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1. IEVADS
Brošūras mērķis
Šīs brošūras mērķis ir palīdzēt pacientēm pieņemt informētus lēmumus par krūšu palielināšanu un krūšu rekonstrukcijas operāciju. Šī izglītojošā 
brošūra ir veidota, lai palīdzētu pacientēm runāt ar ārstiem, kā arī sniegt pacientēm vispārēju informāciju par krūšu implantu ievietošanas 
operāciju un specifisku informāciju par MENTOR® krūšu implantiem.

Kas piešķir krūtij formu?
Krūts sastāv no piena vadiem un dziedzeriem, ko aptver taukaudi, kas piešķir formu 
un sajūtu. Aiz krūts atrodas m. pectoralis major jeb krūšu kurvja muskulis. Tādi faktori 
kā grūtniecība (kad piena dziedzeri uz laiku palielinās), straujš svara zudums un 
gravitācijas ietekme, sievietei novecojot, kopīgi rada ādas iestiepumu un var izraisīt 
krūts nokarāšanos vai noslīdēšanu.

Kas ir krūts implants?
Pašlaik ir trīs galvenie krūšu implantu veidi:
• ar fizioloģisko šķīdumu pildīti krūšu implanti,
• ar kohezīvu silikona gelu pildīti krūšu implanti un
• kombinēti ar kohezīvu gelu/fizioloģisko šķīdumu pildīti krūšu implanti.
Visiem šiem implantiem ir silikona elastomēra apvalki, tie ir pildīti ar fizioloģisko šķīdumu (sālsūdeni), kohezīvu silikona gelu vai gan ar 
fizioloģisko šķīdumu, gan kohezīvu silikona gelu. Apvalku virsma var būt teksturēta vai gluda.

Ar fizioloģisko šķīdumu pildīts  
krūts implants

Ar gelu pildīts krūts implants Kombinēts ar gelu un fizioloģisko šķīdumu  
pildīts krūts implants

Kas ir silikons?
Silikoni ir polimēri, kas gatavoti no silīcija, skābekļa, oglekļa un ūdeņraža. Silikons var būt šķidruma, gela vai cietā veidā. Silikonam ir plašs 
pielietojums, tostarp kosmētikā, vēdera uzpūšanās ārstēšanai un daudzās medicīniskās ierīcēs, piemēram, salokāmās intraokulārās lēcās, 
kardiostimulatoros un audu izstiepējos.
Silīcijs ir dabā plaši sastopams ķīmiskais elements. Tas atrodams smiltīs, akmeņos un stiklā.

Vai silikons ir drošs?
Ir darbojušās vairākas prestižas dažādu specialitāšu zinātnisko ekspertu komitejas, kas ir pārskatījušas un pētījušas pieejamos datus par silikona 
krūšu implantiem. Tālāk aprakstīti trīs šādu komiteju iegūtie rezultāti.

Taukaudi

Kanāli
Muskuļi
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Neatkarīgā pārskata grupa (Independent Review Group (IRG))
Šo grupu sapulcēja Lielbritānijas Veselības ministrija, iekļaujot vairāku zinātnisko disciplīnu speciālistus. Tā pārskatīja zinātniskos pierādījumus par 
iespējamo risku veselībai, kas saistīts ar silikona krūšu implantiem, un aplūkoja jautājumus, kas saistīti ar pacienšu informēšanu pirms operācijas. 
IRG ziņojumā, kas publiskots 1998. gadā, ietverti šādi secinājumi:
• “Nav epidemioloģisku pierādījumu par saistību starp silikona gela krūšu implantiem un kādu apstiprinātu saistaudu slimību. Ja arī pastāv 

saistaudu slimības risks, tas ir pārāk mazs, lai to izteiktu kvantitatīvi. IRG ne saskata pamatu ieteikt turpmākus epidemioloģiskus pētījumus šīs 
hipotēzes pārbaudīšanai.” Vairāk informācijas par saistaudu slimībām atradīsit sadaļā par KRŪTS IMPLANTA RADĪTAJĀM KOMPLIKĀCIJĀM.

• Vispārējā bioloģiskā atbildes reakcija pret silikonu vairāk atbilst tradicionālai atbildreakcijai pret svešiem materiāliem, nevis neparastai 
toksiskai reakcijai.

• Nav pierādījumu, ka bērniem, kuru mātēm ir krūšu implanti, būtu palielināts saistaudu slimības risks.

Zinātnisko un tehnisko iespēju novērtēšanas nodaļa (Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme)
Šo grupu veidoja Eiropas Parlaments, lai sagatavotu ziņojumu par politikas iespējām jautājumā par silikona gela krūšu implantiem, balstoties uz 
plašu, objektīvu zinātniskās literatūras analīzi. STOA ziņojumā, kas publiskots 2000. gadā, ietverti šādi secinājumi:
• “Pētījumi neliecina par saistību starp silikona implantiem un nopietnu risku veselībai, piemēram, vēzi un saistaudu slimībām.”
• “... pētījumos secināts, ka nav pierādījumu par kaitīgu ietekmi uz zīdaiņiem, kurus ar krūti baro sieviete ar silikona krūšu implantiem ...”

Medicīnas institūts (Institute of Medicine (IOM))
Šo grupu izveidoja ASV Kongress, iesaistot daudzu zinātnisku disciplīnu ekspertus. Tā veica neatkarīgu agrāk veikto un pašlaik notiekošo silikona 
un cita veida krūšu implantu pētījumu pārskatu. IOM ziņojumā, kas publiskots 1999. gadā, ietverti šādi secinājumi:
• Sievietēm ar krūšu implantiem nav palielināts saistaudu slimības risks. Sievietēm ar krūšu implantiem nav lielāka iespēja kā citām rasties 

vēzim, imunoloģiskām slimībām vai neiroloģiskiem traucējumiem.
• Barošana ar krūti ir droša un vēlama.
• Nav vērojama ietekme uz sieviešu ar krūts implantiem pēcnācējiem.

2. LĒMUMS IZMANTOT KRŪŠU IMPLANTUS
Iemesli krūšu implantu izmantošanas apsvēršanai
Implanti izmantojami šādu indikāciju gadījumā:
• Krūšu palielināšana – šo procedūru veic, lai palielinātu sievietes krūšu izmēru un proporcijas. Eiropas Parlaments “iesaka implantus sievietēm 

līdz 18 gadu vecumam ļaut izmantot tikai medicīniskiem mērķiem”.
• Krūšu rekonstrukcija – šo procedūru veic, lai atjaunotu sievietes krūts formu pēc mastektomijas vai traumas, kas izraisījusi daļēju vai pilnīgu 

krūts (krūšu) zaudēšanu, vai lai novērstu iedzimtu defektu.
• Nomaiņa vai revīzija – šo procedūru veic kā nomaiņas vai revīzijas operāciju pacientēm, kam iepriekš veikta krūšu palielināšana vai 

rekonstrukcija ar silikona gelu pildītiem vai ar fizioloģisko šķīdumu pildītiem implantiem.

Iemesli, kādēļ nevar izvēlēties krūšu implantus
Šīs protēzes izmantošana ir kontrindicēta pacientēm šādās situācijās:
• Grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti.
• Sarkanā vilkēde (piemēram, sistēmas sarkanā vilkēde un diskveida sarkanā vilkēde).
• Sklerodermija (piemēram, progresējoša sistēmiska skleroze).
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• Pašlaik ir kāda slimība, kas varētu traucēt brūču dzīšanu vai izraisīt komplikācijas (izņemot pacientēm, kam veic rekonstrukciju).
• Infekcija vai abscess kaut kur organismā.
• Audu īpatnības, kas ir klīniski nesaderīgas ar implantu (piemēram, apstarošanas radīts audu bojājums, nepilnvērtīgi audi vai 

apasiņošanas traucējumi).
• Eksistē vai tiek ārstēts kāds stāvoklis, kas pēc konsultējošā(o) ārsta(u) domām var radīt nevēlamu ķirurģisku risku.
• Anatomiska vai fizioloģiska patoloģija, kas var izraisīt nozīmīgas komplikācijas pēcoperācijas periodā.
• Anamnēzē jutība pret svešiem materiāliem vai atkārtoti neveiksmīgi krūšu palielināšanas vai rekonstrukcijas mēģinājumi.
• Nevēlēšanās veikt turpmāku operāciju revīzijas nolūkā.
• Nereālas gaidas, piemēram, nepiemērota attieksme vai motivācija vai izpratnes trūkums par risku, kas saistīts ar ķirurģisko procedūru 

un implantiem.
• Pirmsvēža krūts slimība, subkutāna mastektomija nav veikta.
• Neārstēta vai nepiemērotā veidā ārstēta ļaundabīga slimība krūtī, mastektomija nav veikta.

Kādi ar silikona gelu pildītu krūšu implantu veidi ir pieejami no Mentor?
Visi MENTOR® gela krūšu implanti satur silikona gelu, kas ir kohezīvs līdzeklis. Šie krūšu implanti tiek piedāvāti ar trīs kohezivitātes pakāpju 
pildījuma materiālu: Cohesive I (standarta), Cohesive II (vidēja) un Cohesive III (augsta). Implantiem ir dažādas formas, virsmas struktūra un 
lielums. Ir pieejami krūšu implanti gan ar gludu, gan ar teksturētu virsmu. Mentor piedāvā teksturētu krūšu implantu virsmu, ko sauc par SILTEX™. 
Pieejami arī implanti ar vienu silikona apvalku, kas pildīti ar kohezīvu silikona gelu, vai kā izstiepēji/krūšu implanti ar iekšējo silikona apvalku, kas 
pildīti ar fizioloģisko šķīdumu, un ar ārēju silikona apvalku, kas pildīti ar kohezīvu silikona gelu.
Tālāk aprakstīti MENTOR® krūšu implantu stili. Iepazīstieties ar dažādām krūšu implantu īpašībām un konsultējieties ar savu ķirurgu par jums 
piemērotāko implantu veidu(iem).

