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1. ÚVOD
Cieľ tejto brožúry
Cieľom tejto brožúry je pomôcť pacientkam urobiť informované rozhodnutia týkajúce sa zväčšenia prsníkov a rekonštrukčnej chirurgie prsníka. 
Táto náučná brožúra je určená na pomoc pacientkam pri rozhovore so svojimi lekármi, ako aj na poskytnutie všeobecných informácií o chirurgii 
prsníkových implantátov a oboznámenie sa s konkrétnymi podrobnosťami o prsníkových implantátoch MENTOR®.

Čo dáva prsníku jeho tvar?
Prsník sa skladá z mliečnych kanálikov a žliaz obklopených tukovým tkanivom, ktoré 
mu dáva jeho tvar a konzistenciu. Pod prsníkom sa nachádza sval pectoralis major alebo 
veľký prsný sval. Faktory ako napríklad tehotenstvo (keď sú mliečne žľazy dočasne 
zväčšené), rýchla strata hmotnosti a vplyvy gravitácie počas života ženy sa kombinujú 
a naťahujú kožu, čo môže spôsobiť poklesnutie prsníkov.

Čo je to prsníkový implantát?
Momentálne existujú tri typy prsníkových implantátov:
• prsníkové implantáty plnené fyziologickým roztokom,
• prsníkové implantáty plnené kohéznym silikónovým gélom,
• prsníkové implantáty plnené kombináciou kohézneho gélu a fyziologického roztoku. 
Všetky tieto implantáty pozostávajú z plášťa zo silikónového elastoméru naplneného fyziologickým roztokom (slanou vodou), kohéznym 
silikónovým gélom alebo oboma, fyziologickým roztokom aj silikónovým gélom. Povrch plášťa môže byť buď drsný alebo hladký. 

Prsníkový implantát plnený  
fyziologickým roztokom

Prsníkový implantát plnený gélom Prsníkový implantát plnený kombináciou gélu 
a fyziologického roztoku

Čo je to silikón?
Silikóny sú polyméry tvorené kremíkom, kyslíkom, uhlíkom a vodíkom. Silikón môže existovať v tekutej, gélovej alebo pevnej forme. Silikón 
má rozmanité použitie. Používa sa v kozmetike, pri liečbe plynatosti žalúdka a v mnohých zdravotníckych pomôckach, ako sú napríklad ohybné 
vnútroočné šošovky, kardiostimulátory a tkanivové expandéry. 
Kremík je chemický prvok bežne sa vyskytujúci v prírode. Nachádza sa v piesku, horninách a v skle. 

Je silikón bezpečný?
Bolo vytvorených niekoľko prestížnych multidisciplinárnych výskumných tímov z vedcov, ktorí posúdili a zhodnotili dostupné údaje o silikónových 
prsníkových implantátoch. Nasledujúci text opisuje nálezy troch takýchto výskumných tímov. 

Tukové tkanivo

Kanáliky
Sval
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Nezávislá výskumná skupina (The Independent Review Group - IRG)
Tento tím expertov z mnohých vedeckých disciplín bol britským ministrom zdravotníctva poverený posúdením vedeckých dôkazov možných 
zdravotných rizík spojených so silikónovými prsníkovými implantátmi a preskúmaním problémov týkajúcich sa predoperačnej informovanosti 
pacientky. V správe IRG vydanej v roku 1998 boli uvedené tieto závery:
• „Neexistujú žiadne epidemiologické dôkazy akéhokoľvek vzťahu medzi silikónovými gélovými prsníkovými implantátmi a akýmikoľvek 

známymi ochoreniami spojivového tkaniva. Ak existuje riziko vzniku ochorenia spojivového tkaniva, je príliš malé, aby sa dalo vyčísliť. IRG 
nemôže odporúčať ďalšie epidemiologické štúdie na preskúmanie tejto hypotézy.“ Ďalšie informácie o ochorení spojivového tkaniva nájdete 
v časti KOMPLIKÁCIE SPOJENÉ S PRSNÍKOVÝMI IMPLANTÁTMI. 

• Celková biologická odpoveď na silikón zodpovedá bežným formám odpovede na cudzie materiály, nie nezvyčajným toxickým reakciám. 
• Neexistujú dôkazy o tom, že by deti matiek s prsníkovými implantátmi mali zvýšené riziko vzniku ochorenia spojivového tkaniva. 

