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1. BEVEZETÉS
A tájékoztató célja
A tájékoztató célja az, hogy segítse a pácienst az emlőnagyobbító, illetve -helyreállító műtétre vonatkozó tájékozott döntéshozatalban. A 
tájékoztatót azért tervezték, hogy segítse az orvos-páciens párbeszédet, valamint a páciens számára általános betekintést nyújtson az emlő 
plasztikai sebészetébe, és részletes információkat adjon a MENTOR® emlőimplantátumokról. 

Mi adja az emlő formáját?
Az emlő tejmirigyekből, azok kivezető csöveiből, valamint az ezeket körülvevő 
zsírszövetből áll, mely utóbbi biztosítja az emlő alakját és tapintatát. Az emlő alatti 
rétegben található a musculus pectoralis major, vagy más néven a nagy mellizom. 
Bizonyos tényezők közös hatására, mint a terhesség (amikor a tejmirigyek átmenetileg 
megnagyobbodnak), a gyors fogyás és az öregedés során a gravitáció hatása, a bőr 
kinyúlik és ez az emlő lógását eredményezi.

Mi az emlőimplantátum?
Jelenleg három fő emlőimplantátum-típus ismeretes:
• A sóoldattal töltött emlőimplantátumok
• A kohézív szilikon géllel töltött emlőimplantátumok, és
• A kombinációs, kohézív géllel/sóoldattal töltött emlőimplantátumok.
Ezen implantátumok mindegyike szilikon elasztomer héjjal rendelkezik, és a belseje sóoldattal (sós víz), kohézív szilikon géllel, vagy ezek 
kombinációjával van megtöltve. A héj felszíne lehet érdesített vagy sima.

Sóoldattal töltött emlőimplantátumok Géllel töltött emlőimplantátumok Kombinációs géllel/sóoldattal 
töltött emlőimplantátumok.

Mi a szilikon?
A szilikonok olyan polimer vegyületek, melyek szilíciumból, oxigénből, szénből és hidrogénből állnak. A szilikon folyékony, gél vagy szilárd 
halmazállapotú lehet. A szilikonnak számtalan alkalmazási területe létezik, beleértve a kozmetikai felhasználást, a bélgázok kezelését, és sok 
egyéb orvosi eszközt, mint a hajtogatható mű szemlencsék, a szívritmus-szabályozók (pacemaker) és a szövettágítók.
A szilícium a természetben gyakran előforduló kémiai elem. Megtalálható a homokban, kövekben és az üvegben.

Biztonságos-e a szilikon?
Különféle, nagy presztízsű, több szakirányban képesítéssel rendelkező szakértői bizottságok elemezték és vizsgálták a szilikon 
emlőimplantátumokról összegyűlt adatokat. Az alábbiak három ilyen bizottság eredményeit taglalják.

Zsírszövet

Csatornák
Izom
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A Független Elemzői Csoport (Independent Review Group - IRG)
Ezt a több tudományág szakértőiből álló bizottságot a Brit Egészségügyi Minisztérium bízta meg, hogy az elérhető tudományos bizonyítékok 
fényében elemezze a szilikon emlőimplantátumok lehetséges egészségügyi kockázatait, és vizsgálja meg a műtét előtti (preoperativ) 
betegtájékoztatással kapcsolatos problémákat. Az IRG jelentését 1998-ban bocsátották ki, és az alábbi következtetéseket tartalmazta:
• „Nincsen epidemiológiai bizonyíték arra nézve, hogy a szilikon emlőimplantátumok bármilyen kapcsolatban állnának a már ismert 

kötőszöveti betegségek bármelyikével. Ha bármilyen kockázata lenne a kötőszöveti betegségek kialakulásának, az túl kicsi ahhoz, hogy 
kimutatható legyen. Az IRG nem tud igazolhatóan további epidemiológiai vizsgálatokat ajánlani ezen feltevés kivizsgálására.” A kötőszöveti 
betegségre vonatkozó további információkért kérjük, olvasse el a MIK AZ EMLŐIMPLANTÁCIÓ SZÖVŐDMÉNYEI című részt.

• A szervezet szilikonra adott biológiai válasza, az idegen anyagokkal szemben mutatott hagyományos reakcióval egyezik, és nem emlékeztet 
szokatlan, toxikus reakcióra.

• Nincs bizonyíték arra, hogy az emlőimplantátumokkal rendelkező anyák gyermekei fokozott kockázattal bírnának a kötőszöveti betegség 
kialakulásának szempontjából.

A Tudományos és Technikai Lehetőségek Felbecslése (Scientific and Technical Options Assessment - STOA) Program
Ezt a bizottságot az Európai Parlament bízta meg, hogy adjon ki egy jelentést a szilikon gél emlőimplantátumokra vonatkozó irányelvekkel 
kapcsolatban, a tudományos szakirodalom összehasonlító, elfogulatlan analízise alapján. A STOA jelentését 2000-ben bocsátották ki, és az alábbi 
következtetéseket tartalmazta:
• „A kutatások eredményei nem mutatnak összefüggést a szilikon implantátumok és a súlyos egészségügyi kockázatok, mint a rák vagy  

a kötőszöveti betegségek között.”
• „... a kutatások eredményei szerint nem valószínű, hogy az emlőimplantátumok az emlőimplantátummal rendelkező, szoptató nők 

gyermekeire nézve káros hatásokkal lennének ...”

Az Orvostudományi Intézet (Institute of Medicine - IOM)
Ezt a bizottságot az Egyesült Államok Kongresszusa bízta meg, hogy számos szakterület szakértőjének segítségével készítse el a szilikon és 
egyéb típusú emlőimplantátumokkal kapcsolatos már lezajlott és folyamatban lévő kutatások független elemzését. Az IOM jelentését 1999-ben 
bocsátották ki, és az alábbi következtetéseket tartalmazta:
• Az emlőimplantátumokkal rendelkező nők körében nincs magasabb kockázata a kötőszöveti betegségek kialakulásának. Az 

emlőimplantátumokkal rendelkező nőknek a népesség többi tagjához képest nincs nagyobb kockázata rákos, immunológiai, vagy 
idegrendszeri (neurológiai) betegségek kialakulására.

• A szoptatás biztonságos és hasznos.
• Az emlőimplantátummal rendelkező nők gyermekeinek körében nincsen második generációs hatás.

2. DÖNTÉS AZ EMLŐIMPLANTÁTUM BEÜLTETÉSÉRŐL
Milyen esetekben érdemes az emlőimplantátum beültetését megfontolni?
Az alábbi javallatok esetén lehetséges a beültetés:
• Emlőnagyobbítás — Ez az eljárás a női emlők méretének és arányainak megnövelésére szolgál. Az Európai Parlament „18 éven aluli páciensek 

esetében implantátum-beültetés engedélyezését csak egészségügyi okokból javasolja.”
• Emlőrekonstrukció (emlőhelyreállítás) — Ez az eljárás arra szolgál, hogy a részleges vagy teljes emlőeltávolítást (mastectomia) okozó 

sérülést követően, vagy születési/fejlődési rendellenességből kifolyólag, a női emlő alakját helyreállítsák.
• Az implantátum cseréje vagy felülvizsgálata (revíziója) — Ez az eljárás arra szolgál, hogy a korábban szilikon géllel, vagy sóoldattal töltött 

emlőimplantátummal történő emlőnagyobbításon vagy emlőrekonstrukción átesett nők implantátumát sebészeti eljárás keretében 
kicseréljék, vagy korrigálják.
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Milyen esetekben nincs lehetőség emlőimplantátum beültetésére?
Az implantátum használata a következő állapotú pácienseknél ellenjavallt:
• Terhesség vagy szoptatás.
• Lupus (pl. systemás lupus erythematosus és discoid lupus eritematodes).
• Scleroderma (pl. progresszív systemás sclerosis).
• Bármilyen jelenlegi állapot, ami károsan befolyásolhatja vagy gátolhatja a sebgyógyulást (a rekonstrukciós páciensek kivételével).
• Fertőzés vagy tályog a test bármely részén.
• Bizonyos szöveti elváltozások klinikailag összeegyeztethetetlenek az implantátum beültetésével (pl. sugárkezelésből származó szövetsérülés, 

nem megfelelő minőségű szövet vagy inadekvát vérellátás).
• Bármilyen olyan egészségi (kezeletlen vagy kezelés alatt álló) állapot, ami a konzultáló orvos(ok) véleménye szerint indokolatlan műtéti 

kockázattal járhat.
• Olyan anatómiai vagy élettani rendellenesség, amely súlyos műtét utáni szövődményekhez vezethet.
• Múltban tapasztalt idegen anyagokkal szembeni érzékenység, vagy ismételten sikertelen emlőnagyobbító vagy helyreállító műtéti kísérletek.
• A páciens nem hajlandó a további korrekciós műtétre.
• Irreális elvárások, például nem megfelelő attitűd vagy motiváció, illetve a műtéttel és implantátumokkal járó kockázatok hiányos átlátása.
• Premalignus emlő-megbetegedés szubkután mastectomia nélkül.
• Kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt emlődaganat mastectomia nélkül.

Milyen típusú szilikon géllel töltött emlőimplantátumokat forgalmaz a Mentor?
Minden MENTOR® géllel töltött emlőimplantátum kohézív szilikon gélt tartalmaz. A Mentor három különböző kohéziós fokkal rendelkező 
töltőanyagú emlőimplantátumot kínál: Cohesive I (standard), Cohesive II (közepes) and Cohesive III (magas). Az implantátumok számos alakban, 
felszíni mintázattal és méretben kaphatók. Az emlőimplantátumok sima vagy érdesített felülettel állnak rendelkezésre. A Mentor egy SILTEX™ 
nevű érdesített emlőimplantátum-felülettel rendelkezik. Továbbá az implantátumok az alábbi formákban is beszerezhetők: egy szimpla szilikon 
héj kohézív szilikon géllel töltve, vagy tágító/emlőimplantátum, amely egy belső, sóoldattal töltött szilikon héjből, és egy ezt körülvevő kohezív 
szilikonnal töltött külső szilikon héjből áll.
Az alábbiakban a MENTOR® emlőimplantátumok típusainak ismertetése olvasható. Kérjük, hogy győződjön meg az egyes emlőimplantátumok 
különböző tulajdonságairól, és beszélje meg a plasztikai sebészével, hogy melyek az Ön számára legmegfelelőbb típusok.

