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1. ĮVADAS
Brošiūros paskirtis
Šios brošiūros paskirtis yra padėti pacientėms priimti informuotus sprendimus dėl krūties padidinimo ir krūties rekonstrukcijos chirurginių 
procedūrų. Ši mokomoji brošiūra sudaryta taip, kad padėtų pacientėms kalbėtis su savo gydytojais bei būtų pateikta bendra informacija apie 
krūties implantų operaciją ir specifinės detalės apie „MENTOR®“ krūties implantus. 

Kas suteikia krūtinei formą?
Krūtį sudaro pieno latakai ir liaukos, kuriuos supa riebalinis audinys, suteikiantis jai 
formą ir jautrumą. Po krūtimi yra didysis krūtinės, arba kitaip, krūtinės raumuo. Krūtis 
gali nusileisti ar nukarti dėl tokių veiksnių kaip nėštumas (kai pieno liaukos laikinai 
padidėja), svorio netekimas, traukos poveikis senėjant ir tempiantis odai.

Kas yra krūties implantas?
Šiuo metu yra trys pagrindiniai krūties implantų tipai:
• krūties implantai, užpildyti fiziologiniu tirpalu,
• krūties implantai, užpildyti klampiu silikono geliu, ir
• krūties implantai, užpildyti klampaus gelio ir fiziologinio tirpalo deriniu.
Visi šie implantai turi silikono elastomero apvalkalą, kuris užpildytas fiziologiniu tirpalu 
(sūrus vanduo), klampiu silikono geliu arba ir fiziologiniu tirpalu, ir klampiu silikono geliu. Apvalkalų paviršius gali būti nelygus arba lygus.

Krūties implantai, užpildyti fiziologiniu 
tirpalu

Krūties implantai, užpildyti geliu Krūties implantai, užpildyti gelio ir fiziologinio 
tirpalo deriniu

Kas yra silikonas? 
Silikonai yra polimerai, sudaryti iš silicio, deguonies, anglies ir vandenilio. Silikonas gali būti skystas, kietas ar gelio pavidalu. Silikonas 
naudojamas daugelyje sričių, pavyzdžiui, kosmetikoje ar gydant dujų kaupimąsi skrandyje. Jo yra daugelyje medicininių priemonių, tokiuose kaip 
lankstūs intraokuliniai lęšiai, širdies stimuliatoriai ir audinių plėtikliai.
Silicis yra gamtoje dažnai pasitaikantis cheminis elementas. Jo yra smėlio, akmens ir stiklo sudėtyje.

Ar silikonas yra saugus?
Buvo sudarytos kelios prestižinės daugelio specialybių mokslinių ekspertų grupės, kurios peržiūrėjo ir tyrė gaunamus duomenis apie silikoninius 
krūties implantus. Toliau pateikiami trijų tokių grupių gauti duomenys.

Riebalinis audinys

Latakai
Raumuo
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The Independent Review Group (IRG)
Šią grupę sudarė Didžiosios Britanijos Sveikatos Apsaugos ministras ir daugelio mokslinių disciplinų ekspertai. Jai buvo pavesta patikrinti 
mokslinius įrodymus apie galimą krūties implantų riziką sveikatai ir išnagrinėti pacientų informavimo prieš operaciją klausimus. IRG ataskaitoje, 
pateiktoje 1998 m, padarytos šios išvados:
• „Nėra epidemiologinių įrodymų, kad susergama kokia nors nustatyta jungiamojo audinio liga dėl silikono gelio krūties implanto. Jeigu 

yra jungiamojo audinio ligos rizika, tai ji per maža, kad būtų kiekybiškai įvertinta. IRG negali patvirtinti rekomendacijų tolesniems 
epidemiologiniams tyrimams, siekiant patikrinti šią hipotezę.“ Norėdami gauti daugiau informacijos apie jungiamojo audinio ligą, žiūrėkite 
skyrių „KRŪTIES IMPLANTO KOMPLIKACIJOS“.

• Apskritai biologinis atsakas į silikoną atitinka normalias atsako į svetimas medžiagas formas, nėra neįprastos toksinės reakcijos.
• Nėra įrodymų, kad moterų, turinčių krūties implantus, vaikams yra padidėjusi jungiamojo audinio ligos rizika.

The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) programa
Šią grupę sudarė Europos Parlamentas, siekdamas pateikti ataskaitą apie silikono gelio krūties implantų strategijos galimybes, remiantis išsamia, 
objektyvia mokslinės literatūros analize. STOA ataskaitoje, paskelbtoje 2000 m., padarytos šios išvados:
• „Tyrimai nenurodo ryšio tarp silikono implantų ir rimtos rizikos sveikatai, pavyzdžiui, vėžio ar jungiamojo audinio ligos.“
• „… tyrimuose padaryta išvada, kad nėra įrodymų apie žalingą poveikį krūtimi maitinančių moterų su silikono krūties implantais vaikams …“

The Institute of Medicine (IOM)
Šią grupę sudarė JAV kongresas iš daugelio mokslinių disciplinų ekspertų ir pavedė jai pateikti nepriklausomą ataskaitą apie buvusius ir 
vykstančius tyrimus su silikono ir kitų tipų krūties implantais. IOM ataskaitoje, pateiktoje 1999 m., padarytos šios išvados:
• Moterims su krūties implantais jungiamojo audinio ligos rizika nėra padidėjusi. Moterims su krūties implantais vėžys, imunologinės ligos ar 

neurologinės problemos nepasitaiko dažniau, lyginant su likusia populiacija.
• Maitinimas krūtimi yra saugus ir naudingas.
• Nėra poveikio antrai moterų su krūties implantu vaikų kartai.

2. SPRENDIMAS TURĖTI KRŪTIES IMPLANTUS
Argumentai apsisprendžiant dėl krūties implantų
Implantai gali būti naudojami šioms indikacijoms:
• Krūties padidinimas – ši procedūra atliekama, norint padidinti moters krūtų dydį ir proporcijas. Europos Parlamentas „rekomenduoja 

moterims iki 18 metų leisti implantus naudoti tik medicininiu tikslu“.
• Krūties rekonstrukcija – ši procedūra atliekama, siekiant atkurti moters krūties formą po mastektomijos ar sužeidimo, sukėlusio dalinį ar 

visišką krūties (-ų) praradimą, arba atstatyti įgimtą defektą.
• Pakeitimas ar pakartotinė operacija – ši procedūra atliekama kaip pakeitimo ar pakartotinė operacija pacientėms, kurioms anksčiau buvo 

atliktas didinimas ar rekonstrukcija, naudojant silikono geliu ar fiziologiniu tirpalu pripildytus implantus.

Argumentai prieš krūties implantų pasirinkimą
Šio protezo naudojimas yra kontraindikuotinas pacientėms, kurios atitinka šias sąlygas:
• Nėštumas ar žindymas.
• Vilkligė (pvz., SRV ir DRV).
• Sklerodermija (pvz., progresuojanti sisteminė sklerozė).
• Šiuo metu yra sąlygos, kurios gali pabloginti ar komplikuoti žaizdų gijimą (išskyrus pacientes, kurioms atliekama rekonstrukcija).
• Infekcija ar abscesai bet kurioje kūno vietoje.
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• Esamos audinių savybės, kurios yra kliniškai nesuderinamos su implantu (pvz., audinių pažeidimas dėl spinduliuotės, netinkami audiniai ar 
prastas kraujagyslių tinklas).

• Esant sąlygoms ar gydant tokias būkles, kurios, konsultuojančio (-ių) gydytojo (-ų) nuomone, gali padidinti nepageidaujamą chirurginę riziką.
• Anatominė ir fiziologinė anomalija, kuri gali sukelti reikšmingų pooperacinių komplikacijų.
• Praeityje buvęs jautrumas svetimkūniams ar daugkartiniai krūtų padidinimo ar rekonstrukcijos bandymai ir nesėkmės.
• Nenoras būti operuojamai ar patirti reviziją.
• Nerealūs lūkesčiai, pvz., netinkamas nusistatymas ar motyvacija, supratimo apie riziką, kuri susijusi su chirurgine procedūra ar implantu, 

trūkumas.
• Ikivėžinė krūtų liga be poodinės mastektomijos.
• Negydytas ar netinkamai gydytas krūties piktybinis procesas, be mastektomijos.

Kokius silikono geliu užpildytus krūties implantus tiekia „Mentor“?
Visų „MENTOR®“ gelio krūties implantų sudėtyje yra silikono gelio, kuris yra klampus. Siūlomi trijų laipsnių užpildančios medžiagos klampumo 
implantai: Cohesive I (standartinis), Cohesive II (vidutinis) ir Cohesive III (aukštas). Implantai yra įvairios formos, paviršiaus tekstūros ir dydžio. 
Krūtų implantai tiekiami arba lygaus paviršiaus arba su tekstūriniu paviršiumi. „Mentor“ turi krūtų implantus su tekstūra, vadinamus „SILTEX™“. 
Be to, implantai gali būti su vienu silikono apvalkalu, užpildytu klampiu silikono geliu, arba, kaip plėtikliai/krūtų implantai, su vidiniu silikono 
apvalkalu, užpildytu fiziologiniu tirpalu, ir išoriniu silikono apvalkalu, kuriame yra klampaus silikono gelio.
Toliau yra „MENTOR®“ krūtų implantų modelių aprašymas. Įsitikinkite, kad susipažinote su skirtingomis krūties implantų savybėmis ir aptarėte 
labiausiai Jums tinkamą implantų tipą (-us) su savo chirurgu.

