodou nebo namáhavými aktivitami. Četnost výskytu 
ruptur se může lišit v závislosti na typu chirurgického zákroku při zavádění prsního implantátu. V klinických studiích společnosti MENTOR® 
podstupovaly pacientky pravidelný screening pomocí MR k ověření, zda nedošlo k ruptuře implantátu. Je důležité poznamenat, že většina 
pacientek neměla žádné příznaky související s hlášenou rupturou implantátu.

Níže je uveden výskyt ruptur prsních implantátů MENTOR® v čase, pozorovaný v klinických studiích společnosti MENTOR®. Tato četnost výskytu byla 
stanovena Kaplan-Meierovou metodou analýzy a zahrnuje „suspektní“ i „potvrzené“ případy dle níže uvedené definice. 

Suspektní ruptury jsou ruptury, na které je podezření vzhledem k výsledku MR, které ale nebyly potvrzeny fyzikálním vyšetřením, obvykle 
proto, že se pacientka rozhodla implantát neodstraňovat.
Potvrzené ruptury jsou potvrzeny vyšetřením implantátu po jeho vyjmutí z těla pacientky.

Četnost výskytu potvrzených ruptur byla 64 % (49 ze 77 suspektních nebo potvrzených ruptur) v případě prsních implantátů MENTOR® 
MemoryGel®, 47 % (8 ze 17 suspektních nebo potvrzených ruptur) u prsních implantátů Contour Profile® (CPG) a 56 % (10 z 18 suspektních nebo 
potvrzených ruptur) u implantátů BECKER™.
Výskyt suspektních nebo potvrzených ruptur implantátů MENTOR® MemoryGel® v průběhu 10 let:

Primární augmentace Revizní augmentace Primární rekonstrukce Revizní rekonstrukce

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Celková míra sledování v průběhu 10 let byla 53 %, přesnost údajů je tedy omezená. 

Výskyt suspektních nebo potvrzených ruptur prsních implantátů Contour Profile® (CPG) v průběhu 8 let:

Primární augmentace Revizní augmentace Primární rekonstrukce Revizní rekonstrukce

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Celková míra sledování v průběhu 8 let byla 55 %, přesnost údajů je tedy omezená.

Na základě výše uvedených informací lze u prsních implantátů MENTOR® MemoryGel® a Contour Profile® (CPG) očekávat průměrnou dobu 
životnosti delší než 10 let.

Expandéry/prsní implantáty společnosti BECKER™ rovněž obsahují fyziologický roztok, k deflaci tedy může dojít, pokud v implantátu vznikne trhlina 
umožňující unikání fyziologického roztoku. Četnost výskytu deflace a četnost výskytu suspektních nebo potvrzených ruptur jsou uvedeny níže.
Četnost výskytu suspektních nebo potvrzených ruptur expandérů/prsních implantátů BECKER™ v průběhu 5 let u pacientek s rekonstrukcí:

Suspektní nebo potvrzené ruptury 7,2 %

Deflace 1,3 %

Menší velikost vzorků v klinické studii implantátů BECKER™ omezuje přesnost údajů. 

U expandérů/prsních implantátů společnosti BECKER™ jsou v současnosti zveřejněny údaje z období 5 let s četností výskytu ruptur/deflace u pacientek 
s rekonstrukcí nižší než 10 % .
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• Mnohé ze změn prsu u pacientky po implantaci má ireverzibilní (nezvratný) charakter. Pokud si pacientka později přeje implantát(y) odstranit, 
mohou se objevit nepřijatelné důlky, svrašťování, vrásky nebo jiné kosmetické změny v prsu.

• Prsní implantáty mohou ovlivnit schopnost pacientky vytvářet dostatečné množství mléka v průběhu kojení. Prsní implantáty také nezabrání 
poklesu prsů pacientky po těhotenství.

• S aplikovanými prsními implantáty může být obtížnější provedení rutinního mamografického vyšetření a mohou být nutné další projekce, což 
znamená delší vyšetřovací dobu a vyšší dávku záření.

Kroky před implantací
• Výběr chirurga
 Při výběru chirurga, který má zkušenosti s aplikací prsních implantátů, by měly být zodpovězeny následující otázky:

1. Kolik augmentací nebo rekonstrukcí prsu provádí chirurg ročně?
2. Kolik let provádí chirurg aplikaci prsních implantátů?
3. Jaké jsou nejčastější komplikace, které se u něj při implantaci vyskytují?
4. Jak častý má výskyt reoperací u prsních implantátů a jaký je nejčastější typ reoperace, který provádí?

Následující možnosti týkající se aplikace prsních implantátů by měly být pochopeny a diskutovány s chirurgem:
• Velikost implantátu
 Obecně platí, že čím větší velikost košíčku je požadována, tím větší velikost prsního implantátu (měřeno v cm3) bude chirurg zvažovat 

pro implantaci.
 Chirurg bude také hodnotit přítomnou tkáň ke stanovení, zda je k dispozici dostatek krycí tkáně pro prsní implantát. Pokud je požadována 

příliš velká velikost prsního implantátu s ohledem na dostupnou tkáň, může lékař varovat před tím, že mohou být okraje prsního implantátu 
po operaci znatelné nebo viditelné. To může dokonce způsobit riziko chirurgických komplikací. Nadměrně velké prsní implantáty mohou také 
urychlit působení gravitace a vést k časnějšímu poklesu nebo svěšení prsu.

• Povrchová textura
 SILTEX™ je obchodní název pro povrchovou texturu prsních implantátů MENTOR®. Texturovaný povrch byl navržen s cílem poskytnout 

rozrušený nebo hrubý povrch pro styk implantátu s pojivovou tkání těla.
 Mentor také nabízí implantáty s netexturovaným nebo hladkým povrchem.
• Tvar implantátu, projekce a výška
 Mentor nabízí kohezivním gelem plněné prsní implantáty s oválným tvarem nebo konturovaným profilem. Oválné implantáty jsou dostupné 

v různých projekcích (nízký, střední, střední plus, vysoký a ultra vysoký profil) a implantáty s konturovým profilem jsou k dispozici v různých 
výškách (nízká, střední a vysoká).

• Úrovně kohezivity gelu
 Silikonové gely Mentor jsou kohezivní polymery, ne tekutiny. Ačkoli jsou měkké a vypadají jako tekutina, chovají se jako celek. Gely Mentor 

drží rovnoměrně pohromadě a ponechávají si přirozenou „pružnost“, která se podobá skutečné tkáni prsu. Prsní implantáty Mentor jsou  
k dispozici ve třech různých stupních kohezivity. Jsou však všechny kohezivní.

 Cohesive I  
Gel se standardní úrovní kohezivity používaný v implantátech Mentor. Toto je nejměkčí gel Mentor.

 Cohesive II  
O něco tužší gel pro implantáty s pevnějším vzhledem.

 Cohesive III  
Nejkohezivnější gel Mentor, který poskytuje zachování tvaru s atraktivní úrovní pevnosti.
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• Hmatatelnost
 Níže uvedené charakteristiky mohou způsobit snazší hmatatelnost implantátů: texturované implantáty, větší implantáty, subglandulární 

umístění a nedostatek adekvátní kůže/tkáně k zakrytí implantátu.
• Umístění implantátu
 Prsní implantát může být umístěn buď částečně pod velký 

prsní sval (submuskulární) nebo na sval pod prsní žlázy 
(subglandulární). Výhody a nevýhody umístění implantátu by 
měly být prodiskutovány s chirurgem.