Ar gelu pildītu krūšu implantu grupa (fiksēts tilpums)
Apaļi implanti:

Gluds
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SILTEX™ 

CONTOUR PROFILE™

BECKER™ izstiepēju/krūšu implantu grupa (tilpuma pielāgošana pēc operācijas):

Faktori, kas jāņem vērā, ievietojot krūšu implantus
Iespējamie ieguvumi
Sievietes izvēlas primāro krūšu palielināšanas operāciju, lai uzlabotu savas krūts (krūšu) lielumu un proporcionalitāti. Sievietes izvēlas primāro 
krūšu rekonstrukcijas operāciju, lai aizstātu krūts audus, kas izoperēti vēža vai savainojuma dēļ, vai arī lai aizstātu tādus krūts audus, kas nav 
pareizi attīstījušies smagas krūšu patoloģijas dēļ. Sievietes mēdz arī izvēlēties revīzijas operāciju (jau ievietota krūšu implanta aizstāšanu),  
lai koriģētu vai uzlabotu pirmējās palielināšanas vai pirmējās rekonstrukcijas operācijas rezultātu.

Dzīve ar krūšu implantiem
• Neatkarīgi no tā, vai tiek veikta krūšu palielināšana vai rekonstrukcija, ņemiet vērā, ka krūšu implanta ievietošana var nebūt vienreizēja 

operācija. Visticamāk būs nepieciešamas papildu vizītes pie ārsta, un pacientēm ar krūšu implantiem mūža laikā var būt nepieciešama papildu 
operācija.
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• Krūšu implantus neuzskata par visu mūžu kalpojošām lietām. Dzīves laikā pacientēm ar krūšu implantiem var būt jāveic implanta izņemšana 
ar nomaiņu vai bez tās.

• Sagaidāmais MENTOR® krūšu implantu kalpošanas ilgums pamatojas uz implantu plīšanas biežuma novērtējumu. Krūts implanta plīšanai 
ir daudz iemeslu, tostarp ierīces nolietošanās laika gaitā, nejaušs bojājums ar asu instrumentu operācijas laikā un fiziska slodze, piemēram, 
automobiļa avārijas vai spēcīgas piepūles laikā. Plīšanas biežums ir dažāds, un ir atkarīgs no veiktās krūts implanta operācijas veida. MENTOR® 
veiktajos klīniskajos pētījumos pacientēm regulāri veic MRA skrīningu, lai novērtētu, vai ir noticis krūts implanta plīsums. Ir svarīgi atzīmēt, ka 
vairumam pacienšu nebija simptomu, kas saistīti ar paziņoto implanta plīsumu.

Tālāk sniegts MENTOR® krūšu implantu plīšanas biežuma novērtējums laika gaitā, kam pamatā MENTOR® klīnisko pētījumu novērojumi. Biežums 
aprēķināts ar Kaplāna-Meijera analīzes metodi. Norādītais plīšanas biežums ietver gan plīsumus, kas ir „aizdomīgi”, gan plīsumus, kas ir „apstiprināti”, 
kā definēts tālāk. 

Aizdomīgi plīsumi ir plīsumi, kas rada aizdomas MRA rezultātu dēļ, bet nav apstiprināti ar fizisku izmeklēšanu, parasti tāpēc, ka paciente 
nevēlas šo implantu izņemt.
Apstiprināti plīsumi ir apstiprināti, izmeklējot implantu pēc izņemšanas no pacientes.

Apstiprināto plīsumu daļa bija 64 % (49 no 77 aizdomīgiem vai apstiprinātiem plīsumiem) MENTOR® MemoryGel® krūšu implantiem, 47 %  
(8 no 17 aizdomīgiem vai apstiprinātiem plīsumiem) Contour Profile® (CPG) krūšu implantiem un 56 % (10 no 18 aizdomīgiem vai apstiprinātiem 
plīsumiem) BECKER™ implantiem.
Aizdomīgu vai apstiprinātu implantu plīsumu biežums MENTOR® MemoryGel® krūšu implantiem pēc 10 gadiem:

Primārā palielināšana Revīzijas palielināšana Primārā rekonstrukcija Revīzijas rekonstrukcija

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Kopumā kontrole pēc 10 gadiem aptvēra 53 % pacienšu, tādējādi datu precizitāte ir ierobežota. 

Aizdomīgu vai apstiprinātu implantu plīsumu biežums Contour Profile® (CPG) krūšu implantiem pēc 8 gadiem:

Primārā palielināšana Revīzijas palielināšana Primārā rekonstrukcija Revīzijas rekonstrukcija

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Kopumā kontrole pēc 8 gadiem aptvēra 55 % pacienšu, tādējādi datu precizitāte ir ierobežota.

Pamatojoties uz iepriekš sniegto informāciju, MENTOR® MemoryGel® un Contour Profile® (CPG) krūšu implantu sagaidāmais vidējais kalpošanas 
ilgums ir ilgāks nekā desmit gadi.

BECKER™ izstiepēju/krūšu implantu ierīces satur arī fizioloģisko šķīdumu, tāpēc var notikt saplakšana, ja implantā ir plīsums, kas ļauj 
fizioloģiskajam šķīdumam izsūkties. Tālāk sniegti saplakšanas un aizdomīgu vai apstiprinātu plīsumu biežuma dati.
Aizdomīgu vai apstiprinātu implantu plīsumu un saplakšanas gadījumu biežums BECKER™ izstiepējiem/krūšu implantiem rekonstrukcijas 
pacientēm pēc 5 gadiem.

Aizdomīgi vai apstiprināti plīsumi 7,2 %

Saplakšana 1,3 %

Mazāks pārbaudīto pacienšu skaits BECKER™ klīniskajā pētījumā ierobežo datu precizitāti. 

Dati par BECKER™ izstiepēju/krūšu implantu ierīcēm pašlaik aptver 5 gadu ilgu laiku, kurā rekonstrukcijas pacientēm plīsumu/saplakšanas biežums ir 
mazāks nekā 10 %.
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• Daudzas krūšu pārmaiņas pēc implantu ievietošanas ir neatgriezeniskas (nevar atjaunot kādreizējo stāvokli). Ja paciente vēlāk izlemj 
implantu(s) izņemt, var notikt nepieņemama bedrīšu veidošanās, krokošanās, sagrumbošanās vai citas kosmētiskas pārmaiņas.

• Krūšu implanti var ietekmēt pacientes spēju veidot pietiekami daudz piena, lai barotu bērnu ar krūti. Tāpat krūšu implanti nenovērsīs 
pacientei krūšu noslīdēšanu pēc grūtniecības.

• Ar krūšu implantiem var būt grūtāk veikt standarta skrīninga mammogrāfiju un pacientei var būt jāveic uzņēmumi papildu projekcijās,  
kas nozīmē vairāk patērēta laika un lielāku apstarojumu.

Implanta ievietošanas posmi
• Ķirurga izvēlēšanās
 Izvēloties krūšu implantu ievietošanā pieredzējušu ķirurgu, jāatbild uz šādiem jautājumiem:

1. Cik daudz krūšu palielināšanas vai rekonstrukcijas implantācijas procedūru ķirurgs veic gada laikā?
2. Cik gadus ķirurgs ir veicis krūšu implantu ievietošanas procedūras?
3. Kāda ir biežāk sastopamā komplikācija, ar ko šis ķirurgs ir saskāries, ievietojot krūšu implantus?
4. Kāds ķirurgam ir atkārtotu operāciju biežums pēc krūšu implantu ievietošanas, un kāda veida atkārtotu operāciju ķirurgs visbiežāk veic?

Jāizprot šādi ievietojamā krūšu implanta varianti un jāapspriež tie ar ķirurgu:
• Implanta lielums
 Parasti, jo lielāku bļodiņas izmēru paciente vēlas, jo lielāku krūts implantu (kubikcentimetros jeb cm3) ķirurgs izvēlas implantēt.
 Ķirurgs arī novērtēs esošos audus, lai noteiktu, vai to ir pietiekami, lai nosegtu krūts implantu. Ja izvēlēts pārāk liels krūts implants attiecībā pret 

pieejamiem audiem, ārsts var brīdināt, ka krūts implanta malas pēc operācijas var būt manāmas vai redzamas. Tas var pat izraisīt ķirurģiskas 
komplikācijas. Tāpat pārāk lieli krūšu implanti var paātrināt gravitācijas faktora izpausmes un izraisīt agrāku nokarāšanos vai noslīdēšanu.

• Virsmas struktūra
 SILTEX™ ir MENTOR® krūšu implantu teksturētās virsmas komerciālais nosaukums. Teksturētā virsma veidota tā, lai nodrošinātu disruptīvu vai 

nelīdzenu virsmu tur, kur organisma kolagēnu saturošie audi saskaras ar implantu.
 Mentor piedāvā arī implantus bez teksturējuma jeb ar gludu virsmu.
• Implanta forma, izvirzījums un augstums
 Mentor piedāvā ar kohezīvu gelu pildītus krūšu implantus ar apaļu vai kontūrveida formu. Apaļie implanti ir pieejami ar dažādām izvirzījuma pakāpēm 

(zems, vidējs, vidējs plus, augsts un ultraaugsts profils), un kontūrveida formas implanti ir pieejami ar dažādu augstumu (zemu, vidēju un lielu). 
• Gela kohēzijas līmeņi
 Mentor silikona geli ir kohezīvi polimēri, nevis šķidrumi. Lai gan pēc sajūtas mīksti un šķidri, tie nesadalās daļās. Mentor geli turas kopā 

vienmērīgi, tomēr arī saglabājot dabisku kustināmību, kas atgādina īstos krūts audus. Mentor gela krūšu implanti ir pieejami ar trim 
dažādiem kohezivitātes līmeņiem, tomēr tie visi ir kohezīvi.

 Cohesive I 
Standarta kohēzijas līmeņa gels, ko izmanto Mentor implantos. Šis ir mīkstākais Mentor gels.

 Cohesive II 
Nedaudz cietāks gels, stigrākiem implantiem.

 Cohesive III 
Viskohezīvākais Mentor gels, nodrošina formas saglabāšanu ar patīkamu stingrības līmeni.