Geliu užpildytų krūties implantų šeima (fiksuoto tūrio)
Apvalūs modeliai:

Lygus
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„SILTEX™“

„CONTOUR PROFILE™“

BECKER™ plėtiklių/krūtų implantų šeima (pooperacinis tūrio koregavimas):

Veiksniai, kuriuos reikia apsvarstyti prieš krūties implantų implantavimą
Galima nauda
Moterys pasirenka pirminę krūtų padidinimo operaciją savo krūties (-ų) dydžiui ir proporcijoms padidinti. Moterys pasirenka pirminę krūtų 
rekonstrukcijos operaciją krūties audiniams pakeisti, kurie buvo pašalinti dėl vėžio ar sužalojimo arba pakeisti krūties audinius, kurie tinkamai 
nesivystė dėl sunkaus krūties defekto. Be to, moterys pakartotiną operaciją (esamų krūtų implantų pakeitimą) pasirenka siekdamos pakoreguoti 
ar pagerinti pirminės didinimo ar pirminės rekonstrukcijos operacijos rezultatus.

Gyvenimas su krūties implantais 
• Tiek didinimo, tiek ir rekonstrukcijos atveju, žinokite, kad krūties implantavimas gali būti ne vienkartinė chirurginė operacija. Tikėtina, kad 

reiks papildomų vizitų pas gydytoją ar papildomų operacijų visą krūties implantavimo operaciją patyrusios pacientės gyvenimą.
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• Krūties implantai nėra laikomi įtaisais, skirtais visam gyvenimui. Pacientei su krūties implantu gyvenimo metu gali prireikti implanto 
pakeitimo ar pašalinimo.

• „MENTOR®“ krūtų implantų tikėtina naudojimo trukmė pagrįsta apskaičiuotu implantų plyšimo procentu. Yra daug priežasčių, dėl kurių 
suplyšta krūtų implantai, įskaitant įtaiso susidėvėjimą bėgant laikui, atsitiktinį jų pažeidimą aštriu instrumentu operacijos metu ir fiziškai 
suspaudus, pavyzdžiui, automobilio avarijos metu ar dėl energingos veiklos. Plyšimo procentas gali būti įvairus, priklausomai nuo atliktos 
krūtų implanto operacijos tipo. „MENTOR®“ klinikinių tyrimų metu pacientėms reguliariai buvo atliekamas MRT patikra, norint patikrinti, ar 
implantas nėra suplyšęs. Svarbu pažymėti, kad daugumai pacienčių nebuvo jokių implanto suplyšimo simptomų.

Toliau pateiktas apskaičiuotas „MENTOR®“ krūtų implantų plyšimo procentas, nustatytas „MENTOR®“ klinikinių tyrimų metu. Šis procentas 
apskaičiuotas Kaplan-Meier analizės metodu. Į šį plyšimo procentą įtraukti ir „įtariami“, ir „patvirtinti“ plyšimai, kaip apibrėžta toliau. 

Įtariami plyšimai yra tokie plyšimai, kurie buvo įtarti remiantis MRT rezultatais, bet nepatvirtinti apžiūra, paprastai todėl, kad pacientė 
nenorėjo pašalinti implanto.
Patvirtinti plyšimai yra patvirtinti apžiūrint implantą, pašalintą iš pacientės.

Patvirtintų plyšimų dalis buvo 64 % (49 iš 77 įtartų ar patvirtintų plyšimų) „MENTOR® MemoryGel®“ krūties implantų, 47 % (8 iš 17 įtartų ar 
patvirtintų plyšimų) „Contour Profile®“ krūties implantų (CPG) ir 56 % (10 iš 18 įtartų ar patvirtintų plyšimų) „BECKER™“ implantų.
10 metų įtartų ar patvirtintų „MENTOR® MemoryGel®“ implantų plyšimo procentas:

Pirminis padidinimas Revizinis padidinimas Pirminė rekonstrukcija Revizinė rekonstrukcija

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Apskritai, 10 metų tolimesnio stebėjimo plyšimo procentas buvo 53 %, todėl duomenų tikslumas yra ribotas. 

8 metų įtartų ar patvirtintų „Contour Profile®“ krūties implantų (CPG) plyšimo procentas:

Pirminis padidinimas Revizinis padidinimas Pirminė rekonstrukcija Revizinė rekonstrukcija

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Apskritai, 8 metų tolimesnio stebėjimo plyšimo procentas buvo 55 %, todėl duomenų tikslumas yra ribotas. 

Remiantis anksčiau pateikta informacija, galima tikėtis, kad „MENTOR® MemoryGel®“ ir „Contour Profile®“ krūtų implantų (CPG) vidutinis išlikimo 
laikas gali būti ilgesnis nei dešimt metų. 

„BECKER™“ plėtikliuose / krūtų implantuose taip pat yra fiziologinio tirpalo ir jei implantas suplyšta, fiziologinis tirpalas išteka ir įtaisas subliūkšta. 
Subliūškimo procentai ir įtariamų ar patvirtintų plyšimų procentas pateikti toliau.
5 metų įtariamų ar patvirtintų implantų plyšimų ir „BECKER™“ plėtiklių / krūtų implantų plyšimų ir subliūškimo procentas pacientėms, kurioms 
buvo atlikta rekonstrukcija:

Įtariami ar patvirtinti plyšimai 7,2 %

Subliūškimas 1,3 %

Mažesnis imties dydis „BECKER™“ klinikiniame tyrime riboja duomenų tikslumą. 

Pagal 5 metų duomenis apie „BECKER™“ plėtiklius / krūties implantų įtaisus, šiuo metu pacientėms, kurioms buvo atlikta rekonstrukcija, plyšimo / 
subliūškimo procentas yra mažesnis nei 10 %.
• Daugelis pokyčių su pacientės krūtimi po implantacijos yra negrįžtami (negali būti pašalinti). Jeigu pacientė vėliau nusprendžia pašalinti savo 

implantą (-us), gali būti nepageidaujamas krūties įdubimas, suraukimas ir susiraukšlėjimas ar kiti kosmetiniai krūties pakitimai.
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• Krūties implantai gali paveikti pacientės galimybes gaminti pakankamai pieno maitinant krūtimi. Be to, krūties implantai neapsaugos 
pacientės krūties nuo nudribimo po nėštumo.

• Esant krūties implantams, rutininis mamografinis tyrimas gali būti sudėtingesnis ir pacientei gali prireikti daugiau papildomų nuotraukų, tai 
reiškia, kad procedūra truks ilgiau ir bus didesnė apšvita.

Implantacijos eiga
• Chirurgo pasirinkimas
 Pasirenkant chirurgą, kuris yra patyręs krūtų implantacijos srityje, turi būti atsakyta į tokius klausimus:

1. Kiek krūtų didinimo ar rekonstrukcijos implantacijos procedūrų chirurgas atlieka per metus?
2. Kiek metų chirurgas atlieka krūtų implantacijos procedūras?
3. Kokia dažniausiai pasitaiko komplikacija chirurgui krūtų implantacijos metu?
4. Koks yra chirurgo pakartotinių operacijų dažnis po krūtų implantacijos ir kokia dažniausia chirurgo atliekamų pakartotinių operacijų rūšis?

Su chirurgu turi būti aptartos ir turi būti suprastos tokios krūtų implantacijos galimybės:
• Implanto dydis
 Dažniausiai, kuo didesnė pageidaujama krūtis, tuo didesnį krūties implantą (matuojamą kubiniais centimetrais) pasirinks chirurgas implantuoti.
 Chirurgas įvertins ir esančius audinius, norėdamas nustatyti, ar jų yra pakankamai, kad uždengtų krūties implantą. Jeigu pageidaujamo implanto 

dydis yra per didelis esantiems audiniams, gydytojas gali įspėti, kad po operacijos gali matytis krūties implanto kraštai. Tai gali sukelti chirurginių 
komplikacijų riziką. Be to, per daug dideli krūtų implantai gali sustiprinti gravitacinį poveikį ir sukelti ankstyvą krūtų nudribimą ar nusileidimą.

• Paviršiaus tekstūra
 „SILTEX™“ yra „MENTOR®“ krūtų implantų tekstūrinio paviršiaus prekinis ženklas. Paviršius su tekstūra buvo sukurtas, siekiant sudaryti šiurkštų 

ar nelygų paviršių kūno kolageno audiniui sąveikauti su implantu.
 „Mentor“ gali pasiūlyti ir implantus be tekstūros ar lygiu paviršiumi.
• Implanto forma, projekcija ir aukštis
 „Mentor“ gali pasiūlyti klampiu geliu užpildytus krūtų implantus, kurie yra apvalios ar kontūro profilio formos. Yra įvairių projekcijų 

apvalių (žemo, vidutinio, vidutinio plius, aukšto ir itin aukšto profilio) ir įvairaus aukščio (žemi, vidutiniai, aukšti) kontūro profilio 
suformuotų implantų.

• Gelio vientisumo lygiai
 „Mentor“ silikono geliai yra klampūs polimerai, bet ne skysčiai. Nors yra minkštumo ir skystumo jausmas, jie yra kaip vienas vienetas. 

„Mentor“ geliai laikosi kartu vienoje vietoje, atgaudami natūralią formą, kuri yra panaši į tikrąjį krūties audinį. „Mentor“ gelio krūties 
implantai yra trijų skirtingų klampumo laipsnių, jie visi yra klampūs.

 Cohesive I 
Standartinio klampumo laipsnio gelis, naudojamas „Mentor“ implantuose. Jis yra minkščiausias „Mentor“ gelis.

 Cohesive II 
Nežymiai standesnis gelis, siekiant gauti standesnio čiuopimo implantą.

 Cohesive III 
Klampiausias „Mentor“ gelis, užtikrinantis formos suteikimą esant pageidaujamam standumui.

• Apčiuopiamumas
 Tai gali lemti didesnį implantų apčiuopiamumą (labiau jaučiami): implantai su tekstūra, didesni implantai, padėtis po liauka ir adekvataus 

odos/audinių kiekio, reikalingo uždengti implantą, trūkumas.
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• Implanto padėtis
 Krūties implantas gali būti įdėtas iš dalies po didžiuoju krūtinės raumeniu 

(po raumeniu) arba ant raumens po krūties liauka (po liauka). Implanto 
įdėjimo argumentai už ir prieš turi būti aptarti su chirurgu.