Géllel töltött emlőimplantátum-család (rögzített térfogat)
Kerek típusok:

Sima falú
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

BECKER™ szövettágító/emlőimplantátum-család (a térfogat műtét utáni tágításához):

Az emlőimplantáció kapcsán megfontolandó tényezők
Potenciális előnyök
A nők emlőjük (emlőik) méretének és arányának növelése céljából választják az elsődleges emlőnagyobbító műtétet. Továbbá azért, hogy 
helyettesítse a rák vagy sérülés miatt eltávolított, vagy a súlyos emlőrendellenesség miatt nem megfelelően kifejlődött emlőszövetet. Emellett 
a korrekciós beavatkozást (meglévő emlőimplantátum cseréje) azért választják, hogy egy elsődleges emlőnagyobbító vagy -helyreállító műtét 
eredményét korrigálják vagy javítsák.

Mindennapi élet az emlőimplantátummal
• Akár nagyobbító mellplasztikának, akár rekonstrukciós műtétnek veti alá magát, legyen tudatában a lehetőségnek, hogy a mellimplantáció 

nem csupán egyszeri beavatkozás lesz. A mellimplantáción átesett beteg élete során valószínűleg szükség lesz további orvosi vizitekre, és 
szükség lehet további műtétre is.
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• Az emlőimplantátumok nem élethosszig tartó eszközök. Az emlőimplantáción átesett páciens élete során szükségessé válhat az implantátum 
eltávolítása annak cseréjével, vagy anélkül.

• A MENTOR® emlőimplantátumok várható élettartama az implantátumok becsült repedési arányán alapul. Az emlőimplantátumok 
repedésének nagyon sok oka lehet, többek között az eszköz elhasználódása az idő során, az éles műszerekkel okozott nem szándékos 
sérülés műtét közben, és az autóbalesetek vagy megterhelő tevékenységek során fellépő fizikai igénybevétel. A repedési arány az elvégzett 
emlőimplantátum-műtét típusától függően is változhat. A MENTOR® klinikai vizsgálatai során a páciensek rendszeres MRI szűrésen vesznek 
részt annak kiderítése céljából, hogy az implantátum valóban megrepedt-e. Fontos azonban megjegyezni, hogy a legtöbb páciensnél nem 
jelentkeztek tünetek az általuk bejelentett implantátumrepedéssel kapcsolatban.

Az alábbiakban a MENTOR® emlőimplantátumoknak az időben változó becsült repedési arányai találhatók, a MENTOR® klinikai vizsgálatai során 
megfigyeltek alapján. Ezeket az arányokat a Kaplan-Meier elemzési módszerrel számították ki. Ezek a repedési arányok mind a „feltételezett”, mind a 
„megerősített” repedéseket tartalmazzák. 

A feltételezett repedések olyan repedések, melyek az MRI eredmények birtokában feltételezhetők, de fizikai vizsgálat során még nem lettek 
megerősítve, rendszerint azért, mert a páciens az implantátumot nem akarta eltávolíttatni.
A megerősített repedéseket a páciensből eltávolított implantátum vizsgálata során igazolták.

A megerősített repedések aránya 64 % volt (49 a 77 feltételezett vagy megerősített repedésből) a MENTOR® MemoryGel® emlőimplantátumok 
esetében, 47 % volt (8 a 17 feltételezett vagy megerősített repedésből) a Contour Profile® emlőimplantátumok (CPG) esetében, és 56 % volt  
(10 a 18 feltételezett vagy megerősített repedésből) a BECKER™ implantátumok esetében.
A 10 éves feltételezett illetve megerősített implantátumrepedési arányok a MENTOR® MemoryGel® emlőimplantátumok esetében:

Primer augmentáció Revíziós augmentáció Primer rekonstrukció Revíziós rekonstrukció

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Összességében a 10 éves utánkövetési arány 53 % volt, ezért az adatok pontossága korlátozott. 

A 8 éves feltételezett illetve megerősített implantátumrepedési arányok a Contour Profile® emlőimplantátumok (CPG) esetében:

Primer augmentáció Revíziós augmentáció Primer rekonstrukció Revíziós rekonstrukció

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Összességében a 8 éves utánkövetési arány 55 % volt, ezért az adatok pontossága korlátozott.

A fenti adatok alapján a MENTOR® MemoryGel® és a Contour Profile® emlőimplantátumok (CPG) várható átlagos élettartama több, mint tíz év.

A BECKER™ szövettágító/emlőimplantációs eszközök sóoldatot is tartalmaznak, ezért az implantátum repedése esetén leereszthetnek, és a 
sóoldat kiszivároghat. A leeresztési arányok, valamint a feltételezett illetve megerősített repedések arányai az alábbiakban találhatók.
Az 5 éves feltételezett illetve megerősített implantátumrepedési arányok és leeresztési arányok a BECKER™ szövettágító/emlőimplantációs 
eszközök esetében, rekonstrukciós pácienseknél:

Feltételezett illetve megerősített repedések 7,2 %

Leeresztés 1,3 %

A BECKER™ implantátumok klinikai vizsgálataiban alkalmazott kisebb mintaméretek korlátozzák az adatok pontosságát. 

A BECKER™ szövettágító/emlőimplantációs eszközökről jelenleg 5 évre visszamenőleg áll rendelkezésre adat, kevesebb, mint 10 %-os repedési/
leeresztési aránnyal a rekonstrukciós pácienseknél.
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• Az implantáció után a páciens emlőjében létrejövő változások jelentős része visszafordíthatatlan. Ha a páciens később úgy dönt, hogy 
eltávolíttatja az emlőimplantátumát, az elfogadhatatlan horpadásokat, gyűrődéseket, ráncosodást és bármilyen egyéb kozmetikai elváltozást 
okozhat az emlőben.

• Az emlőimplantátum befolyásolhatja a szoptatáshoz elegendő mennyiségű tej termelésének képességét. Továbbá, az emlőimplantátum nem 
akadályozza meg, hogy a terhesség után a páciens emlői csüngjenek.

• A beültetett emlőimplantátumok megnehezíthetik a rutin mammográfiás szűrővizsgálatot, és több felvételre lehet szükség, ami több időt és 
nagyobb sugárterhelést jelent.

Az implantációhoz vezető lépések
• A sebész kiválasztása
 Az emlőimplantáció területén tapasztalattal rendelkező sebész kiválasztásakor az alábbi kérdésekre kell választ kapni:

1. Évente hány emlőnagyobbítást, vagy emlőrekonstrukciót végez a sebész?
2. Hány éve végez a sebész emlőimplantációt?
3. Mi a leggyakrabban felmerülő, emlőimplantációval kapcsolatos szövődmény a kérdéses sebésznél?
4. Milyen arányban végez a sebész emlőimplantációval kapcsolatos reoperációt (újabb műtét), és mi a reoperációk leggyakoribb típusa?

Az emlőimplantációval kapcsolatos alábbi lehetőségeket meg kell ismerni, és át kell beszélni a beavatkozást végző sebésszel.
• Az implantátum mérete
 Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb kosárméret a cél, annál nagyobb implantátum (köbcentiméterben mérve) beültetését 

veszi fontolóra a sebész.
 A sebész felméri a szöveteket is, hogy megállapítsa, rendelkezésre áll-e elegendő mennyiségű szövet az implantátum fedéséhez. Ha a kívánt 

emlőimplantátum mérete túl nagy a rendelkezésre álló szövetekhez képest, az orvosa figyelmeztetheti, hogy az implantátum élei feltűnőek, 
vagy legalábbis láthatóak lesznek a műtétet követően. Ráadásul ez még a sebészeti szövődmények kockázatát is megemelheti. Továbbá,  
a túlzottan nagy emlőimplantátum felerősítheti a gravitáció hatását, melynek eredményeképpen az emlő hamarabb csüngeni, lógni kezd.

• Felszínmintázat
 A SILTEX™ a MENTOR® emlőimplantátumon található mintázat márkaneve. A mintázatot úgy tervezték, hogy diszruptív (bomlasztó), illetve 

durva felszínt biztosítson a szervezet kollagéndús szöveteivel való érintkezéshez.
 A Mentor kínálatában mintázatmentes, illetve sima felszínű implantátumok is szerepelnek.
• Az implantátum alakja, vetülete és magassága
 A Mentor kohézív géllel töltött, kerek, vagy kontúrozott profilú emlőimplantátumokat kínál. A kerek implantátumok különféle vetületekben 

(alacsony, közepes, közepes plusz, magas és ultra magas profil), míg a kontúrozott profilú implantátumok különböző magasságokban 
(alacsony, közepes és magas) kaphatók.

• A gél kohéziós szintjei
 A Mentor szilikon géljei kohézív polimerek, nem folyadékok. Bár tapintatuk puha és folyékony, mégis egységes egészként viselkednek.  

A Mentor géljei egységes összetartással rendelkeznek, miközben megőrzik természetes rugalmasságukat, amely a hagyományos 
emlőszövetére hasonlít. Bár minden Mentor gél emlőimplantátum kohézív géllel rendelkezik, a töltőgél kohézív tulajdonságát illetően  
három különböző kohéziós szintű implantátum van forgalomban.

 Cohesive I 
A Mentor implantátumaiban használt standard kohézív gél. Ez a Mentor leglágyabb gélje.

 Cohesive II 
Egy kicsit szilárdabb gél, szilárdabb tapintatú implantátumhoz.