• Palpējamība
 Implanti var būt palpējamāki (vieglāk sajūtami) šādu iemeslu dēļ: teksturēti implanti, lielāki implanti, subglandulārs novietojums un 

nepietiekami liels ādas/audu daudzums implanta pārklāšanai.
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• Implanta novietojums
 Krūts implantu var novietot daļēji zem m. pectoralis major (submuskulāri) vai virs muskuļa un zem krūts dziedzera (subglandulāri). Implanta 

novietojuma priekšrocības un trūkumi jāapspriež ar ķirurgu.
• Submuskulārs novietojums var padarīt operāciju un atlabšanu 

ilgāku, var būt sāpīgāks un tā gadījumā var būt grūtāk veikt dažas 
atkārtotas operācijas procedūras nekā subglandulāra novietojuma 
gadījumā. Šī novietojuma iespējamais ieguvums ir tas, ka implants 
būs mazāk palpējams un būs vieglāk veikt krūts vizualizāciju 
ar mammogrāfiju.
Subglandulārs novietojums var padarīt operāciju un atlabšanu 
īsāku, var būt mazāk sāpīgs un var būt vieglāk piekļūt atkārtotas 
operācijas veikšanai nekā submuskulāra novietojuma gadījumā. 
Tomēr šī novietojuma gadījumā implanti var būt labāk palpējami un 
var būt grūtāk vizualizēt krūti ar mammogrāfiju.

• Incīzijas vietas
Incīzijas vietas priekšrocības un trūkumi jāapspriež ar ķirurgu. Ir trīs 
biežāk izmantotās incīzijas vietas: padusēs (aksilāri), ap krūtsgalu (periareolāri) vai krūts krokā (inframammāri). Ja incīzija tiek veikta paduses 
apvidū, ķirurgs var izmantot ar nelielu kameru aprīkotu zondi un minimāli invazīvus instrumentus, lai izveidotu “kabatu” krūts implantam. 
Ceturtā incīzijas vieta: caur nabu (umbilicus), izmantojot endoskopisku tehniku, nav pētīta un tādēļ nav ieteicama.

 Aksilāra incīzija 
Šī incīzija ir atklātāka nekā periareolārā un rada mazāk grūtību nekā 
periareolāra incīzijas vieta, barojot bērnu ar krūti.

 Periareolāra incīzija 
Šī incīzija ir vispaslēptākā, bet saistīta ar lielāku varbūtību, ka nebūs 
iespējama veiksmīga bērna barošana ar krūti, salīdzinot ar citām 
incīzijas vietām.

 Inframammāra incīzija 
Šī incīzija ir atklātāka nekā periareolārā un rada mazāk grūtību nekā 
periareolāra incīzijas vieta, barojot bērnu ar krūti.

3. ĪPAŠI APSVĒRUMI, VEICOT KRŪŠU PALIELINĀŠANU
Kāda ir alternatīva krūšu palielināšanai?
• Pieņemiet savas krūtis tādas, kādas tās ir.
• Valkājiet polsterētu krūšturi vai ārējas protēzes.

Vai jums būtu jāpalielina krūtis?
Lai varētu vieglāk pieņemt šo lēmumu, jūs varat konsultēties ar savu ģimeni, draugiem, krūšu implantu atbalsta grupām un psihoterapeitu(iem). 
Pirms izlemjat, vai veikt krūšu palielināšanas operāciju, pēc šajā brošūrā sniegtās informācijas pārskatīšanas un apsvēršanas jums ieteicams 
nogaidīt vismaz 2–4 nedēļas.

Subglandulārs Submuskulārs

Aksilārs

Periareolārs

Inframammārs
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Ķirurģiskās operācijas norises vieta un anestēzija
Krūšu palielināšanas operāciju parasti veic ambulatori slimnīcas operāciju zālē vai ķirurģijas centrā. Parasti izmanto vispārējo narkozi, tomēr var 
lietot arī vietējo anestēziju. Operācija parasti ilgst 1–2 stundas. Jūsu ķirurgs veiks incīziju un izveidos kabatu krūts implantam. Pēc tam krūts 
implants tiks ievietots kabatā un pozicionēts. Visbeidzot incīzijas vieta tiks slēgta, parasti ar šuvēm un, iespējams, arī ar leikoplastu.

Pēcoperācijas aprūpe
Iespējams, vairākas dienas pēc operācijas jūs būsit nedaudz nogurusi un jutīsit sāpes, un jūsu krūtis var būt pietūkušas un jutīgas pret fizisku 
kontaktu mēnesi vai ilgāk. Jums var būt arī saspringuma sajūta krūts apvidū, jo āda pielāgojas jaunajam krūts izmēram.
Pēcoperācijas aprūpe var ietvert pēcoperācijas krūštura, kompresijas bandāžas vai sportistu krūštura izmantošanu papildus atbalstam un 
pozicionēšanai dzīšanas laikā. Pēc ķirurga ieteikuma jūs varēsit atgriezties darbā ar vislielāko varbūtību pēc dažām dienām, bet no spēcīgām 
aktivitātēm, kas var paātrināt pulsu un paaugstināt asinsspiedienu, jāizvairās vismaz pāris nedēļas. Jūsu ķirurgs var ieteikt arī krūšu 
masāžas vingrinājumus.
Piezīme: ja jums rodas drudzis vai implantētās(o) krūts (krūšu) ievērojams pietūkums un/vai apsārtums, jums nekavējoties jāsazinās ar ķirurgu.

Kādi jautājumi jums jāuzdod ķirurgam par krūšu palielināšanu?
Tālāk sniegtais jautājumu saraksts var palīdzēt jums atcerēties lietas, kas jāapspriež ar ārstu.
1. Kāds risks un komplikācijas var rasties, ievietojot krūšu implantus?
2. Cik papildu operācijas implantētās(o) krūts (krūšu) apvidū es varu sagaidīt dzīves laikā?
3. Kā izskatīsies manas krūtis, ja es vēlēšos izņemt implantus, tos neaizvietojot?
4. Kāda forma, izmērs, virsmas struktūra, incīzijas vieta un novietojums ir man ieteicami?
5. Kā tas ietekmēs manu spēju barot bērnu ar krūti?
6. Kā, laikam ejot, izskatīsies manas krūtis ar implantiem?
7. Kā izskatīsies manas krūtis ar implantiem pēc grūtniecības?Un pēc zīdīšanas?
8. Kādas man ir iespējas, ja nebūšu apmierināta ar krūšu implantu ievietošanas kosmētisko iznākumu?
9. Kādas alternatīvas procedūras vai produkti ir pieejami, ja es izvēlos neievietot krūšu implantus?
10. Vai jūs varētu parādīt man fotogrāfijas ar salīdzinājumu pirms un pēc dažādām operācijām, un kādi rezultāti varētu būt man?

4. ĪPAŠI APSVĒRUMI, VEICOT KRŪŠU REKONSTRUKCIJU
Kāda ir alternatīva krūšu rekonstrukcijai?
Jūs varat izvēlēties neveikt krūšu rekonstrukciju. Tādā gadījumā jūs varat valkāt ārēju krūšu formu (protēzi) krūšturī vai arī to nedarīt. Ir pieejamas 
dažādu formu un izmēru krūšu formas no dažādiem materiāliem, piemēram, porainas vielas, kokvilnas un silikona. Pieejamas arī īpaši izgatavotas 
protēzes, kas atbilst jūsu krūšu izmēram un formai.

Vai jums būtu jāveic krūšu rekonstrukcija?
Lēmums par krūšu rekonstrukcijas operācijas veikšanu jāpieņem jūsu konkrētajā gadījumā, ņemot vērā medicīniskos aspektus, vispārējo 
veselības stāvokli, dzīvesveidu, emocionālo stāvokli un krūšu lielumu un formu. Lai varētu vieglāk pieņemt šo lēmumu, jūs varat konsultēties 
ar savu ģimeni, draugiem, krūšu implantu atbalsta grupām, krūts vēža atbalsta grupām un psihoterapeitu(iem). Pirms izlemjat, vai veikt krūšu 
rekonstrukcijas operāciju, pēc šajā brošūrā sniegtās informācijas pārskatīšanas un apsvēršanas jums ieteicams nogaidīt vismaz 2–4 nedēļas. 
Ja jūs apsverat krūšu rekonstrukciju un jums nav plastikas ķirurga, lūdziet savam vispārējam ķirurgam informāciju par jūsu apvidū pieejamiem 
pieredzējušiem plastikas ķirurgiem. Lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu, jūsu vispārējam ķirurgam, plastikas ķirurgam un onkologam 
jāsadarbojas, plānojot jūsu mastektomiju un rekonstrukcijas procedūru.
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Kādas ir izvēles iespējas rekonstruktīvu procedūru gadījumā?
Jums pieejamais krūšu rekonstrukcijas procedūras veids ir atkarīgs no jūsu medicīniskās situācijas, krūšu formas un lieluma, vispārējā veselības 
stāvokļa, dzīvesveida un mērķiem. Sievietes ar mazām vai vidēja lieluma krūtīm ir vislabākās kandidātes krūšu rekonstrukcijai.
Krūšu rekonstrukciju var veikt, izmantojot protēzi (krūts implantu, pildītu ar silikonu vai gelu, fizioloģisko šķīdumu vai ar gelu un fizioloģisko 
šķīdumu), jūsu audus (audu lēveri) vai abus līdzekļus. Audu lēveris ir ādas, tauku un/vai muskuļu daļa, kas tiek pārvietota no jūsu vēdera, 
muguras vai citas ķermeņa daļas uz krūšu apvidu un pārveidota par jaunu krūti.
Neatkarīgi no tā, vai jums rekonstrukcija veikta, izmantojot krūšu implantus vai bez tiem, jums, iespējams, veiks papildu operācijas, lai uzlabotu 
simetriju un izskatu. Piemēram, mastektomijas laikā bieži vien kopā ar krūts audiem tiek noņemts arī krūtsgals, tādēļ to bieži atjauno, izmantojot 
ādas transplantātu no pretējās krūts vai tetovējot šo apvidu. Krūtsgala atjaunošanu parasti veic kā atsevišķu ambulatoru procedūru pēc sākotnējās 
rekonstrukcijas operācijas pabeigšanas.