• Įdėjimas po raumeniu gali apsunkinti chirurginę operaciją ir gali ilgiau 
gyti, skausminga, gali būti sudėtingiau atlikti kai kurias pakartotinio 
operavimo procedūras nei įdėjus po liauka. Tikėtina tokio įdėjimo nauda 
yra ta, kad gali būti mažiau užčiuopiami implantai ir lengviau matoma 
krūtis mamografijos metu.
Įdėjimas po liauka gali sutrumpinti chirurginę operaciją ir gijimą, gali 
būti mažiau skausmingas bei tikėtinas lengvesnis priėjimas pakartotinės 
operacijos metu nei įdėjimo po raumeniu atveju. Tačiau šis įdėjimas gali 
lemti labiau užčiuopiamus implantus ir sudėtingesnį krūties apžiūrėjimą 
mamografijos metu.

• Pjūvių vietos
Pjūvio vietos argumentai už ir prieš turi būti aptarti su chirurgu. Yra trys dažniausios pjūvių vietos: po ranka (pažastyje), aplink spenelį 
(periareoliariai) arba krūties raukšlėje (inframamariai). Jeigu pjūvis daromas po ranka, chirurgas gali naudoti zondą su miniatiūrine kamera, 
bei minimaliai invazyvius instrumentus, siekdamas padaryti „kišenę“ krūties implantui. Ketvirtoji pjūvio vieta: per bambą (umbilicus), 
naudojant endoskopinę techniką, dar nėra ištirta ir todėl nėra rekomenduojama.

 Pažastinis 
Šis pjūvis yra mažiau maskuojamas nei periareolinis ir sukelia mažiau 
sunkumų nei periareolinis maitinimo krūtimi metu.

 Periareolinis 
Šis pjūvis yra labiausiai maskuojamas, bet yra didesnė tikimybė, kad nebus 
galima sėkmingai maitinti krūtimi, nei darant pjūvį kitose vietose.

 Inframamarinis 
Šis pjūvis yra mažiau maskuojamas nei periareolinis ir sukelia mažiau 
sunkumų nei periareolinis maitinimo krūtimi metu.

3. SPECIALŪS APTARIMAI KRŪTIES DIDINIMO ATVEJU
Kokios yra krūties didinimo alternatyvos?
• Tenkintis tokiomis krūtimis, kokios yra.
• Dėvėti liemenėles su pamušalu ar išorinius protezus.

Ar Jums reikia krūties didinimo? 
Jūs galite pasitarti su savo šeima, draugais, krūties implantų palaikymo grupėmis ir patarėju (-ais), siekdama pagalbos priimant sprendimą.  
Jums patariama palaukti mažiausiai dvi-keturias savaites po to, kai peržiūrėsite ir apsvarstysite šios brošiūros informaciją, prieš nuspręsdami,  
ar Jums reikalinga krūties didinimo chirurginė operacija.

Poliaukinis Poraumeninis

Pažastinis

Periareolinis

Inframamarinis
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Chirurginės operacijos vieta ir laikas bei nuskausminimas 
Krūties didinimo chirurginės operacijos paprastai atliekamos ambulatoriškai arba ligoninės operacijų patalpoje (operacinėje) ar chirurgijos centre. 
Dažniausiai naudojamas bendras nuskausminimas, nors vietinis nuskausminimas taip pat gali būti pasirinktas. Chirurginė operacija paprastai 
trunka vieną-dvi valandas. Jūsų chirurgas padarys pjūvį ir suformuos kišenę krūties implantui. Tada krūties implantas bus įdėtas į kišenę ir 
nustatyta jo padėtis. Galiausiai pjūvis bus užvertas, paprastai užsiūtas ir galbūt užklijuotas tvarsčiu.

Pooperacinė priežiūra
Jūs galbūt jausite nuovargį ir skausmą kelias dienas po operacijos, o Jūsų krūtys gali likti paburkę ir jautresnės fiziniam prisilietimui mėnesį ar 
ilgiau. Taip pat galite jausti tempimą krūtų srityje, kadangi Jūsų oda prisitaiko prie naujo krūties dydžio.
Pooperacinės slaugos metu gali reikėti nešioti pooperacinę liemenėlę, spaudžiamuosius tvarsčius ar sportinę liemenėlę, siekiant papildomos 
atramos ir padėties palaikymo gijimo metu. Jūsų chirurgui rekomendavus, galbūt galėsite grįžti į darbą po kelių dienų, nors reikėtų bent kelias 
savaites vengti bet kokios įtemptos veiklos, kuri gali pagreitinti pulsą ar pakelti kraujo spaudimą. Jūsų chirurgas gali rekomenduoti ir krūtų 
masažo pratimus.
Pastaba: jeigu Jums pasireiškė karščiavimas arba žymiai paburko ir (arba) paraudo krūtis (-ys), kurioms atlikta implantacija, turite nedelsdama 
kreiptis į savo chirurgą.

Ko turėtumėte paklausti savo chirurgo apie krūtų didinimą?
Šis klausimų sąrašas gali padėti Jums prisiminti dalykus, kuriuos reikėtų aptarti su gydytoju.
1. Kokia yra rizika ir komplikacijos, susiję su turimais krūties implantais?
2. Kiek papildomai operacijų mano krūtims, kurioms atlikta implantacija, aš galiu tikėtis per savo gyvenimą?
3. Kaip atrodys mano krūtys, jeigu aš nuspręsiu pašalinti implantus be jų pakeitimo?
4. Kokia forma, dydis, paviršiaus tekstūra, pjūvio ir įdėjimo vieta yra rekomenduojami man?
5. Kaip bus paveiktas mano gebėjimas maitinti krūtimi?
6. Ko aš galiu tikėtis, kaip keisis mano krūtų, kurioms atlikta implantacija, išvaizda laikui bėgant?
7. Ko aš galiu tikėtis, kaip atrodys mano krūtys, kurioms atlikta implantacija, po nėštumo? Po žindymo?
8. Kokios yra mano galimybės, jeigu aš būsiu nepatenkinta kosmetiniu implantuotų krūtų rezultatu?
9. Kokios alternatyvios procedūros ar gaminiai yra galimi, jeigu aš nuspręsiu neturėti krūtų implantų?
10. Ar turite prieš kiekvieną procedūrą ir po jų darytų nuotraukų, į kurias galėčiau pasižiūrėti, ir kokių rezultatų man galima pagrįstai tikėtis?

4. SPECIALŪS APTARIMAI KRŪTIES REKONSTRUKCIJOS ATVEJU
Kokios yra krūties rekonstrukcijos alternatyvos?
Jūs galite pasirinkti neatlikti krūties rekonstrukcijos. Šiuo atveju, galite nuspręsti nešioti išorinę krūties formą (protezą) savo liemenėlėje. Krūties 
formos gali būti įvairių modelių, dydžio ir medžiagos, pavyzdžiui, putų, medvilnės ir silikono. Yra ir įprastiniai protezai, atitinkantys Jūsų krūties 
dydį ir formą.

Ar Jums reikia krūties rekonstrukcijos?
Ar nuspręsite atlikti krūties rekonstrukciją, priklauso nuo Jūsų individualaus atvejo, medicininės būklės, bendros sveikatos, gyvenimo būdo, 
emocinės būklės ir krūties dydžio bei formos. Jūs galite pasitarti su savo šeima, draugais, krūties implantų palaikymo grupėmis, krūties vėžio 
palaikymo grupėmis ir patarėju (-ais), siekdama pagalbos priimdama sprendimą. Jums patariama palaukti mažiausiai dvi-keturias savaites po to, 
kai peržiūrėsite ir apsvarstysite šios brošiūros informaciją, prieš nuspręsdama, ar Jums reikalinga krūties rekonstrukcijos chirurginė operacija.
Jeigu apsisprendžiate atlikti krūties rekonstrukciją ir nėra plastinės chirurgijos chirurgo, paprašykite bendrosios chirurgijos gydytojo nurodyti 
patyrusių plastinės chirurgijos chirurgų pavardes Jūsų vietovėje. Jūsų bendrosios chirurgijos gydytojas, plastinės chirurgijos chirurgas ir onkologas 
turi dirbti kartu, siekdami suplanuoti Jums mastektomiją ir rekonstrukcijos procedūrą, kuri duos geriausius galimus rezultatus.
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Koks yra rekonstrukcinių procedūrų pasirinkimas?
Jums tinkamas krūties rekonstrukcijos būdas priklauso nuo Jūsų medicininės situacijos, krūties formos ir dydžio, bendros sveikatos, gyvenimo 
būdo ir keliamų uždavinių. Moterys, kurių krūtys yra mažos ar vidutinio dydžio, yra geriausios kandidatės krūties rekonstrukcijai.
Krūties rekonstrukciją galima atlikti naudojant protezus (krūties implantus, užpildytus silikono geliu, fiziologiniu tirpalu, arba gelio/fiziologinio 
tirpalo kombinacija), Jūsų organizmo audinius (audinio lopą) arba šių dviejų kombinaciją. Audinio lopas yra odos, riebalų ir (arba) raumenų dalis, 
kuri perkeliama iš pilvo, nugaros ar kitos Jūsų kūno srities į krūtinės sritį ir suformuojama nauja krūtis.
Ar Jums bus atlikta ar neatlikta rekonstrukcija su krūties implantais ar be jų, greičiausiai, Jums bus atliktos papildomos operacijos, siekiant 
pagerinti simetriją ir išvaizdą. Pavyzdžiui, dėl to, kad mastektomijos metu spenelis dažnai pašalinamas su krūties audiniu, spenelis dažnai 
rekonstruojamas naudojant odos transplantatą iš priešingos krūties arba tatuiruojant šią sritį. Spenelio rekonstrukcija paprastai atliekama kaip 
atskira ambulatorinė procedūra po to, kai pradinė rekonstrukcinė chirurginė operacija jau yra užbaigta.