 Cohesive III 
A Mentor legnagyobb kohézióval rendelkező gélje, amely segít a forma megőrzésében, és emellett kellemes, tömött tapintattal bír.
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• Tapinthatóság
 Az alábbiak azt eredményezhetik, hogy az implantátum könnyebben kitapinthatóvá válik (könnyebben érezhető): érdesített implantátumok, 

nagyobb implantátumok, emlőmirigy alatti (subglanduláris) elhelyezés és ha nincs megfelelő bőr/szövet az implantátum fedésére.
• A beültetés helye
 Az emlőimplantátumot részben, vagy egészben a nagy mellizom alá (izom alatti elhelyezés), vagy az izmok fölé, az emlőmirigyek alá 

(subglandularis elhelyezés) lehet beültetni. Az elhelyezéssel kapcsolatos érveket és ellenérveket a sebésszel meg kell beszélni.
• Az izom alatti (submuscularis) beültetés során a műtét és 

a felépülés tovább tart, több fájdalommal járhat és bizonyos 
reoperációs eljárások nehezebbé válnak az emlőmirigy alatti 
(subglandularis) elhelyezéshez képest. Az ilyen típusú beültetés 
lehetséges előnyei közé tartozik az, hogy az implantátum 
kevésbé tapintható, és a mammográfia során az emlő 
könnyebben vizsgálható.
Az emlőmirigy alatti (subglanduláris) beültetés során a műtét 
és a lábadozás rövidebb ideig tart, kevesebb fájdalommal járhat, 
és reoperáció során ez a terület könnyebben hozzáférhető az izom 
alatti (submusculáris) beültetéshez képest. Azonban ez a fajta 
beültetés jobban kitapintható implantátumot, és a mammográfia 
során nehezebben vizsgálható emlőt eredményez.

• A sebészi metszés helyei
A sebészi metszés helyével kapcsolatos érveket és ellenérveket a sebésszel meg kell beszélni. Három fő metszési hely van: hónalji (axilláris), 
emlőbimbó udvar körüli (periareoláris) vagy az emlő alatti áthajlási redőben haladó (inframammáris). Ha a metszés helye a hónaljban van, 
akkor a sebésznek lehetősége van miniatűr kamerával ellátott szonda és minimálisan invazív eszközök segítségével az emlőimplantátum 
„zsebét” kialakítani. Egy negyedik metszési hely: a köldökön keresztül endoszkópos technika alkalmazása mellett lehetséges, de mivel ezt  
a módszert még nem vizsgálták, ezért nem ajánlott.

 Hónalji (axilláris) 
Ez a metszés kevésbé rejtett, mint az emlőbimbó udvar körüli (periareoláris), 
és a szoptatás során kevesebb nehézséget okoz, mint az.

 Emlőbimbó udvar körüli (periareoláris) 
Ez a metszés a legrejtettebb, de más metszési helyekhez hasonlítva ennél  
a típusnál a legvalószínűbb a szoptatás körüli szövődmények fellépése.

 Emlő alatti áthajlásban vezetett (inframammáris) 
Ez a metszés kevésbé rejtett, mint az emlőbimbó udvar körüli (periareoláris), 
de a szoptatás során kevesebb nehézséget okoz, mint az.

3. SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK AZ EMLŐNAGYOBBÍTÁS KAPCSÁN
Milyen alternatívái vannak az emlőnagyobbításnak?
• Fogadja el a melleit olyannak, amilyenek.
• Hordjon kitömött melltartót vagy külső protézist.

Subglandularis Submuscularis

Hónalji (axilláris)

Emlőbimbó-udvar 
körüli (periareoláris)

Emlő alatti áthajlásban 
vezetett (inframammáris)
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Szüksége van-e emlőnagyobbításra?
A döntés meghozatalának elősegítése érdekében fontolja meg, hogy beszéljen erről a családjával, a barátaival, az emlőimplantátum támogatói 
csoporttal és egy tanácsadóval (tanácsadókkal). Javasolt, hogy az ezen tájékoztatóban található információk áttekintése és megfontolása után 
várjon legalább 2–4 hetet, mielőtt meghozza a döntést az emlőnagyobbításról.

Műtéti eljárás és anesztézia
Az emlőnagyobbító műtétet általában járóbeteg ellátás keretében végzik, vagy egy kórházi műtőben, vagy egy sebészeti centrumban. Általában 
általános altatást alkalmaznak, de a helyi érzéstelenítés is választható eljárás. A műtét általában 1–2 órán át tart. A sebésze fog bemetszést 
ejteni, és tasakot képezni az emlőimplantátum számára. Ekkor az emlőimplantátumot a tasakba helyezi, és eligazítja. Végül a bemetszést bezárja, 
általában öltésekkel, és valószínűleg leragasztja.

Posztoperativ ellátás
A műtét után néhány napig valószínűleg valamelyest fáradt lesz és rossz közérzetű, és a mellei akár egy hónapig is, vagy még tovább duzzadtak 
és érzékenyek maradhatnak az érintésre. Az emlő területén feszülést is érezhet, hiszen a bőre most alkalmazkodik az új mellméretéhez.
A műtét utáni gondozás az alábbiakból áll: speciális melltartó viselése, szorítókötés használata vagy sportmelltartó viselése a gyógyulás ideális 
feltételeinek megteremtésére. A sebésze javaslatára valószínűleg már néhány nappal a műtét után visszatérhet dolgozni, de minden megerőltető 
tevékenységet, amely megemeli a pulzusát és a vérnyomását, kerülni kell legalább néhány hétig. A sebésze emlőmasszírozó gyakorlatokat is 
javasolhat Önnek.
Megjegyzés: Amennyiben lázas lesz, vagy duzzanatot és/vagy pírt észlel az implantált mellénél (melleinél), azonnal keresse fel a sebészét.

Milyen kérdéseket kell Önnek feltennie a sebészének az emlőnagyobbításról?
Az alábbi kérdéslista segíthet, hogy emlékeztesse azokra a témákra, amelyeket meg kell beszélnie az orvosával.
1. Milyen kockázati tényezői és szövődményei vannak az emlőimplantációnak?
2. Hány további műtétre számíthatok az implantált emlőmön (emlőimen) az életem során?
3. Hogy fog kinézni a mellem, ha úgy döntök, hogy csere nélkül kivetetem az implantátumot?
4. Milyen forma, méret, felszínmintázat, metszési hely és elhelyezés ajánlott nekem?
5. Hogyan befolyásolja ez a szoptatási képességemet?
6. Mit várhatok a későbbiekben az implantált mellem alakjával kapcsolatban?
7. Mit várhatok terhesség után az implantált mellem alakjával kapcsolatban? Szoptatás után?
8. Milyen lehetőségeim vannak, amennyiben elégedetlen vagyok az implantált emlőim kozmetikai eredményével?
9. Milyen egyéb választási lehetőségem (eljárás vagy termék) van, ha úgy döntök, hogy nem akarok emlőimplantátumot?
10. Vannak a különböző műtétek előtt és után készült fényképei, amiket megnézhetek? Milyen eredmények várhatók nálam?

4. SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK AZ EMLŐREKONSTRUKCIÓ (HELYREÁLLÍTÁS) KAPCSÁN
Milyen alternatívái vannak az emlőrekonstrukciónak?
Dönthet úgy, hogy nem veti alá magát emlőrekonstrukciónak. Ebben az esetben eldöntheti, hogy akar-e külső emlőformát (protézist) viselni 
a melltartójában. Az emlőformák sokféle alakban, méretben és anyagban kaphatók, mint például a hab, a vatta és a szilikon. Méretre készített 
protézisek szintén kaphatók, hogy megfeleljenek az Ön mellméretének és alakjának.

Szüksége van-e az emlőrekonstrukcióra?
Az, hogy az emlőrekonstrukció mellett dönt-e, függ a saját egyedi esetétől, a belgyógyászati-, és az általános egészségi állapotától, az 
életstílusától, az érzelmi állapotától és a melle méretétől és alakjától. A döntés meghozatalának elősegítése érdekében fontolja meg, hogy 
beszéljen erről a családjával, a barátaival, az emlőimplantátum támogatói csoporttal, az emlőrákosok támogatói csoportjával és egy tanácsadóval 
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(tanácsadókkal). Javasolt, hogy az ezen tájékoztatóban található információk áttekintése és megfontolása után legalább 2–4 hetet várjon, 
mielőtt meghozza az emlőrekonstrukcióról a döntést.
Ha gondolkozik az emlőrekonstrukción, és nincs plasztikai sebésze, kérje meg az általános sebészét, hogy ajánljon tapasztalt plasztikai 
sebészeket a közelben. Az általános sebészének, a plasztikai sebészének és az onkológusának együtt kell kidolgoznia a tervet a mastectomia 
(emlőeltávolítás) és a rekonstrukció elvégzésére úgy, hogy az Ön számára a legjobb legyen az eredmény.

Milyen választási lehetőségei vannak a rekonstrukciós eljárások között?
Az Ön számára megfelelő emlőrekonstrukciós eljárás függ az Ön belgyógyászati-, és általános egészségi állapotától, az emlő alakjától és 
méretétől, az életstílusától és a céljaitól. A kis, illetve közepes emlőméretű nők a legalkalmasabbak az emlőrekonstrukcióra.
Az emlőrekonstrukció protézis (emlőimplantátum, mely vagy szilikon géllel, vagy sóoldattal, vagy kombináltan géllel és sóoldattal töltött), vagy 
saját szövet (szövetlebeny) használatával vagy ezek kombinációjával érhető el. A szövetlebeny a bőrnek, zsímak és/vagy az izomnak egy olyan 
együttese, amelyet a hasáról, a hátáról vagy a teste egyéb részeiről ültetnek át a mellkas területére és formáznak belőle egy új emlőt.
Akár emlőimplantátummal, akár anélkül történik a rekonstrukció, valószínűleg további műtétekre lesz szüksége a szimmetria és az alak 
javítása érdekében. Például mivel mastectomia során az emlőbimbó gyakran eltávolításra kerül az emlő szövetével együtt, ezért az emlőbimbó 
rekonstrukcióját gyakran az ellenoldali emlőbimbóból vett grafttal (átültetendő szövet) végzik, vagy a terület tetoválásával. Az emlőbimbó 
rekonstrukcióját általában külön járóbeteg-eljárás során végzik, miután a kezdeti rekonstrukciós eljárás befejeződött.