• Submuskulární umístění může způsobit delší dobu operace 
a zotavení, může být bolestivější a může způsobit obtížnější 
reoperaci než subglandulární umístění. Mezi možné přínosy 
tohoto umístění patří možnost nižší hmatatelnosti implantátů  
a snadnějšího zobrazování při mamografii prsu.
Subglandulární umístění může zkrátit trvání operace a zotavení, 
může být méně bolestivé a může být jednodušší pro přístup  
k implantátu při reoperaci než při submuskulárním umístění.  
Toto umístění však může vyvolat vyšší hmatatelnost implantátů  
a obtížnější zobrazování při mamografii prsu.

• Místa řezu
Výhody a nevýhody místa řezu by měly být prodiskutovány s chirurgem. Existují tři obvyklé lokalizace pro provedení řezu:  v podpažní 
jamce (axilární), kolem dvorce (periareolární) nebo v prsním záhybu (inframamárně). Pokud je řez veden v podpažní jamce, může chirurg 
použít sondu vybavenou miniaturní kamerou spolu s minimálně invazivními nástroji, pomocí nichž vytvoří „kapsu“ pro uložení prsního 
implantátu. Čtvrté místo pro vedení řezu je: přes pupek (umbilicus) s použitím endoskopické techniky; tato technika nebyla studována a není 
tudíž doporučena.

 Axilární 
Řez je méně skrytý než periareolární řez a je spojený s menšími problémy při 
kojení než periareolární řez.

 Periareolární 
Tento řez je nejvíce skrytý, ale je spojený s vyšší pravděpodobností 
neschopnosti úspěšně kojit v porovnání s jinými místy vedení řezu.

 Inframamární 
Řez je méně skrytý než periareolární řez a je spojený s menšími problémy při 
kojení než periareolární řez.

3. ZVLÁŠTNÍ OTÁZKY, KTERÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI AUGMENTACI PRSU
Jaké jsou alternativy pro augmentaci prsu?
• Přijměte svá prsa taková, jaká jsou.
• Používejte podprsenku s vycpávkami nebo vnější protézy.

Měla byste podstoupit augmentaci prsů?
Můžete zvážit poradu se svou rodinou, přáteli, podpůrným týmem pro prsní implantaci a poradcem, kteří Vám pomohou s rozhodnutím. Před 
tím, než se rozhodnete pro augmentační operační výkon, doporučujeme počkat minimálně dva až čtyři týdny poté, co si prostudujete a zvážíte 
informace obsažené v této brožuře.

Subglandulární Submuskulární

Axilární

Periareolární

Inframamární
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Chirurgická příprava a anestézie
Augmentační chirurgický výkon se obvykle provádí ambulantně buď na operačním sále v nemocnici nebo v chirurgickém centru. Obvykle se výkon 
provádí v celkové anestézii, i když je také možné použít anestézii lokální. Chirurgický výkon trvá obvykle jednu až dvě hodiny. Chirurg provede řez 
a vytvoří kapsu pro vložení prsního implantátu. Poté se prsní implantát vloží do kapsy a provede se úprava jeho polohy. Nakonec se řez uzavře, 
obvykle pomocí stehů nebo pomocí speciálních pásků.

Pooperační péče
Několik dní po operaci se budete pravděpodobně cítit poněkud unavená, budete cítit bolest a po dobu jednoho měsíce nebo déle mohou být 
Vaše prsa oteklá a citlivá na dotyk. Může se také objevit pocit napětí v oblasti prsů, což je způsobeno tím, že se Vaše kůže adaptuje na novou 
velikost prsu.
Během pooperační péče můžete používat pooperační podprsenku, kompresivní bandáže nebo sportovní podprsenky pro zvláštní podporu 
a polohování v průběhu hojení. Na základě doporučení Vašeho chirurga se budete s nejvyšší pravděpodobností moci vrátit do práce během 
několika dní, ačkoli byste se měla po dobu minimálně několika týdnů vyhnout jakýmkoli namáhavým aktivitám, které by mohly zvýšit puls  
a krevní tlak. Chirurg Vám může také doporučit masážní cvičení prsů.
Poznámka: Pokud se u Vás objeví horečka nebo znatelný otok a/nebo zčervenání v prsu/prsech s implantátem, měla byste okamžitě kontaktovat 
svého chirurga.

Na co byste se měla zeptat svého chirurga ohledně augmentace prsů?
Následující seznam otázek Vám může pomoci připomenout témata pro diskuzi s lékařem.
1. Jaká jsou rizika a komplikace spojená s aplikací prsních implantátů?
2. Kolik dalších operací na prsech s implantátem mohu očekávat v průběhu svého života?
3. Jak budou má prsa vypadat, pokud se rozhodnu pro vyjmutí implantátů bez jejich náhrady?
4. Jaký tvar, velikost, povrchová textura, místo vedení řezu a umístění je pro mě doporučeno?
5. Jak bude ovlivněna moje schopnost kojit?
6. Jak budou má prsa s implantovanými implantáty vypadat v průběhu času?
7. Jak budou má prsa s implantovanými implantáty vypadat po těhotenství? Po kojení?
8. Jaké jsou možnosti, když budu nespokojená s kosmetickým výsledkem aplikace prsních implantátů na mých prsech?
9. Jaké alternativní procedury nebo produkty jsou k dispozici, pokud se nerozhodnu pro prsní implantáty?
10. Máte k dispozici fotografie pro každou proceduru před a po implantaci, na které se mohu podívat a rozhodnout se, jaké výsledky jsou pro 

mě přiměřené?

4. ZVLÁŠTNÍ OTÁZKY, KTERÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘI REKONSTRUKCI PRSU
Jaké jsou alternativy pro rekonstrukci prsu?
Můžete se rozhodnout rekonstrukci prsu nepodstoupit. V takovém případě se můžete nebo nemusíte rozhodnout nosit uvnitř podprsenky vnější 
prsní protézu. Prsní protézy jsou k dispozici v různých tvarech, velikostech a materiálech, jako je molitan, bavlna a silikon. Individuálně připravené 
protézy jsou také dostupné ve velikosti a tvaru, které odpovídají Vašemu prsu.

Měla byste podstoupit rekonstrukci prsů?
Rozhodnutí o tom, zda podstoupíte rekonstrukci prsů, závisí na Vašem individuálním případu, zdravotním stavu, celkovém zdraví, životním  
stylu, emocionálním stavu a velikosti a tvaru prsu. Můžete zvážit poradu se svou rodinou, přáteli, podpůrným týmem pro prsní implantaci  
a rakovinu prsu a poradcem(i), kteří Vám pomohou s rozhodnutím. Před tím, než se rozhodnete, zda podstoupíte rekonstrukční operační výkon, 
doporučujeme počkat minimálně dva až čtyři týdny po prostudování a zvážení informací obsažených v této brožuře.

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11690-03 13 
LAB100069458v4

Pokud zvažujete rekonstrukci prsu a nemáte plastického chirurga, zeptejte se svého všeobecného chirurga, který Vám může doporučit jména 
zkušených plastických chirurgů ve Vašem regionu. Váš všeobecný chirurg, plastický chirurg a onkolog by měli spolupracovat při plánování 
mastektomie a rekonstrukčního výkonu tak, aby bylo dosaženo nejlepších možných výsledků.

Jaké jsou možnosti při rekonstrukčních výkonech?
Typ rekonstrukce prsu, který je pro Vás vhodný, závisí na Vašem zdravotním stavu, tvaru a velikosti prsu, celkovém zdraví, životním stylu a cíli.  
Ženy s malými nebo středně velkými prsy jsou nejlepší kandidátky pro rekonstrukci prsu.
Rekonstrukce prsu může být uskutečněna pomocí protézy (prsní implantát, plněný silikonovým gelem, fyziologickým roztokem nebo kombinací 
obou), Vaší vlastní tkání (tkáňový lalok) nebo kombinací obou. Tkáňový lalok je část kůže, tukové tkáně a/nebo svalu, která se přenese z Vašeho 
břicha, zad nebo jiné části těla do oblasti hrudníku a vytvoří se z ní nový prs.
Ať už bude nebo nebude u Vás provedena rekonstrukce prsu s nebo bez použití prsních implantátů, budou u Vás pravděpodobně provedeny další 
chirurgické zákroky pro zlepšení symetrie a vzhledu. Protože je například prsní bradavka při mastektomii často s prsní tkání odstraněna, provádí 
se často její rekonstrukce pomocí kožního štěpu z opačného prsu nebo pomocí tetování. Rekonstrukce prsní bradavky se obvykle provádí jako 
samostatný ambulantní výkon po dokončení úvodní rekonstrukční procedury.