Krūties rekonstrukcija krūtų implantais 
Jūsų chirurgas nuspręs, ar Jūsų sveikatos ir medicininė būklė leidžia Jums būti tinkama kandidate rekonstrukcijai, naudojant krūtų implantus. 
Moterims, turinčioms didesnes krūtis, gali prireikti rekonstrukcijos, kuomet naudojama audinio lopo ir implanto kombinacija. Jūsų chirurgas 
gali rekomenduoti priešingos, nepakenktos krūties implantacijos operaciją, kad Jūsų krūtys būtų panašesnės (kiek galima padidinti simetriją) 
arba, siekiant padidinti simetriją, jis/ji gali pasiūlyti sumažinti krūtį (redukcinė mamoplastika) arba krūties pakėlimą (mastopeksija). Redukcinės 
mamoplastikos metu šalinama dalis krūties audinio ir odos. Mastopeksijos metu pašalinamas odos ruožas krūties apatinėje dalyje arba aplink 
spenelį ir jį naudojant pakeliama bei įtempiama oda virš krūties. Jeigu Jums svarbu nepažeisti nepakenktos krūties, turite pasitarti su savo 
chirurgu, kadangi tai gali paveikti krūties rekonstrukcijos metodų pasirinkimą Jūsų atveju.

Jūsų krūties rekonstrukcijos laiko parinkimas
Šis aprašymas skirtas rekonstrukcijai po mastektomijos, bet panašiai būna ir rekonstruojant po krūties traumos ar įgimtus defektus. Krūties 
rekonstrukcijos procesas gali prasidėti Jums atliekamos mastektomijos metu (neatidėliotina rekonstrukcija) arba praėjus savaitėms-metams 
po jos (atidėta rekonstrukcija). Neatidėliotina rekonstrukcija gali apimti krūties implanto įdėjimą, bet paprastai apima audinio plėtiklio, kuris 
galiausiai pakeičiamas krūties implantu, įdėjimą arba neatidėliotina rekonstrukcija gali apimti plėtiklio/krūties implanto („BECKER™“ plėtiklio/
implanto) įdėjimą. „BECKER™“ plėtiklis/implantas tarnauja ir kaip audinių plėtiklis, ir kaip krūties implantas. Laikui bėgant jis plečiamas, 
papildant fiziologiniu tirpalu per užpildymo angą, esančią po oda. Kai „BECKER™“ plėtiklis/implantas išsiplėtė iki pageidaujamo dydžio, 
užpildymo anga pašalinama. Svarbu žinoti, kad bet kuris chirurginės krūties rekonstrukcijos būdas gali būti sudarytas iš kelių etapų. Du galimi 
neatidėliotinos rekonstrukcijos pranašumai yra tokie, kad Jūsų krūties rekonstrukcija prasideda Jums atliekamos mastektomijos metu ir kad 
gali būti sumažinta išlaidų, derinant mastektomijos procedūrą su pirmuoju rekonstrukcijos etapu. Vis dėlto, su neatidėliotina rekonstrukcija gali 
atsirasti ir didesnė komplikacijų rizika, ir Jūsų pradinis operacijos bei gijimo po operacijos laikas gali būti ilgesnis.
Galimas atidėtos rekonstrukcijos pranašumas yra toks, kad Jūs galite atidėti savo sprendimą dėl rekonstrukcijos ir chirurginį gydymą, kol bus 
baigtas spindulinis ir chemoterapinis gydymas. Atidėta rekonstrukcija gali būti patartina, jeigu Jūsų chirurgas numato gijimo problemas po Jums 
atliktos mastektomijos arba jeigu Jums reikia daugiau laiko apsispręsti dėl savo pasirinkimo.
Yra medicininės, finansinės ir emocinės aplinkybės, pasirenkant neatidėliotiną ar atidėtą rekonstrukciją. Jūs turite aptarti su savo chirurgu, 
plastinės chirurgijos chirurgu ir (arba) onkologu Jūsų individualiu atveju galimų pasirinkimų argumentus už ir prieš.

Chirurginės aplinkybės, kurias reikia aptarti su savo gydytoju
Aptarkite su savo chirurgu ir (arba) onkologu šių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
• Neatidėliotina rekonstrukcija
 Vieno etapo neatidėliotina rekonstrukcija su krūties implantu (tik implantas) ar su plėtikliu/krūties implantu („BECKER™“ plėtiklis/implantas).
 Dviejų etapų neatidėliotina rekonstrukcija su laikinu audinių plėtikliu, po kurios praėjus keliems mėnesiams atliekama atidėta rekonstrukcija 

su krūties implantu. 

PPE Specification
Labeling Specification
11855-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Lithuanian

100069461 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



14 11855-03 
LAB100069461v4

• Atidėta rekonstrukcija
 Vieno etapo atidėta rekonstrukcija, naudojant plėtiklį/krūties protezą („BECKER™“ plėtiklį/implantą).
 Dviejų etapų atidėta rekonstrukcija su laikinu audinių plėtikliu, kuris praėjus keliems mėnesiams pakeičiamas krūties implantu. 

Kokia yra rekonstrukcijos krūties implantu procedūra?
Vieno etapo (neatidėliotina arba atidėta) rekonstrukcija krūties implantu
Neatidėliotina vieno etapo krūties rekonstrukcija gali būti atlikta Jums atliekamos mastektomijos metu. Po to, kai bendrosios chirurgijos gydytojas 
pašalina krūties audinį, plastinės chirurgijos chirurgas įdeda krūties implantą ar plėtiklį/krūties implantą („BECKER™“ plėtiklį/implantą), taip 
užbaigdamas vieno etapo rekonstrukciją. Jeigu naudojamas „BECKER™“ plėtiklis/implantas laikui bėgant laipsniškai pridedama fiziologinio tirpalo 
(iki šešių mėnesių), kol plėtimas baigiamas, po jo pildymo anga yra likviduojama. Pildymo angos likvidavimas paprastai atliekamas naudojant 
vietinį nuskausminimą ambulatoriškai ar dienos stacionaro skyriuje ligoninėje. Vieno etapo atidėta krūties rekonstrukcija atliekama praėjus 
keliems mėnesiams ar metams, įdedant krūties implantą ar „BECKER™“ plėtiklį/implantą.

Dviejų etapų (neatidėliotina arba atidėta) rekonstrukcija krūties implantu
Krūties rekonstrukcija „MENTOR®“ geliu užpildytu krūties implantu paprastai atliekama kaip dviejų etapų procedūra, pradedant laikino krūties 
audinio plėtiklio įdėjimu, kuris praėjus keliems mėnesiams pakeičiamas krūties implantu. 
Audinių plėtiklio įdėjimas gali būti atliekamas nedelsiant mastektomijos metu arba gali būti atidėtas mėnesius ar metus.
Audinių plėtiklis gali turėti pildymo angą ar injekcinį rezervuarą, kuris yra plėtiklio apvalkalo sudėtinė dalis (pridėta) arba injekcinį rezervuarą, 
kuris yra nutolęs (sujungtas su plėtikliu užpildymo vamzdeliu). Jeigu naudojamas plėtiklis su nutolusiu injekciniu rezervuaru, rezervuaras 
talpinamas po ranka ar pažastyje.

1 etapas: audinių plėtimas

Mastektomijos paliktas randas Plėtiklis/implantas su nutolusiu 
injekciniu rezervuaru

Audinių plėtiklis su integruotu 
injekciniu rezervuaru 

Galutinis rezultatas  
su implantu

Mastektomijos metu bendrosios chirurgijos gydytojas dažnai pašalina odą ir krūties audinį, palikdamas plokščius ir kietus krūtinės audinius. 
Norint suformuoti krūties formos tūrį krūties implantui, audinių plėtiklis įdedamas po likusiais krūtinės audiniais.
Audinių plėtiklis yra į balioną panašus įtaisas, pagamintas ir elastinio silikono gumos. Jis įdedamas nepripildytas ir laikui bėgant pildomas steriliu 
fiziologiniu tirpalu, įvedant adatą per odą į įtaiso pildymo angą. Kai audinių plėtiklis pildosi, audiniai virš plėtiklio pradeda temptis, panašiai kaip 
ir laipsniškas moters pilvo tempimasis nėštumo metu. Audinių plėtiklis suformuoja naują krūties formos kišenę krūties implantui.
Audinių plėtiklio įdėjimas paprastai atliekamas esant bendrai nejautrai operacijų patalpoje (operacinėje). Operacija paprastai trunka vieną-dvi  
valandas. Po procedūros gali prireikti trumpai pasilikti ligoninėje arba procedūra gali būti atlikta ambulatoriškai. Paprastai galite užsiimti 
normalia kasdiene veikla, praėjus dviems-trims savaitėms.
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Kadangi paprastai po mastektomijos operacijos krūtinės oda yra nutirpusi, gali būti, kad Jūs nejausite skausmo, įdėjus audinių plėtiklį. Vis dėlto, 
galite jausti spaudimą ar diskomfortą kiekvieną kartą pildant plėtiklį, šie nemalonūs jutimai sumažėja audiniams plečiantis. Audinių plėtimas 
paprastai trunka keturis-šešis mėnesius.

2 etapas: krūties implanto implantavimas
Pašalinus audinių plėtiklį, į kišenę įdedamas krūties implantas. Chirurginė operacija, kurios metu audinių plėtiklis pakeičiamas krūties implantu 
(implanto pakeitimas), paprastai atliekama esant bendrai nejautrai operacijų patalpoje (operacinėje). Gali prireikti trumpai pasilikti ligoninėje 
arba procedūra gali būti atlikta ambulatoriškai.