Program hodnotenia vedeckých a technických možností (The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme)
Tento výskumný tím bol Európskym parlamentom poverený vypracovaním správy o možnostiach stratégie v súvislosti so silikónovými gélovými 
prsníkovými implantátmi vychádzajúcej z komplexnej, objektívnej analýzy vedeckej literatúry. V správe STOA vydanej v roku 2000 boli uvedené 
tieto závery:
• „Štúdie neukazujú súvislosť medzi silikónovými implantátmi a vážnymi zdravotnými rizikami, ako napríklad rakovinou a ochorením 

spojivového tkaniva. “
• „... na základe štúdií sa konštatovalo, že nie sú zjavné dôkazy o škodlivých vplyvoch na novorodencov dojčených matkami so silikónovými 

prsníkovými implantátmi ...“

Ústav medicíny (The Institute of Medicine - IOM)
Tento výskumný tím expertov z mnohých vedeckých disciplín bol americkým kongresom poverený vykonaním nezávislého zhodnotenia minulého 
a aktuálneho výskumu týkajúceho sa silikónových a iných prsníkových implantátov. V správe IOM vydanej v roku 1999 boli uvedené tieto závery:
• U žien s prsníkovými implantátmi neexistuje zvýšené riziko vzniku ochorenia spojivového tkaniva. Ženy s prsníkovými implantátmi nemajú 

väčšie riziko vzniku rakoviny, imunologických ochorení alebo neurologických problémov, ako zvyšok populácie. 
• Dojčenie je bezpečné a prospešné. 
• Neexistujú žiadne druhogeneračné účinky na deti žien s prsníkovými implantátmi. 

2. ROZHODOVANIE SA O PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOCH
Dôvody pre zváženie prsníkových implantátov
Implantáty sú určené na použitie pri nasledujúcich indikáciách:
• Zväčšenie prsníkov – tento zákrok sa používa na zväčšenie a úpravu proporcií ženských prsníkov. Európsky parlament „odporúča, aby sa 

implantáty u žien mladších ako 18 rokov povoľovali len zo zdravotných dôvodov“. 
• Rekonštrukcia prsníkov – tento zákrok sa používa na obnovenie tvaru ženských prsníkov po mastektómii alebo po zranení, ktoré spôsobilo 

čiastočnú alebo úplnú stratu prsníka (prsníkov), alebo na korekciu vrodenej chyby. 
• Výmena alebo revízia – tento zákrok sa používa ako chirurgický zákrok na výmenu alebo revíziu u pacientok s predchádzajúcim zväčšením 

alebo rekonštrukciou pomocou implantátov plnených silikónovým gélom alebo fyziologickým roztokom. 

Kedy by sa prsníkové implantáty nemali zvažovať
Použitie tejto protézy je kontraindikované u pacientok, ktoré majú niektoré z nasledujúcich stavov:
• Tehotenstvo a dojčiace matky. 
• Lupus (napr. SLE a DLE). 

PPE Specification
Labeling Specification
11857-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Slovak

100069468 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11857-03 7 
LAB100069468v4

• Sklerodermia (napr. progresívna systémová skleróza). 
• Pacientky, ktoré majú momentálne ochorenie brániace alebo komplikujúce hojenie rán (okrem kandidátok na rekonštrukciu). 
• Infekcia alebo absces kdekoľvek v tele. 
• Pacientky vykazujúce vlastnosti tkaniva, ktoré nie sú klinicky kompatibilné s implantátom (napríklad poškodenie tkaniva žiarením, nedostatok 

tkaniva alebo poškodená vaskularita). 
• Pacientky s ochorením alebo liečiace sa na ochorenie, ktoré môže podľa názoru lekára predstavovať z chirurgického hľadiska nežiaduce riziko. 
• Anatomická alebo fyziologická abnormalita, ktorá by mohla viesť k významným pooperačným komplikáciám. 
• Anamnéza precitlivenosti na cudzie materiály alebo opakované neúspešné pokusy o zväčšenie alebo rekonštrukciu prsníkov. 
• Neochota podstúpiť ďalšie chirurgické zákroky na revíziu. 
• Nerealistické očakávania, ako napríklad nevhodný postoj alebo motivácia, alebo nepochopenie rizík spojených s chirurgickým zákrokom 

a implantátmi. 
• Premalígne ochorenie prsníka bez subkutánnej mastektómie. 
• Neliečená alebo nedostatočne liečená malignita prsníka bez mastektómie. 