Rekonstrukce prsu pomocí prsních implantátů
Chirurg se rozhodne, zda Váš zdravotní stav umožňuje provedení rekonstrukčního implantačního zákroku na prsech. Ženy s většími prsy mohou 
vyžadovat rekonstrukci pomocí kombinace tkáňového laloku a implantátu. Chirurg může pro zlepšení symetrie doporučit implantaci na opačném, 
nepostiženém prsu, aby byly Vaše prsy podobnější (maximalizace symetrie) nebo může navrhnout zmenšení prsu (redukční mamoplastika) nebo 
zvednutí prsu (mastopexe). Redukční mamoplastika zahrnuje odstranění tkáně prsu a kůže. Mastopexe zahrnuje odstranění proužku kůže pod 
prsem nebo kolem prsního dvorce a jeho použití pro zvednutí a zpevnění kůže nad prsem. Je-li pro Vás důležité neměnit nepostižené prso, měla 
byste to prodiskutovat se svým chirurgem, protože to může ovlivnit metody rekonstrukce prsu, které jsou ve Vašem případě zvažovány.

Načasování rekonstrukční implantační procedury na Vašich prsech
Následující popis platí pro rekonstrukci po mastektomii, ale podobné úvahy platí pro rekonstrukci po úrazu prsu nebo rekonstrukci pro vrozené defekty. 
Postup rekonstrukce prsu může být zahájen v době provedení mastektomie (okamžitá rekonstrukce) nebo týdny až roky po mastektomii (odložená 
rekonstrukce). Okamžitá rekonstrukce může zahrnovat vložení prsního implantátu, ale v typickém případě zahrnuje vložení tkáňového expandéru, který 
je nakonec nahrazen prsním implantátem, nebo může zahrnovat vložení tkáňového expandéru/prsního implantátu (expandér/implantát BECKER™). 
Expandér/implantát BECKER™ slouží jako tkáňový expandér a prsní implantát. V průběhu času dochází k jeho expanzi přidáváním fyziologického 
roztoku přes plnící otvor umístěný pod kůží. Jakmile dojde k expanzi expandéru/implantátu BECKER™ na požadovanou plnost, plnící port se odstraní. Je 
důležité vědět, že jakýkoli typ chirurgické rekonstrukce prsu může před jejím dokončením představovat několik kroků. Mezi dvě možné výhody okamžité 
rekonstrukce patří zahájení rekonstrukce prsu v době mastektomie a úspora nákladů při kombinaci mastektomie s první fází rekonstrukce. S okamžitou 
rekonstrukcí však souvisí možnost vyššího rizika komplikací, jako je ruptura, a tím se může prodloužit úvodní doba operace a rekonvalescence.
Mezi možné výhody odložené rekonstrukce patří oddálení rozhodnutí o rekonstrukci a chirurgickém zákroku, dokud není dokončena další léčba, 
jako je ozařování a chemoterapie. Odložená rekonstrukce může být vhodná, pokud Váš chirurg očekává problémy s hojením při mastektomii nebo 
pokud potřebujete více času na zvážení Vašich možností.
Při volbě okamžité nebo odložené rekonstrukce je třeba zvážit lékařské, finanční a emocionální otázky. Měla byste prodiskutovat se svým 
chirurgem, plastickým chirurgem a/nebo onkologem výhody a nevýhody dostupných možností týkajících se Vašeho individuálního případu.

Chirurgické otázky, které byste měla diskutovat s Vaším lékařem
S Vaším chirurgem a/nebo onkologem prodiskutuje výhody a nevýhody následujících možností.
• Okamžitá rekonstrukce
 Jednofázová okamžitá rekonstrukce s prsním implantátem (pouze prsní implantát) nebo s expandérem/prsním implantátem (expandér/prsní 

implantát BECKER™).
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 Dvoufázová okamžitá rekonstrukce s dočasným tkáňovým expandérem a následnou, o několik měsíců odloženou rekonstrukcí spojenou  
s aplikací prsního implantátu.

• Odložená rekonstrukce
 Jednofázová odložená rekonstrukce s použitím expandéru/prsního implantátu (expandér/prsní implantát BECKER™).
 Dvoufázová odložená rekonstrukce s dočasným tkáňovým expandérem a následnou výměnou za prsní implantát o několik měsíců později.

Co je to rekonstrukce prsu prsním implantátem?
Jednofázová (okamžitá nebo odložená) rekonstrukce prsním implantátem
Okamžitá jednofázová rekonstrukce prsním implantátem může být provedena při mastektomii. Poté, co všeobecný chirurg odstraní tkáň prsu, 
provede plastický chirurg implantaci prsního implantátu nebo expandéru/prsního implantátu (expandér/prsní implantát BECKER™), čímž dokončí 
jednofázovou rekonstrukci. Pokud se použije expandér/prsní implantát BECKER™, přidává se postupně (až po dobu šesti měsíců) fyziologický 
roztok, dokud se neukončí expanze a plnící port může být odstraněn. Odstranění plnícího portu se obvykle provádí ambulantně v lokální anestézii 
nebo v nemocnici. Jednofázová odložená rekonstrukce prsu se provádí několik měsíců nebo let po vložení prsního implantátu nebo expandéru/
prsního implantátu BECKER™.

Dvoufázová (okamžitá nebo odložená) rekonstrukce prsním implantátem
Rekonstrukce prsu pomocí gelem plněných prsních implantátů MENTOR® se obvykle provádí ve dvou fázích, které jsou zahájeny vložením 
dočasného prsního tkáňového expandéru, který je po několika měsících nahrazen prsním implantátem. 
Vložení tkáňového expandéru může být provedeno okamžitě při mastektomii nebo později s odstupem měsíců až let.
Tkáňový expandér může mít plnící port nebo injekční kopuli, které jsou připojeny k pouzdru expandéru, nebo injekční kopuli, která je vzdálená 
(připojená k expandéru pomocí plnící hadičky). Pokud se použije expandér se vzdálenou kopulí, tato kopule je uložena v podpaží.

Fáze 1: Expanze tkáně

 Jizva po mastektomii Expandér/implantát se  
vzdálenou injekčním kopulí

Tkáňový expandér  
s integrální injekční kopulí

  Konečný výsledek  
s implantátem

V průběhu mastektomie odstraní všeobecný chirurg také kůži a tkáň prsu a ponechá tkáň hrudníku plochou a napjatou. Aby bylo možné vytvořit 
prostor ve tvaru prsu pro prsní implantát, umístí se pod zbývající tkáň hrudníku tkáňový expandér.
Tkáňový expandér je zdravotnický prostředek tvaru balónu vyrobený z elastické silikonové pryže. Vkládá se nenaplněný a poté se do něj přidává 
fyziologický roztok pomocí malé jehly, která se zavede přes kůži do plnicího portu expandéru. Jak se tkáňový expandér plní, tkáně nad ním se 
začínají napínat podobně jako při postupném zvětšování břicha u žen během těhotenství. Tkáňový expandér vytvoří novou kapsu ve tvaru prsu 
pro vložení prsního implantátu.
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Vložení tkáňového expandéru se obvykle provádí v celkové anestezii na operačním sále. Operace trvá obvykle jednu až dvě hodiny. Výkon může 
vyžadovat krátký pobyt v nemocnici nebo může být proveden ambulantně. V typickém případě můžete začít s normální denní aktivitou po dvou 
až třech týdnech.
Jelikož je kůže hrudníku obvykle po mastektomii necitlivá, je možné, že nebudete po vložení tkáňového expandéru pociťovat bolest. Můžete  
však pociťovat tlak nebo nepohodlí po každém plnění expandéru, které odezní po expanzi tkáně. Expanze tkáně trvá v typickém případě čtyři  
až šest měsíců.