Krūties rekonstrukcija be implantų: audinių lopo procedūros
Krūtį galima rekonstruoti chirurgiškai perkeliant odos, riebalų ir raumenų dalį iš vienos kūno srities į kitą. Audinių dalis gali būti paimta iš tokių 
sričių kaip pilvas, viršutinė nugaros dalis, viršutinė šlaunies dalis, sėdmenys.
Audinių lopas gali būti paliktas su kraujotaka ir perkeltas į krūties sritį per tunelį po oda (lopas su kojyte) arba gali būti visiškai atskirtas ir vėl 
pritvirtintas krūties srityje taikant mikrochirurginius metodus (laisvas lopas). Operacijos laikas paprastai ilgesnis dirbant su laisvais lopais dėl 
mikrochirurginių reikalavimų.
Lopų chirurginėms operacijoms reikia likti kelias dienas ligoninėje ir paprastai gijimas trunka ilgiau nei rekonstrukcijos implantais atveju. Lopų 
chirurginių operacijų metu taip pat atsiranda ir randai tose vietose, kur buvo paimtas lopas ir gali atsirasti randai rekonstruotos krūties srityje. 
Tačiau lopų chirurgijos turi pranašumą, kadangi galima pakeisti audinį krūtinės srityje. Tai gali būti naudinga, kai krūtinės audiniai buvo pažeisti 
ir netinka audinių tempimui. Kitas lopų procedūrų pranašumas lyginant su implantacija yra toks, kad paprastai nereikia pažeisti nepakenktos 
krūties, siekiant pagerinti simetriją.
Dažniausi audinių lopų tipai yra TRAM (Transverse Rectus Abdominus Musculocutaneous flap – skersinis tiesiojo pilvo raumens-odos lopas)  
(kur naudojami audiniai iš pilvo) ir plačiojo nugaros raumens lopas (kur naudojami audiniai iš viršutinės nugaros dalies).
Jums svarbu žinoti, kad lopų chirurginės operacijos, ypač naudojant TRAM lopus, yra ilgesnės ir didesnės apimties nei mastektomijos operacija. 
Joms reikia geros bendros sveikatos ir stiprios emocinės motyvacijos. Jeigu Jūs turite viršsvorį, rūkote, turėjote anksčiau operacijų lopo vietoje 
arba turite kraujotakos sutrikimų, galite netikti TRAM lopo procedūrai. Be to, jeigu Jūs esate smulkaus sudėjimo, galite neturėti pakankamai 
audinių savo pilvo ar nugaros srityje, reikalingų suformuoti krūties masyvą šiuo metodu.

TRAM lopas (su kojyte arba laisvas) 

1 etapas: atliekama mastektomija ir pažymima 
donorinė sritis

2 etapas: tiesiojo raumens ir audinių lopas  
per tunelį privedamas iki krūties

 3 etapas: galutinis rezultatas

TRAM lopo procedūros metu chirurgas pašalina audinių dalį iš Jūsų pilvo ir perkelia ją į krūtinę, siekdamas rekonstruoti krūtį. TRAM lopo operacija 
kartais nurodoma kaip „pilvo klostės“ rekonstrukcija, kadangi dėl jos suplokštėja pilvo sritis.
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TRAM lopo su kojyte chirurginė procedūra paprastai trunka tris-šešias valandas esant bendrai nejautrai, laisvo TRAM lopo procedūra paprastai 
trunka ilgiau. TRAM procedūros metu gali reikėti kraujo perpylimo. Paprastai reikia pasilikti ligoninėje dvi-penkias dienas. Paprastai galite užsiimti 
normalia kasdiene veikla, praėjus šešioms-aštuonioms savaitėms. Tačiau pranešama, kad kai kurioms moterims tik maždaug po metų atsistato 
normalus gyvenimo būdas. Gali būti jaučiamas laikinas ar pastovus raumenų silpnumas pilvo srityje. Jeigu po rekonstrukcijos planuojate nėštumą, 
turite tai aptarti su savo chirurgu. Po operacijos bus didelis randas pilvo srityje, o taip pat bus ir papildomų randų rekonstruotos krūties srityje. 

Plačiojo nugaros raumens lopas su krūties implantais arba be jų

Odos lopas ir raumuo paimamas 
iš donorinės vietos nugaroje.

Audiniai per tunelį nuvedami į mastektomiją 
ir naudojami krūties masyvo suformavimui.

Implantas gali būti naudojamas ir 
norint suformuoti krūties masyvą.

Plačiojo nugaros raumens lopo procedūros metu chirurgas pašalina audinių dalį iš Jūsų nugaros ir perkelia ją į krūtinę, siekdamas rekonstruoti 
krūtį. Kadangi plačiojo nugaros raumens lopas paprastai yra plonesnis ir mažesnis už TRAM lopą, ši procedūra gali labiau tikti rekonstruojant 
mažesnę krūtį.
Plačiojo nugaros raumens lopo chirurginė procedūra paprastai trunka dvi-keturias valandas esant bendrai nejautrai. Paprastai reikia pasilikti 
ligoninėje dvi-tris dienas. Jūs galite užsiimti normalia kasdiene veikla, praėjus dviem-trim savaitėms. Galite jausti laikiną ar pastovų raumenų 
silpnumą ir sunkumą, judindami nugarą ir pečius. Jūsų nugaroje bus randas, kuris gali būti paslepiamas liemenėle. Gali būti ir papildomų randų 
rekonstruotos krūties srityje.

Ko turėtumėte paklausti savo chirurgo apie krūtų rekonstrukciją?
Šis klausimų sąrašas gali padėti Jums prisiminti dalykus, kuriuos reikėtų aptarti su gydytoju.
1. Kokios yra visos mano galimybės krūtų rekonstrukcijai?
2. Kokia yra kiekvieno krūties rekonstrukcijos chirurginės operacijos būdo rizika ir komplikacijos ir koks jų dažnis?
3. Kas bus, jeigu mano vėžys recidyvuos arba atsiras kitoje krūtyje?
4. Ar rekonstrukcija netrukdys vėžio gydymui?
5. Kiek yra kiekvienos procedūros etapų ir kokie jie yra?
6. Kiek laiko truks rekonstrukcija?
7. Kiek patirties turite su kiekviena procedūra?
8. Ar turite prieš kiekvieną procedūrą ir po jų darytų nuotraukų, į kurias galėčiau pasižiūrėti, ir kokių rezultatų man galima pagrįstai tikėtis?
9. Kaip atrodys mano randai?
10. Kokių pokyčių implantuotoje krūtyje aš galiu tikėtis laikui bėgant?
11. Kokių pokyčių implantuotoje krūtyje aš galiu tikėtis nėštumo atveju?
12. Kokios yra mano galimybės, jeigu aš esu nepatenkinta kosmetiniu implantuotos krūties rezultatu?
13. Ar aš galiu pasikalbėti su kitais pacientais apie jų patirtį?
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14. Kokia apytikslė bendra kiekvienos procedūros kaina etapinės rekonstrukcijos atveju?
15. Kokį skausmą ar diskomfortą aš jausiu ir kiek ilgai?
16. Kiek laiko aš būsiu ligoninėje?
17. Ar man reikės kraujo perpylimų ir ar aš galiu duoti savo pačios kraujo?
18. Kada atsistatys normalus mano gyvenimo būdas (seksualinis arba sportinis)?

5. KOKIOS YRA KONTRAINDIKACIJOS, ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS, Į KURIAS REIKIA ATSIŽVELGTI?
Kontraindikacija yra būklė ar aplinkybė, kuri, kai yra, reiškia, kad procedūros negalima atlikti. „MENTOR®“ krūtų implantai kontraindikuotini esant 
šioms aplinkybėms dėl atliekamo krūties didinimo ar rekonstrukcijos su implantais, nes rizika didesnė už naudą:
• Moterims, kurioms yra aktyvi infekcija bet kurioje kūno vietoje.
• Krūties vėžiu ar ikivėžine liga sergančioms moterims, kurioms nebuvo skirtas tinkamas jų ligų gydymas, ir 
• Nėščioms ar žindančioms moterims.

Chirurginės procedūros, kurios yra kontraindikuotinos krūtų implantacijos atveju
• Injekcija per implanto apvalkalą.
• Implantų dėjimas vienas ant kito: daugiau nei vienas implantas krūčiai.

Nebuvo nustatytas saugumas tokios būklės pacientams:
• Autoimuninės ligos, tokios kaip vilkligė ir sklerodermija.
• Būklės, kurios trukdo žaizdų gijimui ir kraujo krešėjimui.
• Nusilpusi imuninė sistema (pvz., šiuo metu gaunamas imunosupresinis gydymas).
• Sumažėjusi kraujo apytaka krūties audinyje.

Kitos aplinkybės
Mamografija prieš implantaciją
Jūs galite pageidauti, kad būtų padaryta mamograma prieš operaciją ir praėjus 6 mėnesiams-vieniems metams, siekiant nustatyti atskaitos liniją.

Trukdžiai mamografijai
Implantas gali trukdyti nustatyti krūties vėžį mamografijos metu ir sukelti sunkumų atliekant mamografiją. Todėl svarbu, kad pasakytumėte 
mamografijos specialistui prieš procedūrą, kad turite implantą. Specialistas gali naudoti specialią techniką, siekdamas sumažinti implanto 
plyšimo riziką ir gauti geriausius krūties audinio vaizdus. Kadangi krūtis mamografijos metu yra suspaudžiama, procedūros metu galimas 
implanto plyšimas. Naudojant šią specialią techniką reikia daugiau rentgenologinių vaizdų, todėl moterys su krūtų implantais gaus didesnę 
apšvitą. Tačiau mamogramos nauda nustatant vėžį viršija papildomų rentgeno spindulių riziką.

Implanto atskyrimas nuo krūties audinių atliekant krūtų savityrą 
Kas mėnesį turite savarankiškai pasitikrinti krūtį su implantu. Norėdama tai atlikti efektyviai, turite paklausti savo chirurgo, kaip atskirti implantą 
nuo Jūsų krūties audinio. Bet kokie naujai atsiradę gumuliukai ar įtartini pažeidimai (skaudamos vietos) turi būti įvertinti biopsijos metu. Jeigu 
yra atliekama biopsija, reikia imtis atsargumo priemonių, siekiant išvengti implanto pradūrimo. Krūtų implanto buvimas gali pagerinti auglių 
aptikimą savityros (čiuopiant) metu.