Emlőimplantátummal végzett emlőrekonstrukció
A sebésze el fogja dönteni, hogy Ön, az egészsége és a belgyógyászati állapota alapján alkalmas-e az emlőimplantációval végzett 
rekonstrukcióra. Nagyobb mellű nők esetén szükség lehet a szövetlebeny és az implantátum kombinálására a rekonstrukció elvégzése során. 
A sebésze lehet, hogy javasolni fogja az emlőimplantátum behelyezését az ellenoldali, nem érintett emlőbe is azért, hogy a mellei jobban 
hasonlítsanak egymásra (a szimmetria maximalizálása), vagy a szimmetria javítása érdekében felajánlhatja az emlő méretének csökkentését  
(redukciós emlőplasztika) vagy az emlők megemelését (mastopexia). A redukciós emlőplasztika emlőszövet- és bőreltávolítást foglal magában.  
A mastopexia az emlő alól és/vagy az emlőbimbó körül egy bőrcsík eltávolítását jelenti, és ezáltal az emlő bőrének megfeszítését és megemelését.  
Amennyiben Önnek fontos, hogy a nem érintett emlőjét ne változtassák meg, ezt jelezze a sebészének, mivel ez befolyásolja az Ön számára 
szóba jöhető emlőrekonstrukciós eljárásokat.

Az emlőimplantátumos rekonstrukció időzítése
Az alábbi leírás a mastectomiát követő rekonstrukcióra vonatkozik, de hasonló megfontolások érvényesek emlősérülést követő, vagy veleszületett 
hiba rekonstrukciójára is. Az emlőrekonstrukció elkezdődhet a mastectomiával egy időben is (azonnali rekonstrukció), vagy hetekkel, évekkel 
azután (halasztott rekonstrukció). Az azonnali rekonstrukció magában foglalhatja az emlőimplantátum behelyezését, de általában egy 
szövettágító behelyezése történik csak, amelyet végül emlőimplantátumra cserélnek majd ki, vagy lehet, hogy az azonnali rekonstrukció 
egy szövettágító/emlőimplantátum (BECKER™ szövettágító/implantátum) behelyezésével jár. A BECKER™ szövettágító/implantátum mind 
szövettágítóként, mind emlőimplantátumként funkcionál. Ez idővel tágul azáltal, hogy sóoldatot juttatnak bele egy bőr alatti töltőporton 
keresztül. Amikor a BECKER™ szövettágító/emlőimplantátum kitágult a kívánt méretre, a töltőport eltávolításra kerül. Fontos tudnia, hogy 
bármilyen sebészi rekonstrukció több lépésből állhat a teljes befejezésig. Az azonnali rekonstrukciónak két lehetséges előnye van: az egyik,  
hogy a rekonstrukció a mastectomiával egy időben megkezdődik, a másik, hogy a mastectomia és a rekonstrukció első lépésének kombinálásával 
kiadást spórolhat meg. Ugyanakkor azonnali rekonstrukcióval a szövődmények kockázata, például a szakadás kockázata nagyobb, és az első  
műtét ideje, illetve a gyógyulás ideje hosszabb lehet.
A halasztott rekonstrukció lehetséges előnye az, hogy a rekonstrukcióról való döntés és a műtét késleltethető, amíg az egyéb kezeléseknek,  
a besugárzásnak és a kemoterápiának vége nem lesz. Javasolt a halasztott rekonstrukciót választani, ha a sebésze szerint a mastectomia során 
gyógyulási problémák várhatók, vagy, ha csak több időre van szüksége a választási lehetőségeinek átgondolására.
Az azonnali és a halasztott rekonstrukció eldöntésében egészségügyi, anyagi és érzelmi megfontolások játszanak szerepet. Beszélje meg  
a sebészével, a plasztikai sebészével és/vagy az onkológusával az Ön esetében szóba jövő választási lehetőségek előnyeit és hátrányait.
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Az orvosával megbeszélendő sebészi megfontolások
Beszélje meg a sebészével és/vagy az onkológusával az alábbi lehetőségek előnyeit és hátrányait.
• Azonnali rekonstrukció
 Egylépéses azonnali rekonstrukció emlőimplantációval (kizárólag emlőimplantátummal), vagy egy szövettágítóval/emlőimplantátummal.

(BECKER™ szövettágító/implantátum).
 Kétlépéses azonnali rekonstrukció ideiglenes szövettágítóval, amelyet több hónappal később egy halasztott rekonstrukció 

követ emlőimplantátummal.
• Halasztott rekonstrukció
 Egylépéses halasztott rekonstrukció szövettágító/emlőimplantátum (BECKER™ szövettágító/emlőimplantátum) használatával.
 Kétlépéses halasztott rekonstrukció ideiglenes szövettágítóval, amelyet több hónappal később egy emlőimplantátumra cserélnek ki.

Mi az az emlőimplantátumos rekonstrukciós eljárás?
Egylépéses (azonnali vagy halasztott) emlőimplantátumos rekonstrukció
Az azonnali egylépéses emlőrekonstrukcióra a mastectomia idején kerülhet sor. Miután az általános sebész eltávolítja az emlő szövetét,  
a plasztikai sebész beülteti az emlőimplantátumot vagy egy szövettágítót/emlőimplantátumot (BECKER™ szövettágító/emlőimplantátum), 
amellyel teljesül az egylépcsős rekonstrukció. Amennyiben BECKER™ szövettágító/emlőimplantátum használatára kerül sor, időről időre (akár 
hat hónapon keresztül) fokozatosan sóoldatot juttatnak bele, amíg a kitágulás be nem fejeződik. Ekkor a töltőport eltávolításra kerül. A töltőport 
eltávolítása általában helyi érzéstelenítéssel járóbetegként, vagy egynapos sebészet keretében történik az egészségügyi intézményben.  
Az egylépéses halasztott emlőrekonstrukciót több hónappal vagy évvel később végzik egy emlőimplantátum vagy egy BECKER™ szövettágító/
emlőimplantátum behelyezésével.

Kétlépéses (azonnali vagy halasztott) emlőimplantátumos rekonstrukció
A MENTOR® géllel töltött emlőimplantátummal végzett emlőrekonstrukcióra általában kétlépéses eljárás keretében kerül sor, melynek első lépése 
egy ideiglenes szövettágító behelyezése, amit több hónappal később emlőimplantátumra cserélnek ki. 
A szövettágító elhelyezése történhet azonnal, a mastectomiával egy időben, vagy hónapokkal, évekkel későbbre halasztva.
Az expandernek lehet egy töltőportja vagy egy injekciós kupakja, mely a szövettágító héjával egybeépített (hozzá rögzített), vagy egy olyan 
injekciós kupakja, amely távol esik (a tágítóhoz töltőtubussal kapcsolódik). Ha egy távol eső kupakkal rendelkező szövettágítót használnak, akkor 
a kupakot a kar alá vagy a hónaljban helyezik el.

1. lépés: Szövettágítás

Mastectomia (emlőeltávolítás) hege Szövettágító/emlőimplantátum 
távol eső injekciós kupakkal

Szövettágító hozzárögzített 
injekciós kupakkal

  Végső eredmény az 
implantátummal
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Mastectomia során az általános sebész az emlő szövetével együtt gyakran a bőrből is eltávolít egy részt, ami után a mellkasi szövetek laposak 
és feszesek lesznek. A szövettágítót annak érdekében ültetik be a maradék mellkasi szövet alá, hogy egy emlő formájú helyet alakítson ki az 
emlőimplantátum számára.
A szövettágító egy ballonszerű eszköz, amely rugalmas szilikon gumiból készül. Az eszközt üresen helyezik be, és időről időre steril sóoldatot 
juttatnak bele egy kis tűn keresztül, melyet a bőrön át az eszköz töltőportjába szúrnak. Ahogy a szövettágító telítődik, a szövettágító feletti 
szövetek nyúlni kezdenek, hasonlóan a nők hasának terhesség alatti fokozatos tágulásához. A szövettágító egy új emlőformájú üreget fog 
kialakítani az emlőimplantátum számára.
A szövettágító behelyezésére általában műtőben, általános altatással kerül sor. A műtét ideje általában 1–2 óra. Az eljárás rövid kórházi 
tartózkodást tehet szükségessé, de járóbeteg ellátás keretén belül is elvégezhető. Jellemzően 2–3 hét múlva folytathatja a normális 
napi tevékenységet.
Mivel a mastectomia következtében a mellkas bőre általában zsibbadt, lehet, hogy a szövettágító behelyezésekor nem érez fájdalmat. 
Ugyanakkor a szövettágító minden egyes töltésénél nyomást és kellemetlenséget érezhet, amely a szövet megnyúlásával elmúlik. A szövettágítás 
jellemzően 4–6 hónapig tart.

2. lépés: Az emlőimplantátum beültetése
Miután a szövettágítót eltávolították, az emlőimplantátumot behelyezik az üregbe. A szövettágító emlőimplantátumra való kicserélését  
(az implantátum cserét) általában általános altatásban, műtőben végzik. Ez rövid kórházi tartózkodást tehet szükségessé, de járóbeteg ellátás 
keretén belül is elvégezhető.