Krūšu rekonstrukcija ar krūšu implantiem
Jūsu ķirurgs izlems, vai jūsu veselība un klīniskais stāvoklis ļauj veikt rekonstrukciju ar krūšu implantiem. Sievietēm ar lielākām krūtīm var būt 
nepieciešama rekonstrukcija, izmantojot audu lēveri un implantu. Jūsu ķirurgs var jums ieteikt krūts implanta ievietošanu pretējā, neskartajā 
pusē, lai padarītu krūtis līdzīgākas (uzlabotu simetriju), vai arī ieteikt krūšu samazināšanu (redukcijas mammoplastiju) vai pacelšanu 
(mastopeksiju), lai uzlabotu simetriju. Redukcijas mammoplastija ietver krūts audu un ādas izoperēšanu. Mastopeksija ietver ādas strēmeles 
izgriešanu zem krūts vai ap krūtsgalu un tās izmantošanu, lai paceltu un nostieptu ādu virs krūts. Ja jums ir svarīgi nemainīt neskarto krūti,  
jums par to jākonsultējas ar ķirurgu, jo tas var ietekmēt jūsu gadījumā izmantojamās krūšu rekonstrukcijas metodes.

Laika plānojums krūšu rekonstrukcijai ar implantu
Turpmāk sniegtais apraksts attiecas uz rekonstrukciju pēc mastektomijas, bet līdzīgi apsvērumi attiecas arī uz rekonstrukciju pēc krūts traumas 
vai uz rekonstrukciju iedzimtu defektu dēļ. Krūts rekonstrukcijas procesu var sākt mastektomijas laikā (tūlītēja rekonstrukcija) vai vairākas 
nedēļas vai gadus pēc tam (vēlāka rekonstrukcija). Tūlītēja rekonstrukcija var ietvert krūšu implanta ievietošanu, bet parasti tā ietver audu 
izstiepēja ievietošanu, kas beigās tiek aizstāts ar krūšu implantu, bet tūlītēja rekonstrukcija var arī ietvert izstiepēja/krūts implanta (BECKER™ 
izstiepēja/krūts implanta) ievietošanu. BECKER™ izstiepējs/krūts implants kalpo gan par audu izstiepēju, gan krūts implantu. To izpleš laika gaitā, 
pievienojot fizioloģisko šķīdumu caur pildīšanas atveri, kas atrodas zem ādas. Kad BECKER™ izstiepējs/krūts implants ir pietiekami piepildīts, 
pildīšanas atveri likvidē. Ir svarīgi zināt, ka jebkura veida ķirurģiskai krūšu rekonstrukcijai var būt vairāki posmi. Divas iespējamas tūlītējas 
rekonstrukcijas priekšrocības ir tās, ka krūšu rekonstrukcija sākas jau mastektomijas laikā un ka var ietaupīt līdzekļus, kombinējot mastektomijas 
procedūru ar rekonstrukcijas pirmo posmu. Tomēr var būt lielāks komplikāciju risks, piemēram, plīsums tūlītējas rekonstrukcijas gadījumā, un jūsu 
sākotnējās operācijas ilgums un atlabšanas ilgums var būt lielāks.
Iespējamais vēlākas rekonstrukcijas ieguvums ir tas, ka jūs varat atlikt savu lēmumu par rekonstrukciju un operāciju līdz cita veida ārstēšanas, 
piemēram, staru terapijas un ķīmijterapijas, pabeigšanai. Vēlāku rekonstrukciju var ieteikt tad, ja jūsu ķirurgs paredz problēmas ar sadzīšanu pēc 
mastektomijas vai jūs vienkārši vēlaties vairāk laika variantu apsvēršanai.
Ir medicīniski, finansiāli un emocionāli apsvērumi, kādēļ izvēlas tūlītēju nevis vēlāku rekonstrukciju. Jums jāapspriež ar savu ķirurgu, plastikas 
ķirurgu un/vai onkologu jūsu gadījumā pieejamo iespēju priekšrocības un trūkumi.

Ķirurģiskie apsvērumi, kas jāapspriež ar ārstu
Konsultējieties ar savu ķirurgu un/vai onkologu par šādu variantu priekšrocībām un trūkumiem.
• Tūlītēja rekonstrukcija
 Viena posma tūlītēja rekonstrukcija ar krūts implantu (tikai implantu) vai ar izstiepēju/krūts implantu (BECKER™ izstiepēju/implantu).
 Divu posmu tūlītēja rekonstrukcija ar pagaidu audu izstiepēja lietošanu un vēlāku rekonstrukciju pēc vairākiem mēnešiem ar krūts implantu.
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• Vēlāka rekonstrukcija
 Viena posma vēlāka rekonstrukcija, izmantojot izstiepēju/krūts implantu (BECKER™ izstiepēju/implantu).
 Divu posmu vēlāka rekonstrukcija ar īslaicīgu audu izstiepēja lietošanu un tā nomaiņu ar krūts implantu pēc vairākiem mēnešiem.

Kāda ir rekonstrukcijas procedūra ar krūts implantu?
Viena posma (tūlītēja vai vēlāka) rekonstrukcija ar krūts implantu
Tūlītēju viena posma krūts rekonstrukciju var veikt mastektomijas laikā. Pēc tam, kad vispārējais ķirurgs ir izoperējis krūts audus, plastikas 
ķirurgs ievieto krūts implantu vai izstiepēju/krūts implantu (BECKER™ izstiepēju/implantu), ar ko tiek pabeigta viena posma rekonstrukcija. 
Ja tiek izmantots BECKER™ izstiepējs/implants, laika gaitā pakāpeniski pievieno fizioloģisko šķīdumu (līdz 6 mēnešiem ilgā periodā), līdz 
izstiepšana ir pabeigta, un tad likvidē pildīšanas atveri. Pildīšanas atveres likvidēšanu parasti veic vietējā anestēzijā ambulatoros apstākļos vai 
slimnīcas dienas stacionārā. Viena posma vēlāku krūts rekonstrukciju veic pēc vairākiem mēnešiem vai gadiem, ievietojot krūts implantu vai 
BECKER™ izstiepēju/implantu.

Divu posmu (tūlītēja vai vēlāka) rekonstrukcija ar krūts implantu
Krūts rekonstrukciju ar MENTOR® ar gelu pildīto krūts implantu parasti veic kā divu posmu procedūru, sākot ar krūts audu izstiepēja ievietošanu uz 
laiku un pēc vairākiem mēnešiem to nomainot ar krūts implantu.
Audu izstiepēju var ievietot jau mastektomijas laikā vai vēlāk, pēc vairākiem mēnešiem vai gadiem.
Audu izstiepējam var būt pildīšanas atvere vai injekcijas polsteris, kas iestrādāts (pievienots) izstiepēja apvalkā, vai attāls injekcijas polsteris 
(savienots ar izstiepēju ar iepildes caurulīti). Ja tiek izmantots izstiepējs ar attālu polsteri, tad polsteris atrodas zem rokas vai padusē.

1. posms: Audu izplešana

Mastektomijas rēta Izstiepējs/implants ar attālu 
injekcijas polsteri

Audu izstiepējs ar iestrādātu 
injekcijas polsteri

Gala rezultāts pēc 
implanta ievietošanas

Mastektomijas laikā vispārējais ķirurgs bieži izoperē ādu, kā arī krūts audus, atstājot krūšu kurvja audus plakanus un stingrus. Lai izveidotu krūts 
formas telpu krūts implanta ievietošanai, zem atlikušajiem krūšu kurvja audiem ievieto audu izstiepēju.
Audu izstiepējs ir balonam līdzīga ierīce, kas izgatavota no elastīgas silikona gumijas. To ievieto nepiepildītu un laika gaitā pievieno sterilu 
fizioloģisko šķīdumu, iedurot nelielu adatu caur ādu ierīces pildīšanas atverē. Piepildoties izstiepējam, audi virs izstiepēja sāk iestiepties, līdzīgi  
kā sievietes vēders pakāpeniski palielinās grūtniecības laikā. Audu izstiepējs izveido jaunu krūts formas kabatu krūts implanta ievietošanai.
Audu izstiepēju parasti ievieto vispārējā narkozē operāciju zālē. Operācijas ilgums parasti ir 1–2 stundas. Lai veiktu procedūru, var būt uz neilgu 
laiku jāpaliek slimnīcā, vai to var veikt arī ambulatori. Parasti paciente var atsākt ikdienas aktivitātes pēc 2–3 nedēļām.
Tā kā krūšu kurvja āda parasti pēc mastektomijas ir nejutīga, iespējams, pēc audu izstiepēja ievietošanas jūs sāpes nejutīsit. Taču pēc katras 
izstiepēja piepildīšanas reizes jūs varat just spiedienu vai nepatīkamu sajūtu, kas izzūd, audiem izplešoties. Audu izplešana parasti ilgst 
4–6 mēnešus.

PPE Specification
Labeling Specification
11854-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Latvian

100069460 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11854-03 15 
LAB100069460v4

2. posms: Krūts implanta ievietošana
Pēc audu izstiepēja izņemšanas krūts implantu ievieto izveidotajā kabatā. Operāciju, kurā audu izstiepēja vietā ieliek krūts implantu (implanta 
nomaiņu), parasti veic vispārējā narkozē operāciju zālē. Lai veiktu šo procedūru, var būt uz neilgu laiku jāpaliek slimnīcā, vai to var veikt 
arī ambulatori.