Ilgalaikis poveikis
Ilgalaikis krūtų implantų saugumas ir efektyvumas šiuo metu yra tiriamas, tačiau „Mentor“ stebi ilgalaikę (t. y., 10 metų) implanto trūkimo, 
pakartotinės operacijos, implanto pašalinimo ir kapsulės kontraktūros (audinių sukietėjimo apie implantą) riziką. Gavus naujų duomenų, 
„Mentor“ pateiks informaciją šio gaminio informaciniuose lapeliuose, kurie pateikiami pakuotėse su gaminiais ir siunčiami gydytojams. Jūs turite 
kreiptis į savo gydytoją, norėdami gauti atnaujintą informaciją.
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Kapsulės procedūros
Jūs turite žinoti, kad uždara kapsulotomija, kurios metu naudojant jėgą spaudžiama skaidulinė kapsulė apie implantą norint suardyti randinio 
audinio kapsulę, nėra rekomenduojama, kadangi tai gali sukelti implanto plyšimą ar suardymą.

Spindulinis gydymas
Jūs turite žinoti, kad nėra atlikta tyrimų, siekiant nustatyti spindulinio gydymo poveikį implantus turinčių pacienčių audiniams, tačiau literatūroje 
daroma prielaida, kad spindulinis gydymas gali padidinti įvyksiančios kapsulės kontraktūros tikimybę. Sprendimą naudoti spindulinį gydymą po 
krūties implantacijos turi priimti chirurgas ir spindulinio gydymo onkologas.

MRT
MRT skenavimas laikomas geriausiu būdu nustatyti, ar Jūsų implantas nesuplyšo, nenaudojant chirurginių procedūrų. Jeigu Jums atliekamas MRT 
skenavimas, turėsite gulėti ant pilvo, krūtis laikydama specialiame laikiklyje. Tuomet Jus patalpins į aparatą, kuris gali būti atviras arba panašus  
į tunelį. Kai kuriems pacientams sunku būti uždaroje erdvėje. Kol įrenginys fiksuoja Jūsų krūties vaizdus, bus girdimas triukšmas. Norėdama atlikt 
MRT skenavimą, negalite turėti savo kūne implantuotų metalinių gaminių ir neturėtumėte sirgti klaustrofobija.

6. KOKIOS YRA KRŪTIES IMPLANTŲ KOMPLIKACIJOS?
Po bet kokios chirurginės procedūros gali būti komplikacijų, pavyzdžiui, nuskausminimo poveikis, infekcija, patinimas, paraudimas, kraujavimas 
ir skausmas.
Be to, yra galimos komplikacijos, kurios yra specifiškos krūties implantams. Šioms komplikacijoms priklauso:

Subliūškimas/plyšimas
Kai suyra geliu pripildyto krūties implanto apvalkalas, gelis gali ištekėti iš implanto. „BECKER™“ plėtikliai/implantai subliūkšta, kai fiziologinis 
tirpalas išteka per neuždarytą ar pažeistą vožtuvą arba per implanto apvalkalo įtrūkimus. Jis gali būti nustatytas pagal implanto formos 
pasikeitimą, gali būti nepastebėti („tylus“ plyšimas) arba mamogramos ar MRT pagalba. Subliūškimas ar plyšimas gali įvykti per pirmuosius kelis 
mėnesius po implantacijos ar praėjus keliems metams. Subliūškimo ar plyšimo priežastys yra pažeidimas chirurginiais instrumentais chirurginės 
operacijos metu, implanto perpildymas ar nepakankamas pripildymas fiziologiniu tirpalu, kapsulės kontraktūra, uždara kapsulotomija, tokios 
stresinės situacijos kaip trauma arba intensyvios fizinės manipuliacijos, per didelis suspaudimas mamografinio tyrimo metu, įdėjimas per bambos 
pjūvį ir nežinomos/nepaaiškinamos priežastys. Jūs taip pat turite žinoti, kad krūties implantas laikui bėgant gali susidėvėti ir subliūkšti/plyšti.
Subliuškę ar suplyšę implantai reikalauja papildomos chirurginės operacijos, norint jį pašalinti ir galbūt pakeisti.

Kapsulės kontraktūra
Randinis audinys arba kapsulė, kuri normaliai susiformuoja apie implantą, gali spausti implantą ir tai vadinama kapsulės kontraktūra. Kapsulės 
kontraktūra dažnesnė po infekcijos, hematomos ir seromos. Simptomai svyruoja nuo kietumo ir nežymaus diskomforto iki skausmo, deformacijos, 
implanto apčiuopiamumo ir (arba) implanto pasislinkimo.
Jeigu skausmas ir (arba) sukietėjimas yra labai ryškūs, reikia papildomos chirurginės operacijos. Šios chirurginės operacijos svyruoja nuo implanto 
kapsulės audinių pašalinimo iki paties implanto pašalinimo ir galimo pakeitimo.
Kapsulės kontraktūra po šių papildomų chirurginių operacijų gali recidyvuoti.

Skausmas
Po krūties implantų chirurginių operacijų gali būti ir ilgai išlikti įvairaus intensyvumo ir trukmės skausmas. Be to, netinkamas dydis, įdėjimas, 
chirurginė technika arba kapsulės kontraktūra gali sukelti skausmą, susijusį su nervų suspaudimu arba trukdymu raumenų susitraukimui. Jūs 
turite pasakyti savo gydytojui, jeigu jaučiate stiprų skausmą.
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Papildomos chirurginės operacijos
Moterys turi suprasti, kad yra tikimybė, jog tam tikru atveju reikės papildomos operacijos (-ų), norint pakeisti ar pašalinti implantą. Be to, dėl 
tokių problemų kaip subliūškimas/plyšimas, kapsulės kontraktūra, infekcija, pasislinkimas ir kalcio sankaupos, gali reikėti pašalinti implantą. 
Dauguma moterų, bet ne visos, nori, kad jų implantai būtų pakeisti. Toms, kurios nenori, po implanto pašalinimo jo nekeičiant gali būti 
kosmetiškai nepageidaujamas krūties susiraukšlėjimas.

Nepasitenkinimas kosmetiniais rezultatais
Gali būti nepatenkinami rezultatai, tokie kaip: susiraukšlėjimas, asimetrija, implanto pasislinkimas (nuslinkimas), netinkamas dydis, nenumatyta 
forma, implanto apčiuopiamumas, rando deformacija, hipertrofinis (nenormalus, iškilęs) randas ir (arba) slankiojimas (implantams, kuriuose yra 
fiziologinis tirpalas). Rūpestingas chirurginės operacijos planavimas ir technika gali sumažinti, bet ne visada leidžia išvengti tokių rezultatų.

Infekcija
Infekcija gali būti bet kokios chirurginės operacijos atveju. Dauguma infekcijų dėl chirurginės operacijos gali pasireikšti praėjus nuo kelių dienų 
iki savaičių po operacijos. Tačiau infekcija galima bet kuriuo metu po chirurginės operacijos. Infekcijos esant implantui yra sunkiau gydomos nei 
tos, kurios pasireiškia normaliuose kūno audiniuose. Jeigu gydant infekciją nėra atsako į antibiotikus, implantą gali reikėti pašalinti ir išgydžius 
infekciją galima įdėti kitą implantą.
Retais atvejais pranešama apie toksinio šoko sindromą moterims po krūties implantacijos chirurginės operacijos, o tai yra gyvybei pavojinga 
būklė. Simptomai: staigus karščiavimas, vėmimas, viduriavimas, alpimas, galvos svaigimas ir (arba) bėrimas panašus į saulės nudegimą. Reikia 
nedelsiant kreiptis į gydytoją dėl diagnozės ir gydymo.

Hematoma/seroma
Hematoma yra kraujo susikaupimas kūno ertmėje, o seroma – skystosios kraujo dalies susikaupimas (šiuo atveju aplink implantą arba apie pjūvį). 
Pooperacinė hematoma ir seroma gali sukelti infekciją ir (arba) kapsulės kontraktūrą. Galimas rezultatas: patinimas, skausmas ir kraujosruvos. 
Jeigu yra hematoma, ji dažniausiai pasitaiko iš karto po chirurginės operacijos, tačiau gali atsirasti bet kuriuo metu po krūties sužeidimo. Mažos 
hematomos ir seromos kūne rezorbuojamos, o didelėms reikia įvesti chirurginius drenus, siekiant užtikrinti tinkamą gijimą. Dėl chirurginio 
drenavimo gali atsirasti mažas randas. Implanto subliūškimas ar plyšimas gali įvykti dėl chirurginio drenavimo, jeigu drenavimo procedūros metu 
bus pažeistas implantas.

Spenelio ir krūties jutimo pokyčiai
Po implantacijos chirurginės operacijos gali padidėti ar sumažėti spenelio ir krūties jautrumas. Pokyčių diapazonas svyruoja nuo spenelio ar 
krūties intensyvaus jautrumo iki nejautrumo po chirurginės operacijos. Jautrumo sutrikimai gali būti laikini ar pastovūs ir gali paveikti seksualinį 
aktyvumą ar sugebėjimą maitinti krūtimi.