Fáze 2: Umístění prsního implantátu
Po odstranění tkáňového expandéru se do kapsy umístí prsní implantát. Chirurgický výkon, při kterém se nahradí tkáňový expandér prsním 
implantátem (výměna implantátu), se obvykle provádí v celkové anestezii na operačním sále. Výkon může vyžadovat krátký pobyt v nemocnici 
nebo může být proveden ambulantně.

Rekonstrukce prsů bez implantátů: Postupy vytvoření tkáňového laloku
Prs může být rekonstruován pomocí chirurgického přesunu části kůže, tuku a svalu z jednoho místa těla na druhé. Část tkáně může být odebrána  
z oblasti břicha, horní části zad, horní části boků nebo z hýždí.
Tkáňový lalok může být ponechán připojený ke krevnímu zásobení a přesunut do oblasti prsu přes tunel pod kůží (stopkatý lalok) nebo může 
být kompletně vyjmut a znovu připojen k oblasti prsu pomocí mikrochirurgických technik (volný lalok). Doba operace je obvykle delší u volných 
laloků, protože vyžaduje mikrochirurgické techniky.
Chirurgie laloků vyžaduje pobyt v nemocnici po dobu několika dnů a obecně delší dobu na zotavení než implantační rekonstrukce. Při chirurgickém 
vytvoření laloků vznikají také jizvy v místě, kde byl lalok odebrán a možná i na rekonstruovaném prsu. Laloky mají však také svou výhodu ve 
schopnosti nahradit tkáň v oblasti hrudníku. To může být užitečné u stavů, kdy byla tkáň hrudníku poškozena a není vhodná pro expanzi tkáně.  
Další výhodou laloků oproti implantaci je, že změna nepostiženého prsu není všeobecně nutná pro zlepšení symetrie.
Nejčastějšími typy tkáňových laloků jsou TRAM (muskulokutánní lalok z přímého břišního svalu), který využívá tkáně břicha, a lalok z širokého 
zádového svalu (m. latissimus dorsi), který využívá tkáně z horní části zad.
Je pro Vás důležité, abyste si uvědomila, že tvorba laloků, zvláště TRAM lalok, představuje velký operační zákrok a je rozsáhlejší než samotná 
mastektomie. Vyžaduje dobrý zdravotní stav a silnou emoční motivaci. Pokud máte velkou nadváhu, kouříte, prodělala jste chirurgický zákrok  
v místě laloku nebo máte jakékoli problémy s krevním oběhem, nemusíte být dobrou kandidátkou na provedení TRAM laloku. Pokud jste naopak 
velmi štíhlá, nemusíte mít dostatek břišní nebo zádové tkáně pro vytvoření prsního valu pomocí této metody.

TRAM lalok (na stopce nebo volný)

Krok 1: Provede se mastektomie a označí  
se místo odběru laloku.

Krok 2: Tkáňový lalok přímého svalu je  
tunelem zaveden k prsu.

 Krok 3: Konečný výsledek.
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V průběhu vytvoření TRAM laloku odstraní chirurg část tkáň z Vašeho břicha a přesune ji na hrudník pro provedení rekonstrukce prsu. TRAM lalok 
se někdy označuje jako „zastrčení bříška“, protože může zploštit oblast břicha.
Vytvoření stopkatého laloku TRAM trvá v typickém případě tři až šest hodin v celkové anestezii; vytvoření volného TRAM laloku trvá obecně déle. 
TRAM procedura může vyžadovat krevní transfúzi. V typickém případě trvá hospitalizace dva až pět dní. S normální aktivitou můžete začít po šesti 
až osmi týdnech. Některé ženy však udávají, že návrat k normálním životním aktivitám může trvat až jeden rok. Můžete mít dočasné nebo trvalé 
oslabení svalů v oblasti břicha. Pokud uvažujete o těhotenství po provedení rekonstrukce prsů, měla byste to prodiskutovat se svým chirurgem. 
Budete mít velkou jizvu na břiše a můžete mít také další jizvy na rekonstruovaných prsech.

Lalok ze širokého svalu zádového s prsním implantátem nebo bez něho

Kožní lalok a sval jsou odebrány  
z místa na zádech.

Tkáň je tunelizována k místu po mastektomii 
a je použita pro vytvoření prsního valu.

Implantát může být také použit 
pro vytvoření prsního valu.

Během tvorby laloku z širokého svalu zádového přesune chirurg část tkáně z Vašich zad na hrudník pro provedení rekonstrukce prsu. Protože je 
lalok ze širokého svalu zádového obvykle tenčí a menší než TRAM lalok, může být tato procedura vhodnější pro rekonstrukci menšího prsu.
Chirurgický zákrok vytvoření laloku z širokého svalu zádového trvá v typickém případě dvě až čtyři hodiny v celkové anestezii. V typickém případě 
trvá hospitalizace dva až tři dny. S normální denní aktivitou můžete začít po dvou až třech týdnech. Může se u Vás objevit dočasné nebo trvalé 
oslabení svalů a obtíže při pohybu v zádech a ramenou. Budete mít jizvu na zádech, která se obvykle schová pod podprsenkou. Budete mít také 
další jizvy na rekonstruovaném prsu.

Na co byste se měla zeptat svého chirurga ohledně rekonstrukce prsů?
Následující seznam otázek Vám může pomoci připomenout témata pro diskuzi s lékařem.
1. Jaké jsou všechny mé možnosti pro rekonstrukci prsů?
2. Jaká jsou rizika a komplikace jednotlivých typů chirurgické rekonstrukce prsů a jak často se vyskytují?
3. Co když se mé nádorové onemocnění objeví znovu nebo se vyskytne v druhém prsu?
4. Bude rekonstrukční operace prsů interferovat s léčbou mého nádorového onemocnění?
5. Kolik kroků má každá procedura a o jaké kroky se jedná?
6. Jak dlouho bude trvat, než bude rekonstrukční výkon dokončen?
7. Jakou zkušenost máte s každou procedurou?
8. Máte k dispozici fotografie pro každou proceduru před a po implantaci, na které se mohu podívat a rozhodnout se, jaké výsledky jsou pro 

mě přiměřené?
9. Jak budou vypadat mé jizvy?
10. Jaký typ změn mohu očekávat v mých implantovaných prsech v průběhu času?

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11690-03 17 
LAB100069458v4

11. Jaký typ změn mohu očekávat v prsech s implantátem během těhotenství?
12. Jaké jsou možnosti, když budu nespokojená s kosmetickým výsledkem na mých prsech s implantáty?
13. Mohu mluvit s jinými pacientkami o jejich zkušenostech?
14. Jaká je odhadovaná celková cena za každou proceduru pro rekonstrukci prsů probíhající ve fázích?
15. Jak velkou bolest či nepohodlí budu pociťovat a po jak dlouhou dobu?
16. Jak dlouho budu hospitalizovaná?
17. Budu potřebovat krevní transfúze a mohu darovat svou vlastní krev?
18. Kdy budu schopná opět začít s normálními denními aktivitami (nebo sexuálními či atletickými aktivitami)?

5. JAKÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT KONTRAINDIKACE, VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ? 
Kontraindikace je stav nebo okolnosti, za kterých by se zákrok neměl provádět. Prsní implantáty MENTOR® jsou kontraindikovány za níže 
uvedených okolností, protože riziko podstoupení augmentace nebo rekonstrukce prsů pomocí implantátů převažuje nad výhodami:
• Ženy s aktivní infekcí na jakémkoli místě v těle.
• Ženy s kancerózním nebo prekancerózním onemocněním, které zatím nepodstoupily jeho léčbu.
• Těhotné a kojící ženy.

Chirurgické výkony, které jsou kontraindikovány u aplikace prsních implantátů:
• Injekce aplikovaná přes pouzdro implantátu.
• Skládání implantátů na sebe: více než jeden implantát v jednom prsu.

Bezpečnost nebyla stanovena u pacientů s následujícími stavy:
• Autoimunitní onemocnění jako je lupus a sklerodermie.
• Stavy, které ovlivňují hojení rány a srážení krve.
• Oslabený imunitní systém (např. probíhající imunosupresívní léčba).
• Snížené zásobení tkáně prsu krví.

Další otázky, které je třeba zvážit
Předimplantační mamografie
Možná si budete přát zhotovení předoperačního mamogramu a dalšího mamogramu s odstupem 6 měsíců až jednoho roku po implantaci pro 
stanovení výchozího stavu.

Interference s mamografií
Implantát může interferovat s nálezem karcinomu prsu při mamografii a může také ztížit její provedení. Je tudíž zásadní, abyste před provedením 
mamografie sdělila laborantovi provádějícímu mamografii, že máte prsní implantát. Laborant může použít speciální techniky pro minimalizaci 
možnosti ruptury a pro zhotovení nejlepších možných projekcí tkáně prsu. Jelikož jsou prsy během mamografie stlačovány, může dojít k ruptuře 
implantátu. Pro tyto speciální techniky je nutné provést více RTG projekcí, proto ženy s prsními implantáty obdrží větší radiační dávku. Prospěch 
provedení mamogramu pro zjištění nádorového onemocnění však převáží riziko dodatečného RTG-ozáření.

Rozlišení implantátu od tkáně prsu v průběhu samovyšetření prsů.
Na prsu s implantátem byste měla jednou za měsíc provádět samovyšetření. Pro účinné provedení samovyšetření byste měla konzultovat svého 
chirurga, který Vám pomůže rozlišit implantát od tkáně prsu. Jakékoli nové bulky nebo podezřelé léze (bolestivá místa) by měly být vyhodnoceny 
pomocí biopsie. Pokud se provede biopsie, musí být věnována pozornost zabránění propíchnutí implantátu. Přítomnost prsních implantátů může 
zlepšit detekci nádorového onemocnění samovyšetřením (palpací).
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Dlouhodobé účinky
Dlouhodobá bezpečnost a účinnost prsních implantátů je v současné době studována; Mentor však monitoruje dlouhodobé (tj. 10 let) riziko 
vzniku ruptury implantátu, reoperace, vyjmutí implantátu a kapsulární kontraktury (ztvrdnutí tkáně kolem prsu). Jakmile budou k dispozici nové 
údaje, zařadí je Mentor do informací pro pacientky, které jsou součástí výrobků a jsou zasílány lékařům. Pro aktualizaci informací byste měla 
kontaktovat svého lékaře.

Postupy týkající se pouzdra
Měla byste vědět, že uzavřená kapsulotomie, což je postup silného zmáčknutí nebo stlačení fibrózního pouzdra kolem implantátu pro prolomení 
jizevnatého pouzdra, není doporučená, protože může způsobit rupturu nebo poškození implantátu.

Radiační léčba
Měla byste vědět, že nebyly provedeny testy pro prokázání účinků radiační léčby na tkáň pacientů s prsními implantáty; literární údaje však 
naznačují, že radiační léčba může zvýšit pravděpodobnost výskytu kapsulární kontraktury. Rozhodnutí týkající se použití radiační léčby po aplikaci 
prsních implantátů by mělo být provedeno chirurgem a radiačním onkologem.

Magnetické rezonanční zobrazení (MRI)
Bylo prokázáno, že MRI zobrazení je nejlepší způsob, jak zjistit rupturu prsního implantátu bez provedení chirurgického zákroku. Pokud 
podstoupíte vyšetření pomocí MRI, budete si muset lehnout na břicho s Vašimi prsy na speciálním držáku. Poté budete umístěna do přístroje, 
který může být otevřený nebo může být podobný tunelu. U některých pacientek se vyskytuje nepříjemný pocit při pobytu v uzavřeném prostoru.  
V době, kdy přístroj zhotovuje snímky Vašeho prsu, vytváří hluk. Aby bylo možné provést snímek pomocí magnetické rezonance, neměla byste mít 
u sebe kovové předměty nebo anamnézu klaustrofobie.

6. JAKÉ JSOU KOMPLIKACE PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ?
Jakýkoli chirurgický zákrok může zahrnovat riziko komplikací, jako jsou účinky anestézie, infekce, otoky, začervenání, krvácení a bolest.
Vedle toho existují možné komplikace, které jsou specifické pro prsní implantáty. Mezi tyto komplikace patří:

Deflace/ruptura
Pokud pouzdro gelem plněného prsního implantátu praskne, gel může z implantátu unikat. Tkáňové expandéry/implantáty BECKER™ splasknou 
(deflace), když dojde k úniku fyziologického roztoku buď přes netěsný nebo poškozený ventil nebo přes porušené pouzdro implantátu. To můžete 
zaznamenat tak, že si povšimnete změny tvaru implantátu, nebo si ničeho nepovšimnete („tichá“ ruptura) a změna je detekována na mamogramu 
či vyšetření magnetickou rezonancí. Splasknutí (deflace) nebo ruptura mohou nastat v prvních několika měsících po implantaci nebo po několika 
letech. Mezi příčiny deflace nebo ruptury patří poškození chirurgickými nástroji během výkonu, nadměrné nebo nedostatečné plnění implantátu 
fyziologickým roztokem, kapsulární kontraktura, uzavřená kapsulotomie, působení stresu, jako je úraz nebo intenzívní fyzická manipulace, 
nadměrné stlačení během mamografického vyšetření, zavádění implantátu pomocí umbilikálního (pupečního) řezu a neznámé/nevysvětlitelné 
důvody. Měla byste také vědět, že prsní implantát se může časem opotřebovat a může dojít k deflaci/ruptuře.
Implantáty po deflaci nebo ruptuře vyžadují další chirurgický zákrok, při kterém je provedeno jejich odstranění, nebo jejich výměna.

Kapsulární kontraktura
Jizevnatá tkáň nebo pouzdro, které se normálně vytvoří kolem implantátu, se mohou napnout a stlačit implantát, což se označuje jako kapsulární 
kontraktura. Kapsulární kontraktura se vyskytuje častěji jako následek infekce, hematomu a séromu. Příznaky jsou různé, od tuhosti a mírného 
nepohodlí až po bolest, deformaci, hmatatelnost implantátu a/nebo změnu jeho polohy.
Pokud je bolest a/nebo ztuhnutí závažné, je nutné provedení dalšího chirurgického zákroku. Rozsah zákroku se pohybuje od odstranění tkáně 
pouzdra implantátu až po odstranění a možnou náhradu samotného implantátu.
Kapsulární kontraktura se může po těchto chirurgických výkonech opakovat.
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Bolest
Po chirurgické implantaci se může objevit a přetrvávat bolest různé intenzity a trvání. Vedle toho může mít nesprávná velikost, umístění, 
chirurgická technika nebo kapsulární kontraktura za následek bolest spojenou s kompresí nervů nebo interferencí s pohybem svalů. Měla byste 
informovat svého lékaře v případě, že se u Vás objeví závažná bolest.