Krūšu rekonstrukcija bez implantiem: audu lēvera procedūras
Krūti var rekonstruēt, ķirurģiski pārvietojot ādas, tauku un muskuļu fragmentu no viena ķermeņa apvidus uz citu. Audu fragmentu var paņemt no 
tādiem apvidiem kā vēders, muguras augšdaļa, augšstilbs vai dibens. 
Audu lēveri var atstāt pievienotu asins piegādes vietai un pārvietot uz krūts apvidu pa tuneli zem ādas (lēveris ar kājiņu) vai to var atdalīt pilnīgi 
un pievienot krūts apvidū, veicot mikroķirurģisku operāciju (brīvs lēveris). Brīvo lēveru gadījumā operācija parasti ir ilgāka mikroķirurģiskās 
pieejas izmantošanas dēļ.
Veicot lēvera operāciju, jāpaliek slimnīcā vairākas dienas un parasti nepieciešams ilgāks atlabšanas laiks nekā pēc rekonstrukcijas ar implantu. 
Lēvera operācija arī veido rētas vietā, no kuras paņemts lēveris un, iespējams, arī rekonstruētās krūts apvidū. Tomēr lēvera operācijas priekšrocība 
ir iespēja aizvietot audus krūšu kurvja apvidū. Tas var noderēt, ja krūšu kurvja audi ir bojāti un nav piemēroti audu paplašināšanai. Vēl viena lēvera 
procedūras priekšrocība, salīdzinot ar implantu, ir tas, ka parasti nav nepieciešama neskartās krūts mainīšana, lai uzlabotu simetriju. 
Visbiežāk izmantotie audu lēveru veidi ir TRAM jeb transversus rectus abdominis miokutānais lēveris (tajā izmanto vēdera audus) un latissimus 
dorsi lēveris (tajā izmanto audus no muguras augšdaļas).
Ir svarīgi, lai jūs zinātu, ka lēvera operācija, it sevišķi TRAM lēvera izmantošana, ir liela ķirurģiska operācija un plašāka nekā mastektomijas 
operācija. Tās veikšanai nepieciešams labs vispārējais veselības stāvoklis un spēcīga emocionāla motivācija. Ja jums ir izteikta aptaukošanās, jūs 
smēķējat, jums iepriekš ir veikta operācija paredzētajā lēvera vietā vai ir kādi asinsrites traucējumi, tad TRAM lēvera procedūra, iespējams, nav 
jums piemērota. Arī tad, ja esat ļoti tieva, jums var nebūt pietiekami daudz vēdera vai muguras audu, lai izveidotu krūts pauguru ar šo metodi.

TRAM lēveris (ar kājiņu vai brīvs)

1. posms: tiek veikta mastektomija un marķēta 
audu ņemšanas vieta

2. posms: rectus muskuļa un audu lēveris tiek pa tuneli 
novirzīts uz krūti

3. posms: gala rezultāts

TRAM lēvera procedūras laikā ķirurgs paņem audu gabalu no jūsu vēdera un pārvieto to uz krūšu kurvi, lai atjaunotu krūti. TRAM lēveri dažkārt 
sauc par “vēdera ieloces” rekonstrukciju, jo tā var padarīt vēderu tievāku.
TRAM lēvera ar kājiņu procedūra parasti ir 3–6 stundas ilga operācija vispārējā narkozē; brīvā TRAM lēvera procedūra parasti ir ilgāka. TRAM 
procedūras veikšanai var būt nepieciešama asiņu pārliešana. Parasti slimnīcā jāpaliek 2–5 dienas. Jūs varat atsākt parastās ikdienas aktivitātes 
pēc 6–8 nedēļām. Tomēr dažas sievietes ziņo, ka var paiet pat gads līdz normāla dzīvesveida atjaunošanai. Jums var būt īslaicīgs vai pastāvīgs 
muskuļu vājums vēdera apvidū. Ja jūs plānojat grūtniecību pēc rekonstrukcijas veikšanas, jums tas jāapspriež ar ķirurgu. Jums būs liela rēta uz 
vēdera un var būt rētas arī uz rekonstruētās krūts.
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Latissimus dorsi lēveris ar krūšu implantiem vai bez tiem

Ādas lēveri un muskuli paņem no 
donorvietas uz muguras.

Audi caur tuneli tiek novirzīti uz 
mastektomijas vietu un izmantoti krūts 
paugura veidošanai.

Krūts paugura izveidošanai var 
izmantot arī implantu.

Latissimus dorsi lēvera procedūras laikā ķirurgs paņem audu daļu no jūsu muguras un pārvieto to uz krūšu kurvi, lai atjaunotu krūti. Tā kā 
latissimus dorsi lēveris parasti ir plānāks un mazāks nekā TRAM lēveris, šī procedūra var būt piemērotāka mazu krūšu rekonstrukcijai.
Latissimus dorsi lēvera procedūra parasti ir 2–4 stundas ilga operācija vispārējā narkozē. Parasti slimnīcā jāpaliek 2–3 dienas. Jūs varat atsākt 
parastās ikdienas aktivitātes pēc 2–3 nedēļām. Jums var būt īslaicīgs vai paliekošs muskuļu vājums un apgrūtinātas muguras un plecu kustības. 
Jums būs rēta uz muguras, ko parasti var apslēpt zem krūštura. Jums var būt rētas arī uz rekonstruētās krūts.

Kādi jautājumi jums jāuzdod ķirurgam par krūšu rekonstrukciju?
Tālāk sniegtais jautājumu saraksts var palīdzēt jums atcerēties lietas, kas jāapspriež ar ārstu.
1. Kādi ir visi man pieejamie krūts rekonstrukcijas varianti?
2. Kāds ir katra krūts rekonstrukcijas operācijas veida risks un komplikācijas, un cik bieži tās ir sastopamas?
3. Kas notiks, ja vēzis recidivēs vai attīstīsies otrā krūtī?
4. Vai rekonstrukcija ietekmēs vēža ārstēšanu?
5. Cik posmu ir katrai procedūrai, un kādi tie ir?
6. Cik ilgs laiks būs nepieciešams rekonstrukcijas pabeigšanai?
7. Cik liela ir jūsu pieredze ar katru no procedūrām?
8. Vai jūs varētu parādīt man fotogrāfijas ar salīdzinājumu pirms un pēc dažādām operācijām, un kādi rezultāti varētu būt man?
9. Kā izskatīsies manas rētas?
10. Kādas pārmaiņas laika gaitā es varu gaidīt implantētajā krūtī?
11. Kādas pārmaiņas es varu gaidīt implantētajā krūtī grūtniecības laikā?
12. Kādas man ir iespējas, ja es neesmu apmierināta ar krūts implanta ievietošanas kosmētisko iznākumu?
13. Vai es varu aprunāties ar citām pacientēm par viņu pieredzi?
14. Vairāku posmu rekonstrukcijas gadījumā – kādas ir kopējās izmaksas katram procedūras veidam?
15. Cik stipras sāpes vai diskomfortu es jutīšu un cik ilgi?
16. Cik ilgi es atradīšos slimnīcā?
17. Vai man būs jāveic asins pārliešana, un vai es varēšu būt asins donore?
18. Kad es varēšu atsākt parastās aktivitātes (vai dzimumdzīvi, vai sporta nodarbības)?
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5. KĀDAS KONTRINDIKĀCIJAS, BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI JĀŅEM VĒRĀ?
Par kontrindikāciju uzskata tādas slimības vai situācijas esību, kas liek domāt, ka attiecīgo procedūru veikt nevajadzētu. MENTOR® krūšu implanti 
ir kontrindicēti tālāk nosauktajās situācijās, jo krūšu palielināšanas vai rekonstrukcijas veikšanai ar implantiem būtu lielāks risks nekā ieguvumi.
• Sievietēm, kam ir aktīva infekcija kaut kur organismā.
• Sievietēm, kam ir vēzis vai pirmsvēža slimība krūtīs un kam šīs slimības nav piemērotā veidā ārstētas.
• Sievietes, kam ir grūtniecība vai kas baro bērnu ar krūti.

Krūts implanta ievietošanas gadījumā kontrindicētās ķirurģiskās procedūras
• Injekcija caur implanta apvalku.
• Vairāku implantu ievietošana: vairāk nekā viens implants katrā krūtī.

Drošība nav izpētīta pacientēm ar šādiem traucējumiem:
• Autoimūnas slimības, piemēram, sarkanā vilkēde un sklerodermija.
• Traucējumi, kas ietekmē brūču dzīšanu un asinsreci.
• Novājināta imūnsistēma (piemēram, pašlaik saņem imunitāti nomācošu terapiju).
• Samazināta asins piegāde krūts audiem.

Citi apsvērumi
Mammogrāfija pirms implantācijas
Jums varētu būt piemēroti veikt mammogrāfiju pirms operācijas un nākamreiz no 6 mēnešiem līdz 1 gadam pēc implantācijas, lai noteiktu 
izejas stāvokli.

Ietekme uz mammogrāfiju
Implants var ietekmēt krūts vēža atklāšanu mammogrāfijas laikā, kā arī apgrūtināt mammogrāfijas veikšanu. Tādēļ ir svarīgi, lai jūs pirms 
procedūras pateiktu mammogrāfijas speciālistam, ka jums ir implants. Speciālists var izmantot īpašus paņēmienus, lai mazinātu plīsuma iespēju 
un iegūtu pēc iespējas labāku krūts audu attēlu. Tā kā mammogrāfijas laikā krūts tiek saspiesta, procedūras laikā iespējams implanta plīsums. 
Izmantojot šos īpašos paņēmienus, vajadzēs vairāk rentgenoloģisko projekciju, tāpēc sievietes ar krūšu implantiem saņem vairāk starojuma. 
Tomēr mammogrammas sniegtais ieguvums vēža atklāšanā attaisno lielākas rentgenstarojuma dozas radīto risku.

Implanta atšķiršana no krūts audiem krūts pašizmeklēšanas laikā
Jums jāveic krūts, kurā ievietots implants, pašizmeklēšana reizi mēnesī. Lai to veiktu efektīvi, jums jālūdz ķirurgam palīdzība, kā atšķirt implantu 
no krūts audiem. Jauni sacietējumi vai aizdomīgi bojājumi (čūlas) jānovērtē ar biopsiju. Ja tiek veikta biopsija, jāievēro piesardzība, lai izvairītos 
no implanta punkcijas. Taču krūšu implantu esība var arī atvieglināt audzēju noteikšanu pašizmeklēšanā (iztaustot).