Žindymas
Šiuo metu nežinoma, ar mažas silikono kiekis gali difunduoti (praeiti) pro silikono geliu užpildyto krūties implanto apvalkalą ir ar gali 
prasiskverbti į krūties pieną. Jeigu taip atsitinka, nežinoma, kokį poveikį tai gali turėti krūtimi maitinamam kūdikiui. Nors šiuo metu nėra metodų 
nustatyti silikono kiekį krūties piene, tyrimas, kuriuo metu buvo matuotas silicio (vienas komponentas silikone) kiekis, neparodė didesnio kiekio 
krūties piene moterų, turinčių silikono geliu užpildytus implantus, lyginant su moterimis, kurios šių implantų neturi. IOM ataskaitoje padaryta 
išvada, kad motinos su krūtų implantais turi mėginti maitinti krūtimi dėl naudos savo vaikams. Periareolinio pjūvio vieta gali žymiai susilpninti 
gebėjimą sėkmingai maitinti krūtimi, sumažėjus gaminamo pieno kiekiui.

Kalcio sankaupos audiniuose aplink implantus
Kalcio sankaupos gali būti stebimos mamogramose ir gali būti klaidingai palaikytos galimu vėžiu, dėl ko skiriamos papildomos chirurginės 
procedūros, tokios kaip biopsija ir (arba) implantų pašalinimas, norint atskirti šias sankaupas nuo vėžio.

Uždelstas žaizdų gijimas
Kai kuriais atvejais pjūvio vieta blogai gyja.
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Išstūmimas
Nestabilus arba prastas padengimas audiniais ir (arba) prastas žaizdos gijimas gali įtakoti išstūmimą, kai krūties implantas išlenda pro odą.

Nekrozė
Nekrozė yra negyvų audinių susidarymas aplink implantą. Tai gali sutrikdyti žaizdos gijimą ir gali prireikti chirurginės korekcijos ir (arba) implanto 
pašalinimo. Po nekrozės gali atsirasti pastovi randinė deformacija. Veiksniai, susiję su sustiprėjusia nekroze, yra infekcija, steroidų naudojimas 
chirurginės kišenės vietoje, rūkymas, chemoterapija/spinduliavimas bei per stiprus gydymas karščiu ar šalčiu.

Krūties audinių atrofija/krūtinės ląstos deformacija
Krūties implantų spaudimas gali sukelti krūties audinių suplonėjimą ir susitraukimą. Tai gali atsitikti, kol implantai dar yra savo vietoje arba po 
implantų pašalinimo jų nekeičiant kitais implantais.
Be šių dažniausių komplikacijų, yra sąsajų su tam tikromis ligomis, iš kurių Jums reikėtų žinoti apie šias:

Jungiamojo audinio liga
Buvo susidomėta, ar yra ryšys tarp krūties implantų ir autoimuninių ar jungiamojo audinio ligų, tokių kaip vilkligė, sklerodermija ar 
reumatoidinis artritas, vystymosi, kadangi literatūroje buvo pranešta apie nedaugelį tokių atvejų moterims, kurios turėjo implantus. Kelių didelių 
epidemiologinių studijų, kuriose tirtos moterys turinčios implantus ir jų neturinčios, apžvalga rodo, kad šios ligos nėra dažnesnės moterims, 
turinčioms implantus, nei toms, kurios implantų neturi. Vis dėlto, kai kurios moterys, turinčios krūtų implantus, mano, kad jų implantai sukėlė 
jungiamojo audinio ligą.

Vėžys
Publikuotose studijose parodoma, kad krūties vėžys nėra dažnesnis moterims, turinčioms implantus, nei toms, kurios implantų neturi.

Anaplastinė didžiųjų ląstelių limfoma 
Moterims su krūtų implantais gali būti labai nedidelė, tačiau padidėjusi anaplastinės didelių ląstelių limfomos, kitaip ADLL, išsivystymo rizika 
randiniame audinyje ir skystyje šalia implanto. ADLL nėra krūties vėžys – tai yra reta ne Hodžkino limfomos (imuninės sistemos vėžio) forma. 
ADLL apskritai stebima pacientams su implantuotais implantais, įskaitant „Mentor“ ir kitų gamintojų krūtų implantus.
Daugumai pacienčių ji buvo diagnozuota, kai jos kreipėsi dėl su implantu susijusių simptomų, pvz., skausmo, guzų, tinimo ar asimetrijos, kurie 
atsirado pilnai sugijus priminei operacijos vietai, gydymo. Stebėtais atvejais ADLL paprastai buvo diagnozuota praėjus keliems metams po 
implantavimo operacijos. 
Jūsų gydytojas turėtų pagalvoti apie ADLL tikimybę, kai operacijos vietai visiškai sugijus, matote ar jaučiate pakitimus srityje apie implantą – 
įskaitant tinimą ar skausmą apie implantą. Įtaręs ADLL Jūsų gydytojas Jus nusiųs pas reikiamą specialistą tyrimams, kas gali būti skysčio ir audinių 
mėginio paėmimas iš vietos šalia Jūsų krūties implanto. Patvirtinus ADLL, Jūsų gydytojas Jums sudarys individualizuotą gydymo planą. Dėl 
nedidelio atvejų skaičiaus visame pasaulyje ir įvairių esamų gydymo būdų, nėra vienintelio nustatyto gydymo būdo.
Jeigu turite krūtų implantus ir nėra simptomų, nieko papildomo daryti neturite, tačiau toliau rutiniškai turite stebėti savo krūtų implantus ir atlikti 
įprastus sveikatos patikrinimus. Nerekomenduojama šalinti krūtų implantų moterims, kurioms nėra simptomų be ADLL diagnozės.
Jeigu šiuo metu neturite krūtų implantų, tačiau galvojate apie krūtų implantų operaciją, su savo sveikatos priežiūros specialistu turėtumėte 
aptarti riziką ir naudą. Taip pat papildomos informacijos galite gauti apsilankę Maisto ir vaistų administracijos krūtų implantų tinklalapyje.
Papildomos ir naujausios informacijos rasite apsilankę: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Poveikis antrai kartai
Buvo iškelta klausimų apie galimą kenksmingą poveikį moterų, turinčių implantus, gimusiems vaikams. IOM ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra poveikio antrai kartai krūties implantus turinčių moterų vaikams.
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Gelio ištekėjimas ir granuliomos
Gelis, esantis implante, sudarytas iš didelių trimačių tinklo pavidalo molekulių, kurios sudaro apie 20 % bendro gelio svorio. Tarpus tarp šių 
molekulių užpildo medicininių silikono aliejų mišinys. Šie aliejai yra panašūs į medžiagas, esančias daugelyje gaminių, taip pat ir vaikams bei 
suaugusiems skirtuose vaistuose nuo dujų kaupimosi, kuriuos galima įsigyti be recepto. Nedidelis šių aliejų kiekis gali prasiskverbti pro implanto 
apvalkalą. Didžiausia šių aliejų dalis lieka ant implanto sienelės. Mažesnis kiekis patenka į rando kapsulę, kur laipsniškai paimamas tam tikrų 
organizmo ląstelių, vadinamų makrofagais, kurie galbūt nuneša šiuos aliejus į regioninius limfmazgius.
Apie mažą silikono kiekį gali susiformuoti granulioma. Nors šios masės yra nevėžinės kilmės, jas be pašalinimo (biopsijos metu) ir ištyrimo gali 
būti sunku atskirti nuo vėžinių masių.

7. JEIGU JŪS SUSIDŪRĖTE SU PROBLEMA, AR TURITE KREIPTIS Į SAVO GYDYTOJĄ?
Pasitarkite su gydytoju, jeigu įtariate komplikacijas susijusias su savo krūtų implantu (-ais), ypač po traumos ar suspaudimo, kurį sukėlė 
intensyvus krūtinės srities masažas, kai kurios sporto šakos ar naudojimasis saugos diržais.

8. PAPILDOMOS REKOMENDACIJOS PACIENTĖMS
Čia pateiktos papildomos rekomendacijos pacientėms su krūtų implantais:

• Pacientė turi grįžti pas savo chirurgą būtiniems pooperaciniams vizitams.
• Prieš naudodamos vietinius vaistus, pvz., steroidus, krūtinės srityje, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
• Toliau konsultuokitės su gydytoju dėl rutininių tyrimų krūties vėžiui nustatyti.
• Gydytoją ar chirurgą informuokite apie implanto buvimą, jeigu planuojama operacija krūtų srityje.
• Visada turėkite savo chirurgo duotą pacientės ID kortelę (su Jūsų krūtų implanto (-ų) modeliu ir serijos numeriu) ir pasiimkite su savimi, 

kad palengvintumėte sveikatos priežiūrą nenumatytu atveju (pvz., autoįvykio metu).

9. PRANEŠIMAS APIE PROBLEMAS PACIENTĖMS IŠ AUSTRALIJOS
Jeigu esate pacientė iš Australijos ir susidūrėte su sunkumais dėl savo implanto (-ų), raginame pranešti apie šiuos sunkumus Therapeutic Goods 
Administration (TGA), naudojantis Pranešimo apie Su Priemone Susijusį Įvykį Schema. Norėdami gauti informacijos, kreipkitės: Reply Paid 32, 
Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, telefonas 1800 809 361, el. paštas: iris@health.gov.au.

10. KRŪTIES IMPLANTŲ STATUSAS/TEISĖTA BŪSENA EUROPOS PACIENTĖMS
Visi krūtų implantai, parduoti Europos Bendrijos teritorijoje, reguliuojami Medicinos Įtaisų Direktyvos (93/42/EEB) ir yra III klasės įtaisai pagal 
Komisijos Direktyvą 2003/12/EB, išleistą 2003 metų vasario 3 dieną. 

11. INFORMACIJOS APIE KRŪTŲ IMPLANTUS ŠALTINIAI 
Bendrieji šaltiniai apie krūtų implantus
Jums pageidaujant bus pateikta naudojimo taisyklių kopija (pakuotės įklija). Galite reikalauti kopijos iš savo chirurgo arba iš „Mentor“.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
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
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Šaltiniai apie krūties rekonstrukciją
Šis šaltinių sąrašas gali Jums padėti rasti daugiau informacijos ir priimti sprendimą dėl krūties rekonstrukcijos.