Implantátum nélküli emlőrekonstrukció: Szövetlebeny-képzés
Az emlőrekonstrukció elvégezhető úgy is, hogy a bőr, a zsír és az izom egy részét sebészi úton a teste egyik részéről a másikra ültetik át.  
A szövetrészeket lehet a hasról, a hát felső részéről, a csípő felső részéről vagy a fenék tájékáról venni.
A szövetlebenynek vagy megtartható a vérellátása, és így egy bőr alatti alagúton át lehet vinni a lebenyt az emlő területére (nyeles lebeny), de 
teljesen is el lehet távolítani, és mikrosebészeti módszerekkel az emlő területére visszaültetni (szabad lebeny). A műtét ideje általában a szabad 
lebenyek esetén hosszabb a mikrosebészeti követelmények miatt.
A lebenyes műtét több napos kórházi tartózkodást igényel, és általában hosszabb a gyógyulási ideje, mint az implantációs rekonstrukciónak. 
A lebenyes műtét során ott is keletkezik heg, ahonnan a lebenyt veszik, és lehetséges, hogy a rekonstruált emlőn is. Ugyanakkor a lebenyes 
műtétnek megvan az az előnye, hogy a mellkas területén lehet szövetet átültetni. Ez hasznos lehet, ha a mellkas szövetei sérültek, és a szövet 
nem alkalmas tágításra. A lebenyes eljárás másik előnye az implantációval szemben, hogy a nem érintett emlő módosítására általában nincs 
szükség a szimmetria javításához.
A szövetlebeny leggyakoribb típusa a musculus rectus abdominis musculocutan lebenye (TRAM = Transverse Rectus Abdominus 
Musculocutaneous flap) (mely a has szöveteit használja fel) és a musculus latissimus dorsi (széles hátizom) lebeny (mely a hát felső részéből 
használ szöveteket).
Fontos, hogy tudatában legyen annak, hogy a lebenyes műtét, a TRAM lebeny kifejezetten, nagy műtétnek számít, és sokkal kiterjedtebb, mint a 
mastectomia, amin átesett. Jó általános állapotot és erős érzelmi motivációt igényel. Amennyiben túlsúlyos, dohányzik, korábban volt valamilyen 
műtéte a lebeny területén, vagy valamilyen keringési problémája van, nem biztos, hogy alkalmas a TRAM lebeny eljárásra. Ugyanakkor ha nagyon 
sovány, lehet, hogy a hasán vagy a hátán nincs elegendő szövet, hogy ezzel az eljárással emlődombot képezzenek.
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A TRAM lebeny (nyeles vagy szabad)

1. lépés: Mastectomia elvégzése és a donor 
(szövetadó) terület megjelölése

2. lépés: A rectus izom- és szövetlebenyt egy  
alagúton az emlőhöz kell vezetni

3. lépés: Végső eredmény

A TRAM lebenyes eljárás során a sebész eltávolít egy szövetrészt a hasából, és azt a mellkasához viszi, hogy rekonstruálja az emlőt. A TRAM 
lebenyt néha „hasplasztikai” rekonstrukciónak is hívják, mert a gyomor területe laposabbá válhat.
A nyeles TRAM lebenyes eljárás jellemzően 3–6 órás általános altatásban végzett műtétet igényel, míg a szabad TRAM lebenyes eljárás általában 
ennél többet. A TRAM eljárás vérátömlesztést is szükségessé tehet. Jellemzően 2-től 5 napig terjed az egészségügyi intézményben töltött idő. 
A normális napi tevékenységet 6–8 hét múlva folytathatja. Néhány nő azonban úgy nyilatkozott, hogy közel egy évbe telt, mire vissza tudott 
térni a normális életvitelhez. A has területén átmeneti vagy tartós izomgyengeséget tapasztalhat. Amennyiben a rekonstrukciót követően még 
terhességet tervez, ezt beszélje meg a sebészével. Egy nagy heg lesz a hasán, és további hegek alakulhatnak ki a rekonstruált emlőjén.

Latissimus dorsi (széles hátizom) lebeny emlőimplantátumokkal, vagy anélkül

Bőrlebeny és izom levételére 
kerül sor a hátsó donor helyről

A szövetet alagúton át a mastectomiához 
vezetik, ahol emlődomb létrehozására 
kerül sor

Implantátum is használható az 
emlődomb létrehozására

A latissimus dorsi (széles hátizom) lebenyes eljárás során a sebész eltávolít egy szövetrészt a hátából, és azt a mellkasához viszi, hogy 
rekonstruálja az emlőt. Mivel a latissimus dorsi lebeny általában vékonyabb és kisebb, mint a TRAM lebeny, ez az eljárás alkalmasabb lehet  
a kisebb emlők rekonstruálására.
A latissimus dorsi lebenyes eljárás jellemzően 2–4 órás általános altatásban elvégzett műtétet igényel. Jellemzően 2-től 3 napig terjed az 
egészségügyi intézményben töltött idő. A normális napi tevékenységet 2–3 hét múlva folytathatja. Előfordulhat, hogy átmeneti vagy tartós 
izomgyengeséget, és mozgási nehézséget észlelhet a hátában és a vállában. Lesz egy heg a hátán, amely általában eltakarható a melltartó 
vonalában. További hegek alakulhatnak ki a rekonstruált emlőjén.
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Milyen kérdéseket kell Önnek feltennie a sebészének az emlőrekonstrukcióról?
Az alábbi kérdéslista segíthet, hogy emlékeztesse Önt azokra a témákra, amelyeket meg kell beszélnie az orvosával.
1. Milyen lehetőségeim vannak az emlőrekonstrukcióra?
2. Milyen kockázati tényezői és szövődményei vannak az egyes emlőrekonstrukciós műtéteknek, és ezek milyen gyakoriak?
3. Mi történik, ha a daganat kiújul, vagy megjelenik a másik emlőben?
4. Befolyásolja-e a rekonstrukció a rákom kezelését?
5. Hány lépésből állnak az egyes eljárások, és mik ezek?
6. Meddig fog tartani a rekonstrukció befejezése?
7. Mennyi tapasztalata van az egyes eljárásokkal?
8. Vannak a különböző műtétek előtt és után készült fényképei, amiket megnézhetek? Milyen eredmények várhatók nálam?
9. Hogy fog kinézni a hegem?
10. Az idő múlásával milyen változásokra számíthatok az implantált emlőmben?
11. Terhesség során milyen változásokra számíthatok az implantált emlőmben?
12. Milyen lehetőségeim vannak, amennyiben elégedetlen vagyok az implantált emlőm kozmetikai eredményével?
13. Beszélhetek más betegekkel az ő tapasztalataikról?
14. A többlépéses rekonstrukció esetén az egyes eljárások körülbelül mennyibe kerülnek?
15. Mennyi fájdalmat vagy rossz közérzetet fogok érezni, és mennyi ideig?
16. Mennyi ideig leszek az egészségügyi intézményben?
17. Szükségem lesz-e vérátömlesztésre, és van-e lehetőség arra, hogy a saját véremet adjam ehhez?
18. Mikor leszek képes visszatérni a normális tevékenységeimhez (illetve a szexuális tevékenységhez, vagy a sportolási tevékenységhez)?

5. MILYEN ELLENJAVALLATOKAT, FIGYELMEZTETÉSEKET ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKET KELL MEGFONTOLNOM?
Az ellenjavallat olyan feltétel vagy körülmény, amelynek fennállása esetén az eljárás elvégzése nem ajánlatos. A MENTOR® emlőimplantátumok 
ellenjavalltak a következő esetekben, mivel az emlőnagyobbítás és -rekonstrukció kockázata meghaladja az előnyöket:
• Olyan nők, akiknél aktív fertőzés van jelen a testük bármely részén.
• Olyan nők, akiknek mellében rák vagy rákot megelőző állapot van jelen, és akik nem kaptak megfelelő kezelést a szóban forgó állapotra 

vonatkozóan, valamint
• Terhes vagy szoptató nők.

Sebészi eljárások, melyek ellenjavallottak emlőimplantációnál
• Injekció adása az implantátum héján keresztül.
• Implantátumok halmozása emlőnként több, mint egy implantátum.

A betegek alábbi állapotainál a biztonságosság nem garantált
• Autoimmun megbetegedés, mint a lupus és a scleroderma.
• Olyan betegségek, melyek hátráltatják a sebgyógyulást és a véralvadást.
• Legyengült immunrendszer (pl.: aktuálisan immunszuppresszív kezelésben részesül).
• Az emlőszövet csökkent vérellátása.
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További megfontolások
Implantációt megelőző mammográfia
Esetleg szeretne átesni egy mammográfián a műtét előtt, és egy másikon 6 hónap – 1 évvel az implantációt követően, hogy legyen egy kiindulási pont.

Zavaró hatás mammográfia során
Az implantátum zavarhatja az emlődaganat mammográfiával történő megtalálását, és a mammográfia elvégzését is megnehezítheti. Ezért 
fontos, hogy a vizsgálat előtt megmondja a mammográfiát végző asszisztensnek, hogy implantátuma van. Az asszisztens így tud olyan technikát 
alkalmazni, amellyel minimalizálni tudja a szakadás lehetőségét, és az emlőszövet vizsgálatához a lehető legjobb nézetet tudja beállítani. Mivel 
mammográfia során az emlőt összenyomják, az eljárás során előfordulhat, hogy az implantátum kiszakad. Ezekkel a speciális technikákkal több 
röntgenfelvétel készítése szükséges, így az emlőimplantátummal rendelkező nők nagyobb sugárterhelést kapnak. Ugyanakkor a mammográfia 
azon előnye, hogy kimutatja a rákot, ellensúlyozza a többszörös röntgensugárzást.

Az implantátum elkülönítése az emlő önvizsgálatakor az emlő szövetétől
Az implantált emlő oldalán havonta végezzen önvizsgálatot. Annak érdekében, hogy ezt eredményesen tudja elvégezni, kérje meg a sebészét, 
hogy segítsen elkülöníteni az implantátumot az emlő szövetétől. Minden új csomót vagy gyanús elváltozást (érzékenységet) biopsziával (szövettani 
mintavétellel) kell kiértékelni. Amennyiben biopsziára kerül sor, figyelni kell, nehogy kilyukadjon az implantátum. Az emlőimplantátumok jelenléte 
javíthatja a tumorok önvizsgálattal (tapintással) örténő kimutatását.

Hosszú távú hatások
Az implantátumok hosszú távú biztonságosságát és hatékonyságát jelenleg is vizsgálják. Ugyanakkor a Mentor az implantátum szakadásának, 
a reoperáció (ismételt műtét) szükségességének, az implantátum eltávolításának és a kapszuláris kontraktúra (az implantátum körüli héj 
megkeményedése, megvastagodása) kialakulásának hosszútávú (azaz 10 éves) kockázati tényezőit figyeli. Amint új adatok állnak rendelkezésre, 
azokat a Mentor a termékismertetőben fogja közzétenni, amelyet minden termék csomagolása tartalmaz, és elküldik az orvosoknak. Lépjen 
kapcsolatba orvosával a naprakész információk érdekében.