Ilglaika ietekme
Krūšu implantu drošība un efektivitāte ilgtermiņā pašlaik tiek pētīta; tomēr Mentor kontrolē implanta plīsuma, atkārtotas operācijas, 
implanta izņemšanas un kapsulas kontraktūras (audu sacietēšanas ap implantu) risku ilgākā periodā (t.i., 10 gadi). Ja kļūs pieejami jauni dati, 
Mentor ietvers šo informāciju lietošanas instrukcijās, kas pievienotas izstrādājumiem, un nosūtīs to ārstiem. Jums jākonsultējas ar ārstu par 
atjaunināto informāciju.

Kapsulas procedūras
Jums jāzina, ka slēgtā kapsulotomija, spēcīga saspiešana vai uzspiešana uz fibrozās kapsulas ap implantu, lai pārplēstu rētaudu kapsulu, nav 
ieteicama, jo tā var izraisīt implanta plīsumu vai bojājumu.
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Staru terapija
Jums jāzina, ka nav veiktas pārbaudes, lai parādītu staru terapijas ietekmi uz audiem pacientēm, kam ir krūšu implanti; tomēr literatūra liecina, 
ka staru terapija var palielināt kapsulas kontraktūras iespēju. Lēmums par staru terapijas izmantošanu pēc krūts implanta ievietošanas jāpieņem 
ķirurgam un staru terapijas speciālistam-onkologam.

MRA
Ir konstatēts, ka MRA skenēšana ir labākais veids, kā bez operācijas noskaidrot, vai jūsu implants nav plīsis. Ja jums veic MRA, jums jāguļ uz 
vēdera, ievietojot krūti īpašā turētājā. Tad jūs ievietos aparātā, kas var būt atvērts vai tuneļveida. Dažām pacientēm rodas nepatīkama sajūta, 
atrodoties noslēgtā telpā. Kamēr aparāts uzņem krūts attēlus, tas rada troksni. Lai veiktu MRA skenēšanu, jums ķermenī nedrīkst būt implantēti 
metāla priekšmeti un anamnēzē nedrīkst būt klaustrofobija.

6. KĀDAS IR KRŪTS IMPLANTA RADĪTĀS KOMPLIKĀCIJAS?
Visas ķirurģiskās procedūras var radīt komplikāciju risku, piemēram, narkozes ietekme, infekcija, pietūkums, apsārtums, asiņošana un sāpes.
Turklāt ir iespējamas krūšu implantiem specifiskas komplikācijas. Šīs komplikācijas ir:

Saplakšana/plīsums
Ja ar gelu pildītā krūts implanta apvalks saplīst, gels var izplūst no implanta. BECKER™ izstiepēji/implanti saplok, ja fizioloģiskais šķīdums noplūst 
caur nenoslēgtu vai bojātu vārstu vai caur implanta apvalka plīsumu. To vai nu var pamanīt kā implanta formas pārmaiņas, vai arī nepamanīt 
(“klusais” plīsums), bet konstatēt ar mammogrāfiju vai MRA. Saplakšana vai plīsums var rasties pirmajos mēnešos pēc implanta ievietošanas 
vai pēc vairākiem gadiem. Saplakšanas vai plīsuma iemesli ir bojājums ar ķirurģiskiem instrumentiem operācijas laikā, implanta pārpildīšana 
vai nepietiekama piepildīšana ar fizioloģisko šķīdumu, kapsulas kontraktūra, slēgta kapsulotomija, trauma vai spēcīga fiziska manipulācija, 
pārmērīga saspiešana mammogrāfiskas izmeklēšanas laikā, umbilikāls incīzijas novietojums un nezināmi/neizskaidrojami iemesli. Jums arī 
jāzina, ka krūts implants var laika gaitā nolietoties un saplakt/saplīst.
Implanta saplakšanas vai plīšanas gadījumā nepieciešama papildu operācija tā izņemšanai un iespējamai nomaiņai.

Kapsulas kontraktūra
Rētaudi vai kapsula, kas parasti veidojas ap implantu, var iesprostot un saspiest implantu, un to sauc par kapsulas kontraktūru. Biežāk kapsulas 
kontraktūru novēro pēc infekcijas, hematomas un seromas. Simptomu diapazons var būt no cietības un neliela diskomforta līdz sāpēm, 
deformācijai, implanta palpējamībai un/vai implanta novietojuma maiņai.
Ja sāpes un/vai cietība ir izteikta, nepieciešama papildu operācija. Šīs operācijas veidi var būt no implanta kapsulas audu izņemšanas līdz paša 
implanta izņemšanai un iespējamai nomaiņai.
Pēc šīm papildu operācijām kapsulas kontraktūra var atkārtoties.

Sāpes
Var rasties dažādas intensitātes un ilguma sāpes, kas var saglabāties pēc krūts implanta ievietošanas operācijas. Turklāt nepareizs lielums, 
novietojums, operācijas tehnika vai kapsulas kontraktūra var izraisīt sāpes, kas saistītas ar nerva nospiešanu vai ietekmi uz muskuļu kustībām.  
Ja jums rodas stipras sāpes, jums tas jāpasaka ārstam.

Papildu operācijas
Sievietēm jāsaprot, ka pastāv iespēja, ka kādā brīdī būs nepieciešama(s) papildu operācija(as) implanta nomaiņai vai izņemšanai. Arī tādu 
problēmu kā saplakšana/plīsums, kapsulas kontraktūra, infekcija, novirzīšanās un kalcija depozīti dēļ implanti var būt jāizņem. Daudzas sievietes 
izlemj implantus nomainīt, bet dažas nē. Tām, kas izvēlas implantu nenomainīt, pēc implanta izņemšanas un jauna neielikšanas var rasties 
kosmētiski nepieņemama bedrīšu veidošanās un/vai krokošanās. 
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Neapmierinātība ar kosmētiskajiem rezultātiem
Var būt tādi neapmierinoši rezultāti kā sakrokošanās, asimetrija, implanta vietas maiņa (novirzīšanās), nepareizs lielums, neparedzēta forma, 
implanta palpējamība, rētaina deformācija, hipertrofētas (neregulāras, paceltas) rētas un/vai sašķīšana (fizioloģisko šķīdumu saturošiem 
implantiem). Rūpīga operācijas plānošana un tehnika šādus rezultātu iespēju var mazināt, bet ne vienmēr novērst.

Infekcija
Infekcija var rasties jebkuras operācijas gadījumā. Lielākā daļa operācijas izraisītu infekciju rodas dažu dienu vai nedēļu laikā pēc operācijas.  
Tomēr infekcija ir iespējama jebkurā laikā pēc operācijas. Ja ir implants, infekcija ir grūtāk ārstējama nekā infekcija normālos organisma audos.  
Ja infekcija nereaģē uz antibiotikām, implants var būt jāizņem un citu implantu var ievietot pēc infekcijas izārstēšanas.
Retos gadījumos sievietēm pēc krūts implanta ievietošanas operācijas novērots toksiskā šoka sindroms, un tas ir dzīvībai bīstams stāvoklis. 
Simptomi ir pēkšņs drudzis, vemšana, caureja, ģībonis, reibonis un/vai saules apdegumam līdzīgi izsitumi. Nekavējoties jāgriežas pie ārsta,  
lai noteiktu diagnozi un veiktu ārstēšanu.

Hematoma/seroma
Hematoma ir asiņu uzkrāšanās organisma dobumā, un seroma ir asins ūdeņainās daļas uzkrāšanās (šajā gadījumā ap implantu vai incīzijas 
vietu). Hematoma un seroma pēc operācijas var veicināt infekcijas rašanos un/vai kapsulas kontraktūru. Iespējams pietūkums, sāpes un zilumu 
veidošanās. Hematoma parasti radīsies drīz pēc operācijas, tomēr tā var rasties jebkurā laikā pēc krūts traumas. Organisms uzsūc nelielas 
hematomas un seromas, lielu hematomu gadījumā pilnīgai sadzīšanai nepieciešama ķirurģisko drenu ievietošana. Ķirurģiska drenāža var atstāt 
nelielu rētu. Ja drenāžas procedūras laikā implants ir ticis bojāts, ķirurģiska drenāža var izraisīt implanta saplakšanu vai plīsumu.

Krūtsgala un krūts jutīguma pārmaiņas
Pēc implanta ievietošanas operācijas krūtsgala un krūts jutība var palielināties vai samazināties. Pārmaiņas variē no stipra jutīguma līdz krūtsgala 
vai krūts nejutīgumam pēc operācijas. Jutīguma pārmaiņas var būt īslaicīgas vai pastāvīgas un var ietekmēt seksuālo atbildreakciju vai spēju barot 
bērnu ar krūti.

Zīdīšana
Pašlaik nav zināms, vai neliels silikona daudzums var difundēt (pāriet) caur krūts implanta, kas pildīts ar silikona gelu, apvalku un nokļūt mātes 
pienā. Ja tas notiek, nav zināms, kādu ietekmi tas var atstāt uz zīdaini, ko baro ar krūti. Lai gan pašlaik nav pieejamas metodes silikona līmeņa 
noteikšanai mātes pienā, pētījumi, kuros nosaka silīcija (vienas silikona sastāvdaļas) līmeni, neliecina par augstāku līmeni mātes pienā sievietēm 
ar silikona gelu pildītiem implantiem, salīdzinot ar sievietēm bez implantiem. IOM ziņojumā norādīts, ka mātēm ar krūšu implantiem jāmēģina 
barot bērnu ar krūti, jo tas sniedz labumu bērnam. Periareolāra incīzijas vieta var ievērojamā pakāpē samazināt spēju veiksmīgi barot bērnu ar 
krūti, samazinot sintezētā piena daudzumu.

Kalcija depozīti audos ap implantiem
Kalcija depozītus var redzēt mammogrammās un kļūdaini uzskatīt par iespējamu vēzi, un tāpēc, lai atšķirtu tos no vēža, tiek veikta papildu 
operācija biopsijas veikšanai un/vai implanta izņemšanai.