JAV internetiniai puslapiai
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Australijos internetiniai puslapiai
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Europos internetiniai puslapiai 
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. ŽODYNAS
Abipusis – susijęs arba paveikiantis dešiniąją ir kairiąją krūtį.
ADLL – anaplastinė didelių ląstelių limfoma – tai yra reta ne Hodžkino limfomos (imuninės sistemos vėžio) forma.
Ambulatorinė chirurgija – chirurginė procedūra, kurios metu pacientui nereikia nakvoti ligoninėje.
Apčiuopiamumas – galimybė nustatyti ar pajusti liečiant.
Areolė – pigmentinė ar tamsesnės spalvos odos sritis apie krūties spenelį.
Asimetrija – formos, dydžio ir padėties proporcijų nebuvimas, lyginant abi krūtis.
Atidėta rekonstrukcija – krūties rekonstrukcija, atliekama praėjus savaitėms, mėnesiams ar metams po mastektomijos.
Audinio plėtiklis – pritaikomas implantas, į kurį galima prileisti druskos tirpalo, kad būtų ištempti audiniai mastektomijos vietoje, norint 
sukurti naujo audinio lopą krūties implanto įdėjimui.
Autoimuninė liga – liga, kurios metu kūnas rengia „puolimo“ atsaką į nuosavus audinius ar ląstelių tipus. Paprastai kūno imuninis 
mechanizmas sugeba aiškiai atskirti, kas yra normali medžiaga ir kas yra svetima medžiaga. Autoimuninių ligų metu ši sistema nusilpsta ir 
pradedami gaminami antikūnai prieš normalias kūno dalis, todėl pažeidžiami audiniai. Kai kurios ligos, pavyzdžiui, reumatoidinis artritas ir 
sklerodermija, yra laikomos autoimuninėmis ligomis. 

PPE Specification
Labeling Specification
11855-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Lithuanian

100069461 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11855-03 23 
LAB100069461v4

Biopsija – audinio, ląstelių ar kūno skysčių paėmimas ir ištyrimas.
Chirurginis pjūvis – pjūvis ar kūno audinio žaizda, padaryta chirurginės procedūros metu.
Čiuopti/apčiuopiamumas – justi ranka.
Dantytasis raumuo – raumuo, esantis žemiau didžiojo ir mažojo krūtinės raumenų ir krūtinės ląstos.
Epidemiologinis – susijęs su ligos paplitimu, pasiskirstymu ir kontrole populiacijoje.
Fibrozinis audinys – jungiamasis audinys, daugiausia sudarytas iš skaidulų.
Fiziologinis tirpalas – tirpalas, kuris pagamintas naudojant vandenį ir nedidelį kiekį druskos. Apie 70 % suaugusio žmogaus kūno masės sudaro 
šis druskos vandeninis tirpalas.
Hematoma – masė ar patinimas, kurio viduje yra kraujo.
Įgimta anomalija – nukrypimas nuo normalių kūno dalių būklės, kuris yra gimimo metu ar nuo gimimo.
Imuninis atsakas – kūno atsakas į svetimos medžiagos buvimą.
Inframamarinė raukšlė/pjūvis – pjūvis, atliktas raukšlėje po krūtimi.
Inframamarinis – po krūtimi.
Išstūmimas – implanto išspaudimas per chirurginę žaizdą.
Jungiamojo audinio liga – liga ar ligų grupė, kuri paveikia jungiamąjį audinį. Šių ligų priežastis yra nežinoma. Ligos yra grupuojamos kartu, 
remiantis klinikiniais požymiais, simptomais ir laboratorinių rodiklių nukrypimais.
Kapsulektomija – chirurginis kapsulės (randinio audinio) pašalinimas.
Kapsulės kontraktūra – randinio audinio, esančio apie implantą, susitraukimas, dėl kurio sukietėja krūtis.
Kapsulotomija (atvira) – pjūvis kapsulėje (randiniame audinyje) ar jo atvėrimas, taikant atvirą chirurginį būdą.
Kapsulotomija (uždara) – kapsulės (randinio audinio) suplėšymas, masažuojant ar spaudžiant krūtį iš išorės.
Karcinoma – piktybinis (vėžinis) auglys.
Krūties padidinimas – chirurginė procedūra, kurios metu dydžiu ir proporcijomis padidinama moters krūtis.
Krūties rekonstrukcija – chirurginė procedūra, kurios metu atkuriami natūralūs krūties kontūrai ir masė po mastektomijos (krūties pašalinimo), 
traumos ar pažeidimo.
Krūtinės raumuo – didysis krūtinės raumuo.
Lopas – audinio dalis (kurią gali sudaryti raumuo, riebalai ir oda), turinti savo kraujotaką, perkeliama iš vienos kūno dalies į kitą.
Mamarinis – priklausantis krūčiai.
Mamografija – rentgenologinis krūtų tyrimas (pavyzdžiui, siekiant anksti nustatyti vėžį).
Mamoplastika – krūties plastinė chirurgija.
Mastektomija – krūties audinio pašalinimas dėl esančio vėžinio ar priešvėžinio auglio.
Mastopeksija – plastinė chirurgija, kurios metu pakeliamos nukarusios krūtys.
Modifikuota radikali mastektomija – chirurginis visos krūties pašalinimas kartu su speneliu, areole ir virš jos esančia oda bei limfiniu audiniu 
pažastyje. 
Nekrozė – gyvo audinio mirtis.
Onkologas – gydytojas, besispecializuojantis auglių mokslo srityje.
Pasislinkimas – pasislinkimas iš įprastos ar reikiamos vietos.
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Patalpinimas po liauka – patalpinimas po pieno liauka ir virš krūtinės raumenų.
Patalpinimas po raumenimis – patalpinimas visiškai ar dalinai po didžiuoju krūtinės raumeniu.
Pažastinis – priklausantis pažasties sričiai.
Pjūvis per pažastį – pjūvis, padarytas išilgai ilgosios pažasties ašies.
Plastinė chirurgija – chirurgija, kurios tikslas yra atkurti, atstatyti ar patobulinti kūno struktūrą po traumos, sužeidimo ar ligos.
Platieji nugaros raumenys – du trikampio formos raumenys, esantys nuo stuburo iki peties.
Poodinė mastektomija – chirurginis krūties audinių pašalinimas, išsaugant odą, spenelį ir areolę.
Protezas – bet koks dirbtinis įtaisas, naudojamas pakeisti ar atstoti kūno dalį.
Ptozė – krūties nukarimas, kuris paprastai atsiranda dėl natūralaus senėjimo, nėštumo ar svorio netekimo.
Radikali mastektomija – chirurginis visos krūties pašalinimas kartu su speneliu, areole ir virš jos esančia oda bei krūtinės raumenų, limfinio 
audinio pažastyje ir įvairių kitų kaimyninių audinių pašalinimas.
Seroma – skysčio kaupimasis audinyje.
Silikono elastomeras – silikono rūšis, kuri pasižymi panašiomis į gumos savybėmis.
Stacionarinė chirurgija – chirurginė procedūra, kurios metu pacientui reikia pernakvoti ligoninėje.
Subliūškimas/plyšimas – fiziologinio tirpalo ištekėjimas iš implanto, dažniausiai įvykstantis dėl vožtuvo prakiurimo arba implanto apvalkalo 
įpjovimo ar įplyšimo, dėl to iš dalies ar visiškai subliūkšta implantas.
Tiesusis pilvo raumuo – ilgas, plokščias raumuo, besitęsiantis per visą ilgį pilvo priekinėje dalyje.
Totalinė mastektomija – chirurginis krūties pašalinimas su speneliu, areole ir didele dalimi virš jos esančios odos.
Umbilikalinis – susijęs su bamba.
Vienpusis – paveikiantis tik vieną pusę.
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PACIENTO PARAŠO FORMA
Konkretus chirurgas atsako už geriausio metodo, kuris bus rekomenduojamas pacientei prieš chirurginę procedūrą, parinkimą. 
„Mentor“ pasitiki chirurgu, kad jis paaiškins pacientei apie galimą riziką ir visas įmanomas komplikacijas, susijusias su krūties implantų naudojimu.
Chirurginės procedūros, kuriose naudojami geliu užpildyti krūties implantai, pasižymi galimomis komplikacijomis ir rizika. Šio gaminio 
naudojimas yra pasirenkama procedūra. Aš (pacientė) prieš chirurginę procedūrą buvau supažindinta su nauda ir galima rizika, kurios susijusios 
su audinių rekonstrukcija ir (arba) krūties padidinimu naudojant krūties protezus ir alternatyvias procedūras. Man (pacientei) gydytojas paaiškino, 
kad krūties implantai nėra skirti visam likusiam gyvenimui.
Man davė brošiūrą „Geliu užpildytų krūties implantų chirurgija: Informuoto sprendimo priėmimas“ iš anksto prieš operaciją (išskyrus neatidėliotinos 
operacijos dėl vėžio ar kitų priežasčių atveju).

Aš perskaičiau šią brošiūrą.  Taip   Ne 
Brošiūroje esančią informaciją mane gydantis chirurgas aptarė su manimi, ir aš ją supratau. Į visus klausimus gavau mane tenkinančius atsakymus 
ir man buvo pateiktas šios formos egzempliorius.

___________________________________________________ _____________________________
Pacientės parašas  Data

___________________________________________________
Pacientės vardas ir pavardė spausdintinėmis raidėmis

___________________________________________________ _____________________________
Gydytojo parašas Data

___________________________________________________
Gydytojo vardas ir pavardė spausdintinėmis raidėmis 
(Pastaba gydytojui: paciento pasirašytos formos egzempliorius turi būti laikomas paciento ligos istorijoje.)

„SILTEX™“ IR LYGŪS GELINIAI KRŪTŲ IMPLANTAI,  
„SILTEX™“ „BECKER™“ PLĖTIKLIS / KRŪTŲ IMPLANTAI
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Gamintojas
Mentor Medical Systems B.V. 
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Nyderlandai 
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013
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