Kapszula eljárások
Tudnia kell, hogy a zárt kapszulotomia, azaz az implantátumot körülvevő rostos tok erőszakos meg- és összenyomása annak érdekében, hogy  
a heges tokot megtörje, nem javasolt, mivel ez az implantátum szakadását vagy törését eredményezheti.

Sugárkezelés
Tudnia kell, hogy a sugárkezelés szövetekre gyakorolt hatását még nem vizsgálták azon betegeknél, akiknek emlőimplantátumuk van, de 
az irodalom azt sugallja, hogy a sugárkezelés növeli a kapszuláris kontraktúra kialakulásának valószínűségét. Az emlőimplantációt követő 
sugárkezelésről a döntést a sebészének és a radio-onkológusának kell meghoznia.

MRI
Az MRI vizsgálat a legjobb mód annak kiderítésére, hogy műtét nélkül megállapítsák, az implantátuma elszakadt-e. Az MRI vizsgálat során hason 
kell feküdnie, a mellei pedig egy speciális tartóban lesznek. Ezt követően helyezik be a készülékbe, amely vagy nyitott lesz, vagy olyan, mintha 
egy alagútba menne be. Némely beteg kényelmetlenül érzi magát a zárt helyen. Amíg a gép felvételeket készít a melleiről, zajos hangokat fog 
kiadni. Az MRI vizsgálat elvégzéséhez nem lehet fém implantátum a testébe ültetve, vagy ismert klausztrofóbiája.

6. MIK AZ EMLŐIMPLANTACIÓ SZÖVŐDMÉNYEI?
Bármely műtéti eljárás magában hordozza az alábbi szövődmények kockázatát: altatás/érzéstelenítés hatásai, fertőzés, duzzanat, bőrpír, vérzés 
és fájdalom.
Ezeken túl azonban vannak az emlőimplantációnak lehetséges specifikus szövődményei is. Ezek a szövődmények magukban foglalják a következőket:
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Leeresztés/ruptúra (szakadás)
Amikor a géllel töltött emlőimplantátum héja elszakad, a gél kifolyhat az implantátumból. A BECKER™ szövettágító/emlőimplantátum leereszt, ha  
a sóoldat szivárog egy nem jól tömített, vagy sérült szelepen keresztül, vagy az implantátum héján levő szakadáson át. Ezt az implantátum alakjának 
megváltozásán veheti észre, de észrevehetetlen is maradhat („csendes” ruptura), és mammográfia illetve MRI során észlelhető. A leeresztés és  
a szakadás a beültetést követő első néhány hónapban fordulhat elő, vagy sok évvel később. A leeresztésnek vagy a szakadásnak az alábbi okai 
lehetnek: műtét közben sebészi műszerrel okozott sérülés, az implantátum sóoldattal történő túl- vagy alultöltése, kapszuláris kontraktúra, zárt 
kapszulotómia, stresszhatások, mint a sérülés vagy az erőteljes fizikai mozgatás, mammográfiás vizsgálat során történő túlzott összenyomás, 
köldök körül elhelyezett metszés és ismeretlen/megmagyarázhatatlan okok. Tudnia kell, hogy az emlőimplantátum idővel elhasználódhat, és 
leereszthet/elszakadhat.
A leeresztett vagy elszakadt implantátumok újabb műtétet tesznek szükségessé, hogy az implantátumot eltávolítsák, és esetleg másikat 
tegyenek be helyette.

Kapszuláris kontraktúra
A hegszövet vagy a kapszula, amely az implantátum körül normálisan kialakul, feszessé válhat, összenyomhatja az implantátumot. Ezt hívják 
kapszuláris kontraktúrának. A kapszuláris kontraktúra fertőzést, haematomát (vérömlenyt) és seromát követően gyakoribb. A tünetek a 
tömöttségtől és az enyhe kényelmetlen érzéstől a fájdalomig, a megcsavarodásig, az implantátum kitapinthatóságáig és/vagy az implantátum 
elmozdulásáig változhatnak.
További műtétre lehet szükség azokban az esetekben, amikor a fájdalom és/vagy a tömöttség jelentős mértékű. Ez a műtét állhat az implantátum 
kapszulájának a részleges, vagy teljes eltávolításából, vagy magának az implantátumnak az eltávolításából és egy másik beültetéséből.
Kapszuláris kontraktúra ezen további műtéteket követően is kialakulhat.

Fájdalom
Az emlőimplantációt követően változó erősségű és időtartamú fájdalom léphet fel, és válhat tartóssá. Ezen túl a nem megfelelő méret, 
elhelyezés, sebészi technika vagy kapszuláris kontraktúra eredményezhet fájdalmat, amelyet idegbecsípődéssel vagy izommozgással hoznak 
összefüggésbe. Mondja el orvosának, ha súlyos fájdalmai vannak.

További műtétek
A pácienseknek meg kell érteniük, hogy előfordulhat, hogy, egyszer további műtétre (műtétekre) lesz szükség az implantátum eltávolítása 
és egy másik behelyezése érdekében. Leeresztés/szakadás, kapszuláris kontraktúra, fertőzés, elmozdulás és kalciumlerakódás is szükségessé 
teheti az implantátum eltávolítását. Sok nő dönt úgy, hogy kicserélteti az implantátumokat, ugyanakkor néhányan ezt nem teszik. Azoknak, 
akik nem tetetnek be új implantátumot, lehet, hogy kozmetikailag elfogadhatatlan horpadásuk és/vagy ráncosodásuk lesz az implantátum 
eltávolítását követően.

Elégedetlenség a kozmetikai eredményekkel
Nem kielégítő eredmények, mint a ráncosodás, az aszimmetria, az implantátum elmozdulása (elcsúszása), a nem megfelelő méret, a nem várt 
forma, az implantátum kitapinthatósága, a heg miatti formátlanság, a heg (nem szabályos, fokozott) túlnövekedése és/vagy lötyögés (sóoldat 
tartalmú implantátumoknál) előfordulhatnak. A gondos sebészi tervezés és technika ezeket az eredményeket minimálisra csökkentheti, de nem 
tudja mindig kizárni.

Fertőzés
Fertőzés bármely műtét során kialakulhat. A legtöbb műtét miatt kialakuló fertőzés a műtétet követő néhány napon, héten belül jelentkezik. 
Ugyanakkor fertőzés a műtétet követően bármikor előfordulhat. Az implantátum jelenlétében fellépő fertőzést nehezebb gyógyítani, mint  
a normális testszövetben levő fertőzést. Ha a fertőzés nem reagál antibiotikum szedésére, szükség lehet az implantátum eltávolítására, és miután  
a fertőzés megszűnt, egy másik implantátumot lehet behelyezni.
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Ritka esetekben toxikus sokk szindróma léphet fel emlőimplantáción átesett nőknél, amely egy életveszélyes állapot. Tünetei az alábbiak: hirtelen 
láz, hányás, hasmenés, ájulás, szédülés és/vagy leégésszerű kiütés. Azonnal forduljon orvoshoz a diagnózis és a kezelés érdekében.

Haematoma (vérömleny)/Seroma
A haematoma egy testüregben kialakuló vérgyülem, míg a seroma a vér vizes részeinek a felgyülemlése (ebben az esetben az implantátum vagy 
a bemetszés körül). A műtét után kialakuló haematoma és seroma hozzájárulhat a fertőzés és/vagy a kapszuláris kontraktúra kialakulásához. 
Duzzanat, fájdalom és zúzódás jelentkezhet. Ha haematoma alakul ki, az általában közvetlenül a műtét után történik, de ez bármikor előfordulhat 
az emlőt ért sérülést követően is. Míg a kis haematomák és seromák felszívódnak, a nagyok esetén a megfelelő gyógyulás érdekében sebészi 
dréneket (kivezető csöveket) kell behelyezni. A sebészi drenázsból (leürítésből) kis heg maradhat vissza. Az implantátum leeresztése vagy 
szakadása fordulhat elő a sebészi drenázs alatt, ha a drenázs során sérül az implantátum.

Az emlőbimbó és az emlő érzékelésének változása
Az implantációt követően az emlőbimbó és az emlő érzékenysége nőhet, vagy csökkenhet. A műtétet követően az emlőbimbó vagy az emlő 
érzékelése a kifejezett érzékenységtől az érzés teljes kieséséig változhat. Az érzékelés megváltozása lehet átmeneti vagy tartós, és hatással lehet 
a szexuális válaszra, vagy a szoptatásra való képességre.

Szoptatás
Jelenleg nem tudjuk, hogy a szilikon géllel töltött emlőimplantátum héján keresztül nem diffundál-e (szivárog) át egy kis mennyiségű szilikon, 
és nem jut-e be az anyatejbe. Ha ez előfordul, nem lehet tudni, hogy ennek milyen hatása van a szoptatott csecsemőre. Bár nincsenek bevett 
eljárások a szilikon anyatejben való kimutatására, egy, a szilikon (a szilikon egy komponensének) szintjét vizsgáló tanulmány nem mutatott ki 
magasabb szintet az anyatejben azon nőknél, akiknek szilikonnal töltött emlőimplantátumuk van, azokhoz képest, akiknek nincs implantátumuk. 
Az IOM az egyik jelentésében azt a következtetést vonta le, hogy az emlőimplantátummal rendelkező anyáknak meg kell próbálkozniuk  
a szoptatással, mivel az a gyermekeik szempontjából az előnyös. Az areola (bimbóudvar) körüli bemetszés jelentősen csökkentheti a szoptatási 
képességet azáltal, hogy csökkenti a termelt tej mennyiségét.

Kalcium-lerakódás az implantátum körüli szövetben
A kalcium-lerakódást a mammográfia mutatja ki, és mivel összetéveszthető egy lehetséges daganattal, így további műtétet eredményezhet 
biopszia (szövettani mintavétel) és/vagy az implantátum eltávolítása céljával, hogy el lehessen különíteni a daganattól.