Dodatečné chirurgické zákroky
Ženy by měly pochopit, že v určitém okamžiku existuje možnost jednoho či více dalších chirurgických výkonů, při kterých bude provedena náhrada 
nebo vyjmutí implantátu. Problémy jako jsou deflace/ruptura, kapsulární kontraktura, infekce, posun a ukládání vápníku si mohou také vyžádat 
vyjmutí implantátu. Mnoho žen se rozhodne pro výměnu implantátu, ale některé tak neučiní. U těch žen, které se tak nerozhodnou, se mohou po 
odstranění implantátu bez jeho náhrady objevit kosmeticky nepřijatelné důlky a/nebo svrašťování prsu.

Nespokojenost s kosmetickými výsledky
Mohou se objevit neuspokojivé výsledky implantace jako je vrásnění, asymetrie, posun implantátu, nesprávná velikost, neočekávaný tvar, 
hmatatelnost implantátu, jizevnatá deformita, hypertrofická (nepravidelná, zvýšená) jizva a/nebo šplouchání (u implantátů obsahujících 
fyziologický roztok). Pečlivá chirurgická příprava a technika mohou minimalizovat, ale ne vždy zabránit těmto výsledkům.

Infekce
Infekce se může objevit při jakémkoli chirurgickém výkonu. Většina infekcí v důsledku chirurgického výkonu se objevuje několik dnů až týdnů po 
operaci. K infekci však může dojít kdykoli po operaci. Infekce související s implantátem jsou obtížněji léčitelné než infekce u normálních tělesných 
tkání. Pokud infekce nereaguje na antibiotika, může být nutné implantát vyjmout a další implantát může být vložen až po vyléčení infekce.
V ojedinělých případech byl u žen po chirurgickém vložení prsních implantátů zaznamenán syndrom toxického šoku, což je život ohrožující stav. 
Příznaky zahrnují náhlou horečku, zvracení, průjem, omdlévání, závratě a/nebo vyrážku podobající se spálení sluncem. Měl by být ihned vyhledán 
lékař, který stanoví diagnózu a léčbu.

Hematom/sérom
Hematom je nahromadění krve uvnitř tělesné dutiny a sérom je nahromadění vodné složky krve (v tomto případě kolem implantátu a řezu). 
Pooperační hematom a sérom mohou přispívat k rozvoji infekce a/nebo kapsulární kontraktury. Mohou se objevit otoky, bolest a tvorba modřin. 
Pokud se objeví hematom, dojde k tomu obvykle brzy po operaci, ale může se také vyskytnout kdykoli po úrazu prsu. Zatímco malé hematomy  
a séromy tělo absorbuje, velké vyžadují vložení chirurgických drénů pro správné hojení. Chirurgická drenáž může zanechat malou jizvu. Při 
chirurgické drenáži může dojít k deflaci nebo ruptuře implantátu, pokud nastane poškození implantátu během drenážní procedury.

Změny citlivosti prsní bradavky a prsu
Citlivost prsní bradavky a prsu se mohou po implantaci zvýšit nebo snížit. Rozsah změn se pohybuje od intenzívní citlivosti až k necitlivosti 
bradavky nebo prsu. Změny citlivosti mohou být dočasné nebo trvalé a mohou ovlivnit sexuální reakci nebo schopnost kojení.

Kojení
Dosud není známo, zda malá množství silikonu mohou procházet ze silikonovým gelem plněného pouzdra prsního implantátu a mohou se dostat 
do mateřského mléka. Pokud k tomu dojde, není známo, jaké účinky může silikon na kojence mít. Ačkoli neexistují žádné současné metody 
pro detekci hladin silikonu v mateřském mléce, tak studie měřící hladiny silikonu (jednu složku silikonu) neukázala vyšší hladiny v mateřském 
mléce u žen se silikonovým gelem plněnými prsními implantáty ve srovnání s ženami bez implantátů. Zpráva IOM konstatuje, že matky s prsními 
implantáty by se měly pokusit kojit s ohledem na prospěch pro své dítě. Periareolární (po obvodu dvorce) místo řezu může významným způsobem 
snížit schopnost úspěšně kojit snížením množství produkovaného mléka.

Ukládání vápníku v tkáni kolem implantátů
Ukládání vápníku může být patrné na mamogramech a může být zaměněno s možným nádorovým onemocněním, což způsobí provedení další 
operace pro biopsii a/nebo vyjmutí implantátů, aby bylo možné odlišení od nádoru.
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Zpožděné hojení rány
V některých případech se místo řezu hojí problematicky.

Extruze
Nestabilní nebo oslabená krycí tkáň a/nebo přerušení hojení rány mohou způsobit extruzi, což znamená, že prsní implantát vyčnívá kůží ven.

Nekróza
Nekróza znamená vznik mrtvé tkáně kolem implantátu. To může bránit hojení rány s nutností chirurgické úpravy a/nebo vyjmutí implantátu.  
Po nekróze se může vyskytnout trvalá jizevnatá deformita. Faktory spojené se zvýšeným rizikem rozvoje nekrózy zahrnují infekci, použití steroidů 
v chirurgické kapse, kouření, chemoterapii/ozáření a léčbu pomocí nadměrného tepla nebo chladu.

Atrofie tkáně prsu/deformita hrudní stěny
Tlak prsních implantátů může způsobit ztenčení a zmenšení tkáně prsu. K tomu může dojít při ponechání implantátů na místě nebo po vyjmutí 
implantátu bez jeho náhrady.
Vedle těchto běžných komplikací je možný výskyt některých onemocnění, o kterých byste měla vědět:

Onemocnění pojivové tkáně
Obavy ze spojení prsních implantátů a s rozvojem autoimunitních onemocnění nebo onemocnění pojivové tkáně, jako je lupus, sklerodermie nebo 
revmatoidní artritida, se objevily v důsledku v literatuře zaznamenaných případů u malého počtu žen s prsními implantáty. Hodnocení několika 
velkých epidemiologických studií u žen s a bez prsních implantátů naznačují, že tato onemocnění nejsou u žen s prsními implantáty častější než  
u žen bez implantátů. Některé ženy s prsními implantáty však věří, že jejich implantáty způsobily onemocnění pojivové tkáně.

Nádorové onemocnění
Publikované studie naznačují, že karcinom prsu není častější u žen s implantáty než u žen bez implantátů.