Vēlīna brūču dzīšana
Dažos gadījumos incīzijas vieta nedzīst normāli.

Izgrūšana
Nestabils vai bojāts audu pārklājums un/vai brūces dzīšanas traucējumi var izraisīt izgrūšanu, kad krūts implants iznāk ārā caur ādu.

Nekroze
Nekroze ir audu bojāeja ap implantu. Tā var traucēt brūces dzīšanu, un var būt nepieciešama ķirurģiska korekcija un/vai implanta izņemšana.  
Pēc nekrozes iespējama paliekoša rētaina deformācija. Faktori, kas saistīti ar pastiprinātu nekrozi, ir infekcija, steroīdu lietošana operācijas kabatā, 
smēķēšana, ķīmijterapija/apstarošana un pārmērīga siltuma vai aukstuma terapija.
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Krūts audu atrofija/krūšu kurvja sienas deformācija
Krūšu implantu radītā spiediena ietekmē krūts audi var kļūt plānāki un sarukt. Tas var notikt, gan kad ķermenī vēl ir implanti, gan arī pēc implanta 
izņemšanas bez nomaiņas.
Papildus šīm parastajām komplikācijām ir iespējamas vēl dažas slimības, par kurām jums jāzina:

Saistaudu slimība
Šaubas par krūšu implantu saistību ar autoimūnas vai saistaudu slimības, sistēmas sarkanās vilkēdes, sklerodermijas vai reimatoīdā artrīta 
rašanos izraisīja literatūrā sastopamie ziņojumi par šādiem gadījumiem nelielam skaitam sieviešu ar implantiem. Apkopojot vairākus lielus 
epidemioloģiskos pētījumus par sievietēm ar implantiem un bez tiem, konstatēts, ka šīs slimības sievietēm ar implantiem nav sastopamas biežāk 
kā sievietēm bez implantiem. Tomēr dažas sievietes ar krūšu implantiem uzskata, ka implanti viņām ir izraisījuši saistaudu slimību.

Vēzis
Publicētie pētījumi liecina, ka krūts vēzis sievietēm ar implantiem nav biežāk sastopams kā sievietēm bez implantiem.

Anaplastiska lielšūnu limfoma
Sievietēm ar krūšu implantiem var būt ļoti neliels, tomēr palielināts risks saslimt ar anaplastisku lielšūnu limfomu jeb ALL, kas izveidojas rētaudos 
un šķidrumā pie implanta. ALL nav tas pats, kas krūts vēzis, bet gan reta paveida nehodžkina limfoma (onkoloģiska imūnsistēmas slimība).
Globāli ir ziņots par ALL konstatēšanu pacientēm, kurām lietoti implanti, tai skaitā Mentor un citu ražotāju krūšu implanti.
Vairākumā gadījumu to diagnosticēja tad, kad pacientes vēlējās ārstēšanu simptomiem, kas saistīti ar implantu, piemēram, sāpēm, 
sacietējumiem, pietūkumu vai asimetriju un bija radušies jau pēc sākotnēji operētās vietas pilnīgas sadzīšanas. Ziņojumos aprakstītajos 
gadījumos ALL parasti tika diagnosticēta vairākus gadus pēc implantēšanas operācijām.
Jūsu ārstam ir jāizvērtē ALL iespējamība, ja pēc operācijas vietas pilnīgas sadzīšanas jūs apvidū ap implantu pamanāt vizuālas vai sataustāmas 
pārmaiņas, tai skaitā pietūkumu vai sāpes ap implantu. Ja ir aizdomas par ALL, ārsts nosūtīs jūs pie attiecīga speciālista uz izmeklēšanu, kurā var 
tikt ietverta šķidruma un audu ņemšana analīzēm no vietas ap krūts implantu. Ja tiek apstiprināta ALL diagnoze, ārsts izveidos tieši jums domātu 
ārstēšanas plānu. Tā kā visā pasaulē ir bijis maz šādu gadījumu, kā arī, ņemot vērā iespējamos ārstēšanas variantus, nav noteikts viens konkrēts 
ārstēšanas veids.
Ja jums ir krūšu implanti, bet simptomu nav, jums nekas papildus nav jādara, tomēr vajadzētu turpināt regulāri pārbaudīt savus krūšu implantus 
un saņemt ierasto veselības aprūpi. Ja sievietei nav simptomu, implantu izņemšana nav ieteicama, kamēr ALL nav diagnosticēta.
Ja jums pašlaik nav krūšu implantu, bet jūs apsverat iespēju veikt krūšu implantu operāciju, jums jāapspriež attiecīgais risks un ieguvumi ar savu 
veselības aprūpes sniedzēju. Papildu informāciju jūs varat gūt arī FDA (Pārtikas un zāļu pārvaldes) vietnē.
Plašāka, visjaunākā informācija ir pieejama šeit: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Ietekme uz pēcnācējiem
Radušās šaubas par iespējamu kaitīgu ietekmi uz bērniem, kas dzimuši mātēm ar implantiem. IOM ziņojumā secināts, ka nav ietekmes uz 
bērniem kas dzimuši sievietēm ar krūšu implantiem.

Gela noplūde un granulomas
Implantā esošais gels sastāv no lielām trīsdimensiju tīklveida molekulām, kas veido aptuveni 20 % no kopējās gela masas. Atstarpes starp 
šīm molekulām ir pildītas ar medicīnisku silikona eļļu maisījumu. Šīs eļļas ir līdzīgas materiāliem, kas pieejami vairākos izstrādājumos, tostarp 
līdzekļos pret vēdera uzpūšanos, ko var iegādāties bez receptes zīdaiņiem un pieaugušiem. Neliels šo eļļu daudzums var noplūst caur implanta 
apvalku. Liela daļa šo eļļu paliek uz implanta sienas. Mazāks daudzums pārvietojas rētaudu kapsulā, kur to pakāpeniski saista noteiktas 
organisma šūnas, ko sauc par makrofāgiem - iespējamais mehānisms, ar kādu tas tiek transportēts uz reģionāliem limfmezgliem. 
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Ap nelielu silikona daudzumu var veidoties granuloma. Lai gan šie sacietējumi nav ļaundabīgi, tos bez izņemšanas (biopsijas) un izmeklēšanas var 
būt grūti atšķirt no ļaundabīgiem sacietējumiem.

7. JA JUMS RODAS PROBLĒMA, VAI JĀSAZINĀS AR ĀRSTU?
Konsultējieties ar ārstu, ja jums ir aizdomas par varbūtējām komplikācijām saistībā ar krūšu implantu (implantiem) – it sevišķi tad, ja gūta 
trauma vai notikusi saspiešana, piemēram, pārmērīgi masējot krūšu apvidu, nodarbojoties ar dažu veidu sportiskām aktivitātēm vai izmantojot 
automašīnas drošības jostu.

8. PAPILDU IETEIKUMI PACIENTĒM
Pacientēm ar krūšu implantiem var sniegt šādus papildu ieteikumus:

• Pacientei pēc operācijas ir jāierodas pie ķirurga uz vajadzīgajām vizītēm.
• Ir jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu, pirms krūšu apvidū lietojat tādus ārīgus medikamentus, kā, piemēram, steroīdus.
• Turpiniet regulāri veikt krūšu vēža skrīninga izmeklējumus pie ārsta.
• Informējiet ārstu vai ķirurgu par to, ka jums ir implants, ja tiek plānota kāda operācija krūšu apvidū.
• Saglabājiet un vienmēr nēsājiet līdzi savu pacientes kartīti, ko saņēmāt no ķirurga (tajā ir norādīts jūsu krūšu implanta vai implantu tips 

un partijas numurs), jo tas var atvieglot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu (piem., ja notiek ceļu satiksmes negadījums).

9. ZIŅOŠANA PAR PROBLĒMĀM PACIENTĒM NO AUSTRĀLIJAS
Pacientēm no Austrālijas. Ja jums rodas problēmas ar implantu(iem), jums par to vēlams ziņot Terapeitisko preču administrācijai (TGA) atbilstoši 
ierīces bojājuma ziņošanas shēmai. Lai iegūtu informāciju, sazinieties ar: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme,  
P.O. Box 100, Woden ACT 2606, tālrunis 1800 809 361, e-pasts: iris@health.gov.au.

10. KRŪŠU IMPLANTU STATUSS/JURIDISKĀ POZĪCIJA EIROPAS PACIENTĒM
Visi krūšu implanti, kas pārdoti Eiropas Kopienā, ir pakļauti Medicīnisko ierīču direktīvai (93/42/EEK), un tās ir III grupas ierīces atbilstoši 2003. 
gada 3. februāra Komisijas Direktīvai 2003/12/EK.