Elhúzódó sebgyógyulás
Bizonyos esetekben a bemetszés helye nem tud normálisan gyógyulni.

Extrusio (kipréselődés)
Instabil vagy rossz szövetfedés és/vagy a sebgyógyulás megszakadása extrusiót eredményezhet, ami azt jelenti, hogy az emlőimplantátum 
átpréselődik a bőrön.

Necrosis (szövetelhalás)
A necrosis az implantátum körül elhalt szövet képződését jelenti. Ez gátolhatja a sebgyógyulást, és sebészi korrekciót és/vagy az implantátum 
eltávolítását teheti szükségessé. Necrosist követően tartós hegdeformitás léphet fel. Az alábbi tényezők fokozzák a necrosis kialakulását: fertőzés, 
szteroidhasználat a sebészi üregben, dohányzás, kemoterápia/besugárzás és túlzottan meleg vagy hideg terápia.

Emlőszövet atrófia (sorvadás)/mellkasfal-deformitás
Az emlőimplantátum nyomása az emlőszövet elvékonyodását és összehúzódását okozhatja. Ez előfordulhat akkor, amikor az implantátumok még 
a helyükön vannak, vagy a csere nélküli implantátum-eltávolítást követően.
Ezen általános szövődményeken túl bizonyos betegségek vonzatairól tudnia kell:
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Kötőszöveti betegség
Nőtt az aggodalom az emlőimplantátum és az autoimmun vagy kötőszöveti betegségek, például a lupus, a scleroderma vagy a rheumatoid 
arthritis kialakulása közti kapcsolat miatt, mivel kis számban beszámoltak ilyen esetekről emlőimplantátummal rendelkező nőknél. Számos, 
az implantátummal rendelkező és azzal nem rendelkező nőket vizsgáló nagy epidemiológiai tanulmány áttekintése azt mutatja, hogy ezen 
betegségek előfordulása nem gyakoribb az implantátummal rendelkező nőkben, mint az implantátummal nem rendelkezőkben. Azonban 
bizonyos, emlőimplantátumokkal rendelkező nők úgy vélik, hogy az implantátumaik okozták a kötőszöveti betegségüket.

Rák
Publikált tanulmányok szerint az emlőrák gyakorisága nem nagyobb implantátummal rendelkező nőknél, mint implantátum nélkülieknél.

Anaplasztikus nagysejtes lymphoma 
Az emlőimplantátumokkal rendelkező nők esetében az anaplasztikus nagysejtes lymphoma (ALCL) kialakulásának igen kicsi, de megnövekedett 
kockázata áll fenn az implantátum melletti folyadék- vagy hegkapszulában. Az ALCL nem mellrák, hanem egy ritka típusú non-Hodgkin 
lymphoma (az immunrendszer rákja). 
Az ALCL betegségről világszerte beszámoltak olyan páciensek esetében, akiknek testébe korábban a Mentor vagy egyéb gyártó 
emlőimplantátumait ültették.
A legtöbb beteget akkor diagnosztizálták, amikor orvosi kezelést kértek olyan, az implantátummal összefüggő tünetekre, mint a fájdalom,  
a csomók, a duzzanat vagy az aszimmetria, amely a kezdeti műtéti hely teljes gyógyulása után alakult ki. A beszámolókban szereplő esetekben  
az ALCL-t jellemzően évekkel az implantátumműtét után diagnosztizálták. 
Az Ön orvosának tekintetbe kell vennie az ALCL lehetőségét, ha a műtéti terület teljes gyógyulása után változások láthatók az implantátum körüli 
terület megjelenésében vagy tapinthatóságában – beleértve a duzzanatot és fájdalmat az implantátum körül. ALCL gyanúja esetén az Ön orvosa 
beutalja Önt a megfelelő szakorvoshoz vizsgálatra, amely magában foglalja folyadék- és szövetminták vételét az emlőimplantátum körül. Ha az 
ALCL megerősítést nyer, az Ön orvosa egyéni kezelési tervet dolgoz ki az Ön számára. A világszerte előforduló esetek kis száma és a rendelkezésre 
álló különböző kezelési lehetőségek miatt nincs egyetlen, meghatározott kezelés.
Ha Ön emlőimplantátumokkal rendelkezik és tünetmentes, nem kell semmi egyebet tennie, de továbbra is kísérje rendszeresen figyelemmel az 
emlőimplantátumait és kövesse a rutin orvosi ellátást. Az implantátum eltávolítása nem ajánlott azon tünetmentes nők esetében, akiknél nem 
diagnosztizáltak ALCL-t.
Ha jelenleg nem rendelkezik emlőimplantátummal, de fontolgatja az emlőimplantátum-műtétet, a kockázatokat és előnyöket beszélje meg az 
egészségügyi szolgáltatójával. További információkért látogasson el az FDA emlőimplantátumokról szóló weboldalára.
A leginkább naprakész és további információkat lásd az alábbi weboldalon: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Második generációs hatások
Korábban aggályokat támasztottak az implantátummal rendelkező anyák gyerekeire vonatkozó lehetséges káros hatások miatt. Az IOM jelentése 
szerint nincs második generációs hatás az emlőimplantátummal rendelkező nők gyermekeinél.

Gélszivárgás és granulomák
Az implantátumban található gél nagy, háromdimenziós, hálószerű molekulákból áll, amelyek a gél teljes tömegének körülbelül a 20 %-át 
teszi ki. A molekulák közötti teret gyógyászati szilikon olajkeverék tölti ki. Ezek az olajok hasonlítanak az egyéb termékekben megtalálható 
anyagokhoz, például a felnőttek és gyermekek számára is vény nélkül kiváltható szélhajtó gyógyszerekben levőkhöz. Ezekből az olajokból kis 
mennyiség átszivároghat az implantátum héján. Az olaj számottevő része az implantátum falán marad. Egy kisebb részük a heges tokba jut, ahol 
bizonyos makrofágnak nevezett sejtek fokozatosan felveszik őket. Ez a valószínűsített út, amin keresztül eljutnak a regionális nyirokcsomókba.
Előfordulhat, hogy egy kis mennyiségű szilikon körül granuloma képződik. Bár ezek a csomók nem rosszindulatúak, szövettani vizsgálat 
hiányában gyakran nehezen különböztethetők meg a rákos daganatoktól.
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7. ORVOSHOZ KELL-E FORDULNIA, HA VALAMILYEN PROBLÉMÁT ÉSZLEL?
Forduljon orvoshoz, ha azt gyanítja, hogy bármilyen szövődmény merült fel az Ön emlőimplantátumával (emlőimplantátumaival) kapcsolatban, 
különösen olyan sérülés vagy kompresszió esetén, amelyet például az emlő területének túlzott masszírozása, bizonyos sporttevékenység vagy  
a biztonsági öv használata okozott.

8. TOVÁBBI AJÁNLÁSOK A PÁCIENSEK SZÁMÁRA
Az alábbiak további kiegészítő ajánlások az emlőimplantátumokkal rendelkező páciensek számára:

• A pácienseknek vissza kell térniük a sebészorvosukhoz a szükséges műtét utáni vizsgálatra.
• Kérje ki orvos vagy gyógyszerész véleményét, mielőtt lokális gyógyszereket, például szteroidokat használna az emlő területén.
• Továbbra is konzultáljon orvosával az emlőrák kimutatására szolgáló rutinszerű vizsgálatok érdekében.
• Tájékoztassa az orvost vagy a sebészt az implantátum jelenlétéről, ha az emlő területén bármilyen esetleges műtétre kerül sor.
• Őrizze meg a sebészorvosa által adott betegazonosító kártyát (amely tartalmazza az Ön emlőimplantátuma(i) típusát és tételszámát)  

és hordja magánál,hogy megkönnyítse az orvosi ellátást vészhelyzetben (pl. közúti baleset esetén).

9. AUSZTRÁL BETEGEK PROBLÉMAJELENTÉSE
Amennyiben Ön ausztrál beteg, és problémát észlel az implantátumával kapcsolatban, jelentse azokat a Terápiás Termékek Hivatalának 
(Therapeutic Goods Administration) (TGA) az Eszközesemény lejelentő rendszeren (Device Incident Reporting Scheme) keresztül. Információért 
lépjen velük kapcsolatba: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, Ausztrália,  
telefon +1800 809 361, email: iris@health.gov.au.

10. EMLŐIMPLANTÁTUMOK STÁTUSA/TÖRVÉNYES HELYZETE EURÓPAI PÁCIENSEK SZÁMÁRA
Minden emlőimplantátumra, amit az Európai Közösségben adnak el, a Medical Device Directive (Orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelv) 
(93/42/EGK) vonatkozik, és a 2003. február 3-ai 2003/12/EC Commission Directive (Európai Uniós bizottsági irányelv) szerint III. osztályú eszköz. 

11. INFORMÁCIÓS FORRÁSOK AZ EMLŐIMPLANTÁTUMOKKAL KAPCSOLATBAN
Az emlőimplantátumokkal kapcsolatos általános források
Kérésére kap egy másolatot a használati útmutatóból (termékismertető). Kérhet egy példányt belőle a sebészétől vagy a Mentortól.
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
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

Emlőrekonstrukciós források (Breast Reconstruction Resources)
Az alábbi forráslista segíthet további információk felkutatásában, és segíthet az emlőrekonstrukcióval kapcsolatos döntése meghozatalában.