Anaplastický velkobuněčný lymfom 
Ženy s prsními implantáty mohou mít velice malé, ale zvýšené riziko rozvoje anaplastického velkobuněčného lymfomu (ALCL) v pouzdru  
s tekutinou nebo jizevnatém pouzdru přiléhajícím k implantátu. ALCL není nádor prsu – je to vzácný typ nehodgkinovského lymfomu (rakovina 
imunitního systému). 
ALCL byl hlášen na celém světě u pacientů s historií implantátu, který zahrnuje prsní implantáty společnosti Mentor a jiných výrobců.
Většina pacientek byla diagnostikována, když vyhledala lékařskou pomoc pro příznaky související s implantátem, např. bolest, bulky, otoky nebo 
asymetrii, které se vyvinuly poté, co se původní místa chirurgického zákroku plně zhojila. V hlášených případech byl ALCL typicky diagnostikován 
mnoho let po implantaci. 
Váš chirurg by měl zvážit možnost výskytu ALCL, pokud po úplném zhojení původního místa implantace pozorujete změny ve vzhledu nebo 
pohmatu oblasti kolem implantátu - včetně otoků nebo bolesti kolem implantátu. Existuje-li podezření na ALCL, lékař Vás doporučí k příslušnému 
specialistovi na vyhodnocení, které může zahrnovat získání vzorků tekutin a tkáně z okolí prsního implantátu. Pokud u Vás bude ALCL potvrzen, 
Váš lékař vypracuje individuální plán léčby. Z důvodu malého počtu případů na světě a celé řady dostupných možností léčby není žádná 
definovaná konkrétní léčba.
Pokud máte prsní implantáty a nemáte žádné příznaky, nemusíte dělat žádné další kroky, ale měla byste pravidelně své prsní implantáty sledovat 
a dodržovat pravidelnou zdravotní péči. Odstranění implantátů se nedoporučuje u žen bez příznaků a bez diagnózy ALCL.
Pokud v současné době nemáte prsní implantáty a uvažujete o chirurgické implantaci, měla byste si se svým lékařem pohovořit o souvisejících 
rizicích a výhodách. Také se můžete podívat na web FDA věnovaný prsním implantátům, kde se dozvíte další informace.
Další a nejnovější informace naleznete na: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.
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Účinky na druhou generaci
Objevily se zvýšené obavy týkající se možného nežádoucího působení na děti narozené matkám s implantáty. Zpráva IOM konstatujte,  
že neexistují žádné účinky na druhou generaci na děti žen s prsními implantáty.
Prosakování gelu a granulomy
Gel v implantátu se skládá z velkých třírozměrných zesítěných molekul, které tvoří přibližně 20 % celkové hmotnosti gelu. Prostory mezi těmito 
molekulami jsou vyplněny směsí silikonových olejů (pro lékařské účely). Tyto oleje jsou podobné materiálům vyskytujícím se v mnoha výrobcích, 
včetně léků proti nadýmání, dostupných bez lékařského předpisu pro děti a dospělé. Malé množství tohoto materiálu může difundovat nebo 
vytékat přes pouzdro implantátu. Hlavní část tohoto oleje zůstává na stěně implantátu. Malé množství přechází do jizevnatého pouzdra, kde 
se postupně vychytává určitým typem buněk označovaných jako makrofágy, což je zřejmě mechanismus, kterým dochází k transportu do 
regionálních místních uzlin.
Kolem malého množství silikonu se může vytvářet granulom. Ačkoli tyto bulky nemají rakovinný charakter, mohou být bez vyšetření odebraného 
vzorku (biopsie) obtížně odlišitelné od nádorových mas.

7. POKUD SE U VÁS OBJEVÍ PROBLÉM, MĚLA BYSTE KONTAKTOVAT SVÉHO LÉKAŘE?
Pokud máte podezření na jakékoli komplikace se svými prsními implantáty, obzvláště v případě zranění nebo stlačení, způsobeného například 
extrémní masáží prsou, některými sportovními aktivitami nebo používáním bezpečnostních pásů, poraďte se s lékařem.

8. DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO PACIENTKY
Níže uvádíme další doporučení pro pacientky s prsními implantáty:

• Pacientky musí absolvovat nezbytná pooperační vyšetření chirurgem.
• Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem předtím, než použijete lokální léky, např. steroidy, v oblasti prsou.
• Docházejte na pravidelné lékařské prohlídky pro odhalení nádorového onemocnění prsu.
• Informujte lékaře nebo chirurga o přítomnosti implantátu, pokud máte plánovaný chirurgický výkon v oblasti prsou.
• Identifikační kartu pacientky, kterou jste dostala od chirurga (poskytující informace o stylu a čísle šarže Vašich prsních implantátů), noste 

trvale u sebe pro usnadnění lékařského ošetření v naléhavém případě (např. v případě autonehody).

9. HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ PRO AUSTRALSKÉ PACIENTKY
Australské pacientky, které mají obtíže s implantáty, by měly hlásit tyto obtíže na adresu Therapeutic Goods Administration (TGA) prostřednictvím 
Device Incident Reporting Scheme. Další informace získáte zde: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, 
Woden ACT 2606, telefon 1800 809 361, e-mail: iris@health.gov.au.

10. PRÁVNÍ STAV PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ PRO EVROPSKÉ PACIENTKY
Všechny prsní implantáty distribuované v rámci Evropské unie podléhají směrnici pro zdravotnické prostředky Medical Device Directive  
(93/42/EHS) a spadají pod třídu III zdravotnických prostředků podle směrnice evropské komise 2003/12/ES z 3.2.2003. 

11. ZDROJE INFORMACÍ O PRSNÍCH IMPLANTÁTECH
Obecné zdroje informací o prsních implantátech
Na vyžádání Vám bude poskytnuta kopie návodu k použití (příbalová informace). Můžete získat kopii od svého lékaře nebo od společnosti Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
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National Science Panel Report on Silicone Breast Implants  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

Zdroje informací o rekonstrukci prsu
Následující seznam zdrojů Vám může pomoci nalézt více informací a podpory pro rozhodnutí o rekonstrukci prsů.

Americké internetové stránky
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Australské internetové stránky
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Evropské internetové stránky
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
Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information  www.senologia.net
Spanish Association Against Cancer  www.aecc.es
Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery www.cirugia-plastica.org