Aké typy prsníkových implantátov plnených silikónovým gélom sú k dispozícii od spoločnosti Mentor?
Všetky gélové prsníkové implantáty MENTOR® obsahujú kohézny silikónový gél. Prsníkové implantáty sa ponúkajú s tromi stupňami kohéznosti 
plniaceho materiálu: Cohesive I (štandardný), Cohesive II (stredný) a Cohesive III (vysoký). Implantáty sa dodávajú v širokom spektre tvarov, 
povrchových úprav a veľkostí. Prsníkové implantáty sú k dispozícii s hladkým alebo drsným povrchom. Spoločnosť Mentor vyrába drsný materiál 
na prsníkové implantáty pod názvom SILTEX™. Okrem toho sú k dispozícii implantáty s jedným silikónovým plášťom plneným kohéznym 
silikónovým gélom alebo ako expandéry/prsníkové implantáty s vnútorným silikónovým plášťom plneným fyziologickým roztokom a vonkajším 
silikónovým plášťom plneným kohéznym silikónovým gélom. 
V nasledujúcom texte nájdete popis rôznych druhov prsníkových implantátov MENTOR®. Oboznámte sa so všetkými vlastnosťami týchto 
prsníkových implantátov a prediskutujte so svojím chirurgom najvhodnejší typ (typy) implantátov pre vás. 

Rad prsníkových implantátov plnených gélom (stály objem)
Okrúhle typy:

Hladký 
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SILTEX™ 

CONTOUR PROFILE™

Rad expandérov/prsníkových implantátov BECKER™ (pooperačná úprava objemu):

Faktory, ktoré treba zvažovať pri prsníkových implantátoch
Potenciálne prínosy
Ženy sa rozhodujú pre chirurgický zákrok primárneho zväčšenia prsníkov kvôli zväčšeniu a úprave proporcií svojich prsníkov. Ženy sa rozhodujú 
pre chirurgický zákrok primárnej rekonštrukcie prsníkov kvôli náhrade prsníkového tkaniva, ktoré bolo odstránené v dôsledku rakoviny alebo 
poranenia, alebo kvôli náhrade prsníkového tkaniva, ktoré sa nevyvinulo riadne v dôsledku ťažkej abnormality prsníka. Okrem toho sa ženy 
rozhodujú pre revízny chirurgický zákrok (výmenu existujúceho prsníkového implantátu) kvôli korekcii alebo zlepšeniu výsledku chirurgického 
zákroku primárneho zväčšenia alebo primárnej rekonštrukcie. 

Život s prsníkovými implantátmi
• Upozorňujeme, že či už podstupujete zväčšenie prsníkov alebo ich rekonštrukciu, implantácia prsníkových implantátov nemusí byť 

jednorazový chirurgický zákrok. Počas života pacientky s prsníkovými implantátmi budú pravdepodobne potrebné ďalšie návštevy lekára 
a môže byť potrebná ďalšia operácia. 
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• Prsníkové implantáty nemožno považovať za doživotné zdravotnícke pomôcky. Počas života pacientky s prsníkovým implantátom môže byť 
potrebné odstránenie implantátu s jeho náhradou alebo bez nej. 

• Očakávaná stálosť prsných implantátov MENTOR® je založená na odhadovanej miere prasknutí implantátov. Existuje veľa príčin prasknutia 
prsných implantátov. Patria medzi ne opotrebovanie pomôcky v priebehu času, neúmyselné poškodenie ostrým nástrojom počas chirurgického 
zákroku a fyzická záťaž spôsobená napríklad dopravnými nehodami alebo namáhavou činnosťou. Miera prasknutí sa môže líšiť v závislosti od 
typu vykonaného chirurgického zákroku prsníkovej implantácie. V klinických štúdiách MENTOR® pacientky podstupujú pravidelné vyšetrenia 
pomocou MRI s cieľom odhaliť možné prasknutie implantátu. Dôležité je spomenúť, že väčšina pacientok nemá žiadne príznaky spojené s ich 
nahláseným prasknutím implantátu.