11. INFORMĀCIJAS AVOTI PAR KRŪŠU IMPLANTIEM
Vispārīga informācija par krūšu implantiem
Pēc pieprasījuma jums izsniegs lietošanas instrukcijas eksemplāru. Jūs varat pieprasīt eksemplāru no sava ķirurga vai no Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  
(Medicīnas institūta ziņojums par silikona implantu drošību) www.nap.edu/catalog/9618.html
Neatkarīgās pārskata grupas ziņojums par silikona krūšu implantiem www.silicone-review.gov.uk
Nacionālās zinātniskās darba grupas ziņojums par silikona krūšu implantiem www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Informācija par krūšu rekonstrukciju
Tālāk sniegtais avotu saraksts var jums palīdzēt gūt vairāk informācijas un saņemt atbalstu, pieņemot lēmumu par krūšu rekonstrukciju.
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ASV vietnes
Nacionālais vēža institūts www.cancernet.nci.nih.gov
Amerikas vēža biedrība www.cancer.org
BreastCancer Net www.breastcancer.net

Austrālijas vietnes
Austrālijas vēža biedrība www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia www.breastscreen.org.au/
Plastiskā ķirurģija Austrālijā www.plasticsurgery.com.au/

Eiropas vietnes
Britu plastikas ķirurgu asociācija www.baps.co.uk
Cancerworld www.cancerworld.org/Home.html
Nīderlandes vēža institūts www.nki.nl
Nīderlandes vēža slimnieku federācija www.kankerpatient.nl
The Wave (informācija par krūšu rekonstrukciju) www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Informācija par krūts vēzi www.murgo.yucom.be/index.htm
Informācija par krūts vēzi www.brustkrebs.de/
Vācijas nacionālais vēža institūts www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Informācija par krūts vēzi www.senologia.net
Spānijas pretvēža asociācija www.aecc.es
Spānijas rekonstruktīvās un plastiskās ķirurģijas biedrība www.cirugia-plastica.org

12. VĀRDNĪCA
Aksilārs – Saistīts ar padusi.
ALL – Anaplastiska lielšūnu limfoma, reta paveida nehodžkina limfoma (onkoloģiska imūnsistēmas slimība).
Ambulatoriska operācija – Ķirurģiska procedūra, kuras veikšanai pacientei nav jāpaliek pa nakti slimnīcā.
Areola – Pigmentēts vai tumšākas krāsas ādas laukums ap krūtsgalu.
Asimetrija – Neproporcionāla krūšu forma, lielums un novietojums.
Audu izstiepējs – Pielāgojams implants, ko var piepildīt ar sālsūdeni, lai izstieptu audus mastektomijas vietā un veidotu jaunu audu lēveri krūts 
implanta ievietošanai.
Autoimūna slimība – Slimība, kad organisms vēršas pret saviem audiem vai šūnām. Parasti organisma imūnsistēma spēj skaidri atšķirt 
normālas un svešas vielas. Autoimūnās slimības skarta sistēma darbojas nepareizi un veido tādas antivielas, kas vēršas pret normālām ķermeņa 
daļām un kaitē audiem. Par autoimūnām slimībām uzskata tādas kaites kā, piemēram, reimatoīdo artrītu un sklerodermiju.
Bilaterāls (abpusējs) – Tāds, kas saistīts vai skar gan labo, gan kreiso krūti.
Biopsija – Audu, šūnu vai šķidruma paņemšana no ķermeņa un izmeklēšana.
Epidemioloģisks – Saistīts ar slimības sastopamību, izplatību un kontroli populācijā.
Fibrozie audi – Saistaudi, kas sastāv galvenokārt no šķiedrām.
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Fizioloģiskais šķīdums – Šķīdums, kas pagatavots no ūdens un neliela sāls daudzuma. Tāds pats sāls šķīdums ūdenī veido aptuveni 70 % no 
pieauguša cilvēka ķermeņa masas.
Hematoma – Asinis saturoša masa vai pietūkums.
Iedzimta anomālija – Novirze no normas, kas konstatēta dzimšanas brīdī vai datēta ar dzimšanas brīdi.
Imūnreakcija – Organisma atbildreakcija uz svešu vielu.
Inframammāra kroka/incīzija – Incīzija, ko veic krokā zem krūts.
Inframammārs – Zemkrūts.
Izgrūšana – Implanta izspiešanās caur operācijas brūci.
Kapsulas kontraktūra – Rētaudu sabiezēšana ap implantu, kas padara krūti cietu.
Kapsulektomija – Kapsulas (rētaudu) izoperēšana.
Kapsulotomija (atvērta) – Kapsulas (rētaudu) incīzija vai atvēršana ar atvērtu ķirurģisku pieeju.
Kapsulotomija (slēgta) – Kapsulas (rētaudu) sadalīšana, veicot masāžu vai kompresiju no krūts ārpuses.
Karcinoma – Ļaundabīgs audzējs (vēzis).
Ķirurģiska incīzija – Iegriezums jeb brūce, kas rodas ķermeņa audos operācijas laikā.
Krūšu palielināšana – Ķirurģiska procedūra, kuras laikā palielina sievietes krūšu lielumu un proporcijas.
Krūšu rekonstrukcija – Ķirurģiska procedūra, kuras laikā atjauno dabisko krūšu formu un masu pēc mastektomijas, traumas vai savainojuma.
Latissimus dorsi – Divi trīsstūrveida muskuļi, kas sākas pie mugurkaula un beidzas pie pleca.
Lēveris – Audu daļa (kas var ietvert muskuļus, taukus un ādu) ar savu asinsapgādi, kas tiek pārvietota no vienas ķermeņa daļas uz citu.
Mammārs – Saistīts ar krūti.
Mammogrāfija – Rentgenoloģiska krūšu izmeklēšana (piemēram, agrīnai vēža atklāšanai).
Mammoplastija – Krūšu plastiskā operācija.
Mastektomija – Krūts audu izoperēšana vēža vai pirmsvēža pārmaiņu dēļ.
Mastopeksija – Plastiskā operācija noslīdējušu krūšu pacelšanai.
Modificēta radikāla mastektomija – Visas krūts ar krūtsgalu, areolu un ādu, kā arī paduses limfātisko audu izoperēšana.
Nekroze – Dzīvu audu bojāeja.
Novirze – Pārvietošanās no parastās vai pareizās vietas.
Onkologs – Audzēju jomā specializējies ārsts.
Operācija stacionārā – Ķirurģiska procedūra, kuras veikšanai pacientei jāpaliek pa nakti slimnīcā.
Palpējamība – Sataustāmība, sajūtamība.
Palpēt/palpējamība – Sataustīt ar roku.
Pectoralis – Krūšu kurvja lielais muskulis.
Plastiskā operācija – Ķirurģija, kuras nolūks ir ķermeņa bojājumu labošana, tā atjaunošana vai uzlabošana pēc traumas, savainojuma vai 
slimības.
Protēze – Mākslīgs izstrādājums, ko izmanto kādas ķermeņa daļas aizstāšanai vai atveidošanai.
Ptoze – Krūšu noslīdēšana, kas parasti notiek normāla novecošanās procesa, grūtniecības vai ķermeņa masas zuduma dēļ.

PPE Specification
Labeling Specification
11854-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Latvian

100069460 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



24 11854-03 
LAB100069460v4

Radikāla mastektomija – Visas krūts ar krūtsgalu, areolu un ādu, kā arī krūšu kurvja muskuļu, paduses limfātisko audu un dažādu citu 
apkārtējo audu izoperēšana.
Rectus abdominus – Garš, plakans muskulis pa visu priekšējo vēdera sienu.
Saistaudu slimība – Slimība vai slimību grupa, kas skar saistaudus. Šo slimību cēlonis nav zināms. Slimības grupē pēc to klīniskām pazīmēm, 
simptomiem un laboratorisko raksturlielumu pārmaiņām.
Saplakšana/plīsums – Fizioloģiskā šķīduma noplūde no implanta, bieži caur vārstu notikušas noplūdes dēļ vai implanta apvalka plīsuma vai 
iegriezuma dēļ, kas izraisa daļēju vai pilnīgu implanta saplakšanu.
Seroma – Šķidruma uzkrāšanās audos.
Serratus – Muskulis, kas atrodas zem krūšu kurvja pectoralis major un minor muskuļiem un zem ribu karkasa.
Silikona elastomērs – Silikona veids ar gumijai līdzīgām elastīguma īpašībām.
Subglandulārs novietojums – Novietojums zem krūts dziedzera un virs krūšu kurvja muskuļa.
Subkutāna mastektomija – Krūts audu izoperēšana, atstājot ādu, krūtsgalu un areolu.
Submuskulārs novietojums – Novietojums pilnīgi vai daļēji zem lielā krūšu kurvja muskuļa pectoralis major.
Totāla mastektomija – Krūts, arī krūtsgala, areolas un lielākās daļas pārklājošās ādas izoperēšana.
Transaksilāra incīzija – Incīzija, kas izdarīta pa paduses garenasi.
Umbilikāls – Saistīts ar nabu.
Unilaterāls – Tāds, kas skar tikai vienu pusi.
Vēlāka rekonstrukcija – Krūšu rekonstrukcija vairākas nedēļas, mēnešus vai gadus pēc mastektomijas.
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PACIENTES PARAKSTA VEIDLAPA
Izvēlēties labāko metodi, pēc kuras konsultēt pacienti pirms operācijas, ir konkrētā ķirurga atbildība.
Mentor paļaujas, ka ķirurgs informēs pacienti par visām iespējamām komplikācijām un risku, kas saistīts ar krūšu implantu lietošanu.
Ar gelu pildīto krūšu implantu ievietošanas operācijas var izraisīt komplikācijas un radīt risku. Šī izstrādājuma izmantošana ir plānveida procedūra.
Man (pacientei) pirms operācijas tika sniegta konsultācija par ieguvumu un iespējamo risku, kas saistīts ar audu rekonstrukciju un/vai krūšu 
palielināšanu, izmantojot krūšu protēzes un alternatīvas procedūras. Man (pacientei) ārsts norādīja, ka krūšu implantus nevar uzskatīt par visu 
mūžu kalpojošiem implantiem.
Man jau iepriekš, t. i., pirms operācijas tika iedota brošūra “Ar gelu pildīta krūts implanta ievietošanas operācija: informēta lēmuma pieņemšana” 
(izņemot gadījumus, kad jāveic neatliekama operācija vēža vai cita iemesla dēļ).

Esmu izlasījusi šo brošūru.  Jā   Nē 
Mans ķirurgs apsprieda ar mani šajā brošūrā sniegto informāciju, un es to sapratu. Uz visiem jautājumiem es saņēmu mani apmierinošas atbildes, 
un man iedeva šīs veidlapas eksemplāru.

___________________________________________________  _____________________________
Pacientes paraksts Datums

___________________________________________________ 
Pacientes vārds, uzvārds ar drukātiem burtiem

___________________________________________________  _____________________________
Ārsta paraksts Datums

___________________________________________________ 
Ārsta vārds un uzvārds drukātiem burtiem 
(Piezīme ārstam: šīs parakstītās veidlapas eksemplārs jāglabā pacientes lietā.)

SILTEX™ UN GLUDIE GELA KRŪŠU IMPLANTI,  
SILTEX™ BECKER™ IZSTIEPĒJI/KRŪŠU IMPLANTI
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