Amerikai weboldalak
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net
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Ausztrál weboldalak
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Európai weboldalak
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. SZÓJEGYZÉK
ALCL – Anaplasztikus nagysejtes lymphoma - egy ritka típusú non-Hodgkin lymphoma (az immunrendszer rákja).
Areola (bimbóudvar) – Az emlőbimbót körülvevő pigmentált, vagy sötétebb színű bőrterület.
Aszimmetria – Alak-, méret- és elhelyezkedésbeli eltérés a két emlő között.
Autoimmun betegség – Olyan betegség, melynek során a szervezet a saját szövet- és sejttípusai ellen indít „támadást”. Normális esetben, 
a szervezet immunrendszere egyértelműen különbséget tud tenni a saját és az idegen anyag között. Az autoimmun betegségekben az 
immunrendszer hibásan működik, és a test normális részei ellen termel antitesteket, mellyel szövetsérülést okoz. Bizonyos betegségek, mint a 
rheumatoid arhtritis és a scleroderma, autoimmun betegségnek számítanak. 
Bilaterális (kétoldali) – A jobb és a bal oldali emlőre egyaránt vonatkozó, vagy mindkét oldalt érintő.
Biopszia (szövettani mintavétel) – Eljárás, melynek során a szervezetből szövet-, sejt- vagy folyadékmintát távolítanak el, és vizsgálnak meg.
Elmozdulás – A szokásos, vagy megfelelő helyről történő elmozdulás.
Emlőnagyobbítás – Olyan sebészeti eljárás, melynek során a női mellet megnagyobbítják, arányait megváltoztatják.
Emlőplasztika – Az emlő plasztikai sebészete.
Emlőrekonstrukció – Olyan sebészeti eljárás, melynek során a mastectomián (emlőeltávolítás), sérülésen, vagy traumán átesett emlő 
természetes körvonalát és tömegét helyreállítják.
Epidemiológiai (járványtani) – Egy populáción belül a betegségek előfordulására, eloszlására és ellenőrzésére vonatkozó jelző.
Extrusio (kipréselés) – Az implantátum sebészeti metszésen át történő kinyomódása.
Fekvőbeteg műtét – Olyan műtéti eljárás, melynek során a betegnek bent kell maradnia éjszakára az egészségügyi intézményben.
Fibrosus szövetek – Olyan kötőszövetfajta, amely főleg rostokból áll.
Haematoma (vérömleny) – Vért tartalmazó csomó, vagy duzzanat.
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Halasztott rekonstrukció – Olyan emlőrekonstrukció, amely a mastectomia (emlőeltávolítás) után hetekkel, hónapokkal, vagy évekkel később 
kerül kivitelezésre.
Hónalji (axilláris) – A hónalji területre vonatkozó.
Immunválasz – A szervezet reakciója egy idegen anyag jelenlétére.
Inframammáris – Az emlő alatti.
Inframmamáris redő/metszés – Az emlő alatti áthajlásban ejtett metszés.
Járóbeteg műtét – Olyan műtéti eljárás, melynek során a betegnek nem kell bennmaradnia éjszakára az egészségügyi intézményben.
Kapszuláris kontraktúra (tokvastagodás/zsugorodás) – Az implantátumot körülvevő hegszövet feszülése, melynek következtében az emlő 
tömöttebbé és keményebbé válik.
Kapszulektómia – A kapszula (hegszövet) sebészi eltávolítása.
Kapszulotómia (nyitott) – Nyitott sebészeti eljárás során a kapszula (hegszövet) bemetszése, vagy megnyitása.
Kapszulotómia (zárt) – A kapszula (hegszövet) oldása, az emlő kívülről történő masszírozásával, vagy az emlőre kívülről alkalmazott 
kompresszió (nyomás) alkalmazásával.
Kitapinthatóság – Kézzel tapintható vagy érezhető tulajdonság.
Kötőszöveti betegség – Olyan betegség, illetve azon betegségek csoportja, amelyek a kötőszövetet érintik. Ezen betegségek okai nem 
tisztázottak. A betegségek csoportosítása a klinikai tüneteken és jeleken, valamint a laboratóriumi eltéréseken alapul.
Latissimus dorsi (széles hátizom) – Két háromszög alakú izom, mely a gerincoszloptól a vállhoz fut.
Lebeny – Egy szövetrész (tartalmazhat izmot, zsírt és bőrt), melyet vérellátásával együtt a test egyik területéről egy másik területére ültetnek át.
Leeresztés/ruptúra (szakadás) – A sóoldat szivárgása az implantátumból, mely általában egy szelep hibája, vagy az implantátum héján lévő 
szakadás, vagy vágás miatt következik be, és az implantátum részleges, vagy teljes összeeséséhez vezet.
Mammaris – Emlőre vonatkozó.
Mammográfia –Az emlő röntgenvizsgálata (a rák korai felismerését célzó vizsgálat).
Mastectomia – Az emlőszövet eltávolítása, rákos, vagy rákot megelőző állapothoz tartozó szövetburjánzás miatt.
Mastopexia – Olyan plasztikai sebészeti beavatkozás, melynek során a lógó/megereszkedett emlőket magasabbra helyezik vissza.
Módosított radikális mastectomia (emlőeltávolítás) – Olyan sebészeti eljárás, melynek során a teljes emlő, beleértve az emlőbimbót, az 
areolát, a felette lévő bőrterületet, és a hónaljban lévő nyirokelvezetést is, eltávolításra kerül.
Necrosis (szövetelhalás) – Az élő szövet elhalása.
Onkológus – Olyan orvos, aki a daganatok kutatására és kezelésére specializálódott.
Palpatio (tapintás)/kitapinthatóság – Kézzel történő érzékelés.
Pectoralis (mellizom) – A mellkas legnagyobb izma.
Plasztikai sebészet – Olyan sebészeti ág/beavatkozás, melynek célja a test traumát, sérülést vagy betegséget követő orvoslása, helyreállítása 
vagy tökéletesítése.
Protézis – Olyan mesterséges eszköz, amely egy testrész helyettesítésére szolgál.
Ptosis (csüngés) – A normális öregedésből, terhességből vagy testsúlyvesztésből fakadó emlőlógás.
Radikális mastectomia (emlőeltávolítás) – Olyan sebészeti eljárás, melynek során a teljes emlő, beleértve az emlőbimbót, az areolát és a 
felette lévő bőrterületet, valamint a mellizmok, a hónaljban lévő nyirokelvezetés, és más, szomszédos szövetek is eltávolításra kerülnek.
Rák (carcinoma) – Rosszindulatú (rákos) daganat.
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Rectus abdominis (egyenes hasizom) – Egy hosszú lapos izom, amely elöl, a hasfal (gyomor) teljes hosszában feszül ki.
Sebészi bemetszés – Sebészeti beavatkozás során ejtett metszés, vagy seb.
Seroma – Folyadék felgyülemlése a szövetekben.
Serratus (nagy fűrészizom) – Az az izom, mely a nagy és kis mellizom alatt, a bordákon helyezkedik el.
Sóoldat – Olyan oldat, amely vízből és kevés (tiszta) sóból készül. Egy felnőtt testtömegének kb. 70 %-át ez a (fiziológiás) sós oldat teszi ki.
Subcutan mastectomia – Az emlő sebészeti eltávolítása, a bőr, az emlőbimbó és az areola megkímélésével.
Subglandularis beültetés – Olyan eljárás, melynek során az implantátumot az emlőmirigy alá, a mellizom fölé ültetik be.
Submuscularis beültetés – Olyan beültetés, melynek során az implantátumot részben, vagy teljes egészében a nagy mellizom alatt 
helyezik el.
Szilikon elasztomer – Olyan típusú szilikon, amely a gumihoz hasonlóan, elasztikus (rugalmas) tulajdonságokkal bír.
Szövettágító – Olyan módosítható implantátum, melyet sóoldattal lehet feltölteni, így a mastectomia területét ki lehet tágítani, hogy egy új 
szövetlebenyt képezzenek az emlőimplantátum beültetéséhez.
Teljes mastectomia – Olyan sebészeti eljárás, melynek során az emlő jelentős része, beleértve az emlőbimbót, az areolát és a felette lévő 
bőrterületet, eltávolításra kerül.
Transaxillaris bemetszés – A hónalj hosszanti tengelyén át ejtett bemetszés.
Umbilicalis – A köldökre vonatkozó.
Unilateralis (egyoldali) – Csak az egyik oldalt érinti.
Veleszületett rendellenesség – Egy testrész normálistól való eltérése, amely már a születés pillanatában, vagy onnantól kezdve jelen volt.
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A PÁCIENS BELEEGYEZŐ NYILATKOZATA
Az adott sebész felelőssége, hogy a műtétet megelőzően a pácienst a legmegfelelőbb módon tájékoztassa. 
A Mentor számít a sebész együttműködésére a tekintetben, hogy a pácienst tájékoztatja minden emlőimplantátum-beültetéssel kapcsolatos 
esetleges komplikációról és kockázatról.
A géllel töltött emlőimplantátumok beültetéséhez kapcsolódó sebészeti beavatkozások potenciális komplikációkkal és kockázatokkal járnak. 
A termék használata szabadon választott. Én, (a páciens) a műtét előtt felvilágosítást kaptam az emlőprotézis beültetésével, vagy más egyéb 
eljárással történő szövetrekonstrukció (szövet-helyreállítás) és/vagy emlőnagyobbítás előnyeiről, illetve lehetséges kockázatairól.  
Engem (a pácienst), az orvosom tájékoztatott arról, hogy az emlőimplantátumok nem tekinthetők élethosszig tartó implantátumoknak.
Előre megkaptam a „Géllel töltött emlőimplantátum beültetés: Tájékozott döntéshozatal” című tájékoztatót a műtét előtt (ami alól kivételt képez 
a rák, vagy egyéb okból végzett sürgősségi beavatkozás).

Elolvastam a fenti tájékoztatót.  Igen   Nem 
A tájékoztatóban található információkat megbeszéltem a sebészemmel, és megértettem őket. Minden kérdésemre kielégítő válasszal szolgáltak, 
és ezen űrlap egy másolatát megkaptam.

___________________________________________________  _____________________________
A páciens aláírása Dátum

___________________________________________________ 
A páciens neve nyomtatott betűkkel

___________________________________________________  _____________________________
Az orvos aláírása Dátum

___________________________________________________ 
Az orvos neve nyomtatott betűvel 
(Megjegyzés az orvos számára: az aláírt nyilatkozat egy példányát a beteg kartonjában kell megőrizni.)

SILTEX™ ÉS SIMA FALÚ GÉL EMLŐIMPLANTÁTUMOK,  
SILTEX™ BECKER™ SZÖVETTÁGÍTÓK/EMLŐIMPLANTÁTUMOK
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