Nižšie sú uvedené odhadované miery prasknutí prsníkových implantátov MENTOR® v priebehu času podľa pozorovaní v klinických štúdiách MENTOR®. 
Tieto miery boli vypočítané pomocou Kaplan-Meierovej analytickej metódy. Tieto miery prasknutia zahŕňajú aj prasknutia, ktoré boli podľa definície 
uvedenej nižšie vyhodnotené ako „podozrenie“, ako aj tie, vyhodnotené ako „potvrdené“.

Podozrenie na prasknutie zahŕňa prasknutia, ktoré sú domnelé na základe výsledkov MRI, ale ešte neboli potvrdené fyzikálnym vyšetrením, 
väčšinou pretože pacientka sa rozhodla, že si implantát nedá odstrániť.
Potvrdené prasknutia boli potvrdené vyšetrením implantátu po jeho odstránení z tela pacientky.

Rozsah potvrdených prasknutí bol 64 % (49 zo 77 domnelých alebo potvrdených prasknutí) pre implantáty MENTOR® MemoryGel®, 47 % (8 zo 17  
domnelých alebo potvrdených prasknutí) pre prsníkové implantáty Contour Profile® (CPG) a 56 % (10 z 18 domnelých alebo potvrdených prasknutí) 
pre implantáty BECKER™.
10 ročné miery domnelých alebo potvrdených prasknutí implantátov pre implantáty MENTOR® MemoryGel®:

Primárne zväčšenie Revízne zväčšenie Primárna rekonštrukcia Revízna rekonštrukcia

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Presnosť údajov je obmedzená, keďže celkovo bol rozsah 10 ročných kontrol 53 %.

8 ročné miery domnelých alebo potvrdených prasknutí implantátov pre prsníkové implantáty Contour Profile® (CPG):

Primárne zväčšenie Revízne zväčšenie Primárna rekonštrukcia Revízna rekonštrukcia

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Presnosť údajov je obmedzená, keďže celkovo bol rozsah 8 ročných kontrol 55 %.

Na základe vyššie uvedených informácií možno očakávať, že priemerná životnosť prsníkových implantátov MENTOR® MemoryGel® a Contour 
Profile® (CPG) je cez 10 rokov.

Expandéry/prsníkové implantáty BECKER™ obsahujú tiež fyziologický roztok, takže môže dôjsť k spľasnutiu, ak sa na implantáte nachádza trhlina, 
ktorá umožňuje unikanie fyziologického roztoku. Miery spľasnutí a domnelých alebo potvrdených prasknutí sú uvedené nižšie.
5 ročné miery domnelých alebo potvrdených prasknutí a miera spľasnutí pre expandéry/prsníkové implantáty BECKER™ pre pacientky  
s rekonštrukciou:

Domnelé alebo potvrdené prasknutia 7,2 %

Spľasnutie 1,3 %

Malá veľkosť vzorky v klinickej štúdii BECKER™ limituje presnosť údajov.

Pre expandéry/prsníkové implantáty BECKER™ existujú doposiaľ údaje za 5 rokov s mierou prasknutia/spľasnutia menej ako 10 % u pacientok 
s rekonštrukciou.
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• Mnoho zmien prsníka pacientky po implantácii je ireverzibilných (nedajú sa vrátiť späť). Ak sa pacientka neskôr rozhodne pre odstránenie 
implantátu (implantátov), môže to spôsobiť nežiaduce jamkovanie, zvraštenie, vráskavenie a iné kozmetické zmeny na prsníku. 

• Prsníkové implantáty môžu ovplyvniť schopnosť pacientky produkovať dostatočné množstvo mlieka na dojčenie. Prsníkové implantáty taktiež 
nezabránia poklesu prsníkov pacientky po tehotenstve. 

• S prsníkovými implantátmi môže byť rutinné mamografické vyšetrenie ťažšie a pre pacientku môže byť nevyhnutné podstúpiť doplnkové 
snímky, čo znamená viac času a radiácie. 