12. SLOVNÍK POJMŮ
ALCL – Anaplastický velkobuněčný lymfom – vzácný typ nehodgkinovského lymfomu (rakovina imunitního systému).
Areola – Pigmentovaná nebo tmavší oblast kůže kolem prsní bradavky.
Asymetrie – Nedostatečný poměr mezi tvarem, velikostí a umístěním prsů.
Augmentace (zvětšení) prsu – Chirurgický výkon, který zvětšuje velikost a rozměry ženského prsu.
Autoimunitní onemocnění – Onemocnění, při kterém tělo zvyšuje „útočnou“ odpověď proti svým vlastním tkáním nebo buňkám. Za 
normálních okolností jsou imunitní mechanismy schopné rozlišit normální a cizorodou látku. U autoimunitních onemocnění dochází k poškození 
imunitního systému a tvorbě protilátek proti normálním tkáním těla, což vyvolává tkáňové poškození. Některá onemocnění, jako například 
revmatoidní artritida a sklerodermie, jsou považovány za autoimunitní choroby. 
Axilární – Týkající se oblasti podpažní jamky.
Bilaterální – Související nebo postihující pravý a levý prs.
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Biopsie – Odebrání a vyšetření tkáně, buněk nebo tekutiny z těla.
Chirurgický řez – Řez nebo rána provedená na tělesné tkáni v průběhu chirurgického výkonu.
Chirurgický výkon nevyžadující hospitalizaci – Chirurgický výkon, při kterém pacient nezůstává v nemocnici přes noc.
Chirurgický výkon vyžadující hospitalizaci – Chirurgický výkon, při kterém zůstane pacient v nemocnici přes noc.
Deflace/ruptura – Únik fyziologického roztoku z implantátu, který je často způsoben únikem přes ventil nebo roztržením či přeříznutím pouzdra 
implantátu s částečným nebo úplným kolapsem implantátu.
Epidemiologický – Související s výskytem, rozložením a kontrolou onemocnění v populaci.
Extruze – Vytlačení implantátu z chirurgické rány.
Fibrózní tkáň – Pojivové tkáně skládající se většinou z vláken.
Fyziologický roztok – Roztok, který se skládá z vody a malého množství soli. Přibližně 70 % hmotnosti těla dospělého člověka se skládá z 
fyziologického roztoku.
Hematom – Nahromaděná masa nebo otok obsahující krev.
Hmatat/hmatatelnost – Vnímání pomocí ruky.
Hmatatelnost – Schopnost být hmatán nebo cítěn.
Imunitní odpověď – Odpověď těla na přítomnost cizorodých látek.
Inframamární – Pod prsem.
Inframamární záhyb/řez – Řez vedený v záhybu pod prsem.
Kapsulární kontraktura – Napnutí jizevnaté tkáně obklopující implantát s výsledným ztuhnutím a ztvrdnutím prsu.
Kapsulektomie – Chirurgické odstranění kapsuly (jizevnatá tkáň).
Kapsulotomie (otevřená) – Rozříznutí nebo otevření kapsuly (jizevnatá tkáň) při otevřeném chirurgickém přístupu.
Kapsulotomie (uzavřená) – Porušení kapsuly (jizevnaté tkáně) při masáži nebo stlačení vnější části prsu.
Karcinom – Maligní (rakovinný) nádor
Lalok – Část tkáně (sval, tuk a kůže) s krevním zásobením, která je přesunutá z jedné části těla na druhou.
Mamární – Týkající se prsu.
Mamografie – Vyšetření prsů pomocí RTG (pro časnou detekci nádoru).
Mamoplastika – Plastický chirurgický výkon na prsu.
Mastektomie – Odstranění prsní tkáně z důvodu přítomnosti kancerózního nebo prekancerózního růstu.
Mastopexe – Plastický chirurgický výkon, při kterém dochází ke zvednutí pokleslých prsů.
Modifikovaná radikální mastektomie – Chirurgické odstranění celého prsu včetně prsní bradavky, areoly (prsního dvorce), kůže a rovněž 
lymfatické tkáně v podpažní jamce.
Nekróza – Odumření živé tkáně.
Odložená rekonstrukce – Rekonstrukce prsu, která se provádí s odstupem týdnů, měsíců nebo roků po mastektomii.
Onemocnění pojivové tkáně – Skupina onemocnění postihující pojivovou tkáň. Příčina onemocnění není známa. Onemocnění jsou zařazována 
do skupin na základě klinických známek, příznaků a laboratorních abnormalit.
Onkolog – Lékař specializující se na léčbu nádorů.
Pectoralis – Velký prsní sval v hrudníku.
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Plastická chirurgie – Chirurgické procedury určené k opravě, přestavbě nebo vylepšení tělesných struktur po úrazu, poranění nebo onemocnění.
Posunutí – Posun z obvyklého nebo správného místa.
Přímý sval břišní (m. rectus abdominis) – Dlouhý, plochý sval nacházející se po celé délce přední části břicha.
Protéza – Jakýkoli umělý prostředek používaný pro náhradu nebo zastoupení tělesné struktury.
Ptóza – Pokles prsu, který je obvykle důsledkem normálního stárnutí, těhotenství nebo úbytku tělesné hmotnosti.
Radikální mastektomie – Chirurgické odstranění celého prsu včetně prsní bradavky, areoly (prsního dvorce), kůže a rovněž velkých prsních 
svalů, lymfatické tkáně v podpažní jamce a další okolní tkáně.
Rekonstrukce prsu – Chirurgický výkon, který obnovuje přirozený tvar a objem po mastektomii, úrazu nebo poranění.
Sérom – Akumulace tekutiny v tkáni.
Silikonový elastomer – Typ silikonu, který má elastické vlastnosti podobné pryži.
Široký sval zádový (m. latissimus dorsi) – Dva trojúhelníkové svaly, které probíhají od páteře k rameni.
Subglandulární umístění – Umístění mezi prsní žlázu a hrudní svalovinu.
Subkutánní mastektomie – Chirurgické odstranění tkáně prsu šetřící kůži, prsní bradavku a areolu (prsní dvorec).
Submuskulární umístnění – Umístění částečně nebo úplně pod velký prsní sval.
Tkáňový expandér – Nastavitelný implantát, který je možné naplnit fyziologickým roztokem tak, aby roztáhl tkáň v místě mastektomie s cílem 
vytvořit novou tkáňovou kapsu pro implantaci prsního implantátu.
Totální mastektomie – Chirurgické odstranění prsu včetně prsní bradavky, areoly (prsního dvorce) a větší části okolní kůže.
Transaxilární řez – Řez vedený přes dlouhou osu podpažní jamky.
Umbilikální – Související s pupkem.
Unilaterální – Postihující pouze jednu stranu.
Vrozená anomálie – Odchylka od normální tělesné struktury, která se vyskytuje od narození.
Zoubkovaný sval (m. serratus) – Sval, který se nachází na povrchu hrudního koše pod velkým prsním a malým prsním svalem.
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PODPISOVÝ FORMULÁŘ PRO PACIENTA
Odpovědností každého chirurga je rozhodnout se o nejlepším způsobu, jakým bude pacientku před chirurgickým výkonem informovat. 
Společnost Mentor se spoléhá na to, že chirurg bude informovat pacientku o všech možných komplikacích a rizicích spojených s použitím 
prsních implantátů.
Chirurgické procedury spojené s použitím prsních implantátů plněných gelem přinášejí možné komplikace a rizika. Použití tohoto zdravotnického 
prostředku představuje volitelnou proceduru. Před provedením chirurgického výkonu mi (pacientce) byly vysvětleny přínosy a možná rizika 
spojená s tkáňovou rekonstrukcí a/nebo augmentací prsu(ů) využívající prsní implantáty a alternativní procedury. Můj lékař mi (pacientce) 
vysvětlil, že aplikace prsních implantátů by neměla být považována za celoživotní.
Obdržela jsem brožuru „Chirurgická aplikace prsních implantátů: Provedení informovaného rozhodnutí“ s předstihem před výkonem (kromě 
naléhavých případů z důvodu nádorového onemocnění nebo jiných důvodů).

Tuto brožuru jsem si přečetla.  Ano   Ne 
Informace v této brožuře jsem prodiskutovala s mým chirurgem a pochopila je. Všechny mé otázky byly zodpovězeny k mé spokojenosti a dostala 
jsem kopii tohoto formuláře.

___________________________________________________ _____________________________
Podpis pacientky Datum

___________________________________________________ 
Jméno pacientky (hůlkovým písmem)

___________________________________________________ _____________________________
Podpis lékaře Datum

___________________________________________________
Jméno lékaře (hůlkovým písmem) 
(Poznámka pro lékaře: Kopie podepsaného formuláře musí být uložena ve zdravotní dokumentaci pacientky).

GELOVÉ PRSNÍ IMPLANTÁTY SILTEX™, HLADKÉ GELOVÉ PRSNÍ  
IMPLANTÁTY A EXPANDÉRY/PRSNÍ IMPLANTÁTY SILTEX™ BECKER™
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Mentor Medical Systems B.V. 
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Nizozemsko 
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(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



IFU PRINTING SPECIFICATION SHEET

TITLE DESCRIPTION LAB NUMBER SPECIAL INSTRUCTIONS/COMMENTS BINDING COLORS

FLAT SIZE FOLDED SIZE RMC NUMBER PAGE COUNT LANGUAGES SELF COVER PLUS COVER

  

SEALING METHOD  WAFER SEAL

 

BLEED SIZE .5" (12.7 mm) .1772" (4.5 mm)

   

 NONE BLEED  ALL SIDES  BLEED TOP BLEED RIGHT BLEED LEFT BLEED BOTTOM

      
DRAWING IS NOT TO SCALE: DRAWINGS REFLECT INFORMATION FOR PRODUCTION OF PRINTED PIECES AND DO NOT CONTAIN ACTUAL ARTWORK.
This document or data herein or herewith is not to be reproduced, used or disclosed in whole or part without the permission of Ethicon, Inc. 

STOCK

            Gel-Filled Breast Implant Surgery: 
Making an Informed Decision Patient Brochure (Czech) LAB100069458v4 Page 25 (backed with page 26) perforated .2" (5 mm) from binding Saddle Stitch CMYK

12.6" x 7.48"
320 mm x 190 mm

 6.3" x 7.48"
160 mm x 190 mm

11690-03 28 + Cover (32) cs    X NA

  X     X X

COVER: 250 g/m² Mat MC INSIDE: 115 g/m² Mat MC

PAGE LAYOUT

Flat Size Folded Size

Binding 
Method:

FOLD PATTERN

12.6" (320 mm) 6.3" (160 mm)

7.48" 
(190 mm)

7.48" 
(190 mm)

Saddle 
Stitch

PPE Specification
Labeling Specification
11690-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Czech

100069458 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production


	fafdcd349cb719df67fbd5d4b60afdbc0c6828b7a3973fc8839c3298ecfb1420