Kroky pred implantáciou
• Výber chirurga
 Pri výbere chirurga, ktorý má skúsenosti s implantáciou prsníkových implantátov, je potrebné zodpovedať tieto otázky:

1.  Koľko implantačných zákrokov zväčšovania alebo rekonštrukcie prsníkov vykoná ročne?
2.  Koľko rokov už chirurg vykonáva zákroky implantácie prsníkových implantátov?
3.  Čo je najčastejšou komplikáciou, s ktorou sa chirurg stretáva pri implantácii prsníkových implantátov?
4.  Aké je percento reoperácií u chirurga pri implantáciách prsníkových implantátov a aký je najčastejší typ reoperácie, ktorý 

chirurg vykonáva?
Je potrebné pochopiť a prediskutovať s chirurgom nasledujúce možnosti pri chirurgii prsníkových implantátov:
• Veľkosť implantátu
 Všeobecne povedané, čím väčší prsník pacientka požaduje, tým väčší prsníkový implantát (merané v centimetroch kubických – cm3) bude 

chirurg pre implantáciu zvažovať.
 Chirurg taktiež zhodnotí existujúce tkanivo, aby stanovil, či je ho dostatok na pokrytie prsníkového implantátu. Ak pacientka požaduje príliš 

veľký prsníkový implantát vzhľadom na dostupné tkanivo, lekár môže pacientku upozorniť, že okraje implantátu môžu byť po operácii zjavné 
alebo viditeľné. Toto môže spôsobiť aj chirurgické komplikácie. Nadmerne veľké prsníkové implantáty môžu taktiež urýchliť vplyv gravitácie 
a spôsobiť predčasný pokles. 

• Povrchová úprava
 SILTEX™ je obchodný názov povrchovej úpravy prsníkových implantátov MENTOR®. Drsný povrch bol navrhnutý tak, aby poskytoval záchytný 

alebo drsný povrch pre interakciu telového kolagénového tkaniva s implantátom. 
 Spoločnosť Mentor dodáva aj implantáty bez povrchovej úpravy alebo s hladkým povrchom. 
• Tvar, vystúpené časti a výška implantátu
 Spoločnosť Mentor ponúka kohéznym gélom plnené prsníkové implantáty s okrúhlym alebo kontúrovaným profilovým tvarom. Okrúhle 

implantáty sú k dispozícii s rôznym tvarom vystúpených častí (nízky, stredný, stredný plus, vysoký a ultravysoký profil) a implantáty 
s kontúrovým profilovým tvarom sú k dispozícii v rôznych výškach (nízke, stredne vysoké a vysoké). 

• Stupne kohéznosti gélu
 Silikónové gély spoločnosti Mentor nie sú kvapaliny, ale kohézne polyméry. Aj keď sú mäkké a zdajú sa byť tekuté, správajú sa ako celok.  

Gély spoločnosti Mentor sú rovnomerne súdržné, pričom si zachovávajú prirodzenú poddajnosť, ktorá sa podobá skutočnému tkanivu prsníka. 
Gélové prsníkové implantáty spoločnosti Mentor sú k dispozícii v troch rôznych stupňoch kohéznosti, všetky sú však kohézne. 

 Cohesive I 
Gél so štandardnou kohéznosťou používaný v implantátoch spoločnosti Mentor. Toto je najmäkší gél spoločnosti Mentor. 

 Cohesive II 
Mierne pevnejší gél. Implantát je pevnejší na dotyk. 

 Cohesive III 
Najkohéznejší gél spoločnosti Mentor. Umožňuje zachovanie tvaru s príjemnou pevnosťou. 
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• Hmatateľnosť
 Nasledujúce faktory môžu spôsobiť, že sa implantáty budú dať ľahšie nahmatať: implantáty s povrchovou úpravou, väčšie implantáty, 

subglandulárne umiestnenie a nedostatok adekvátnej kože/tkaniva, ktoré je k dispozícii na pokrytie implantátu. 
• Umiestnenie implantátu
 Prsníkový implantát môže byť umiestnený buď čiastočne pod veľkým prsným svalom (submuskulárne) alebo nad týmto svalom, pod prsnými 

žľazami (subglandulárne). Pozitíva a negatíva umiestnenia implantátu by ste mali prediskutovať so svojím chirurgom. 
• Submuskulárne umiestnenie môže v porovnaní 

so subglandulárnym umiestnením vyžadovať dlhší 
zákrok a dlhšiu rehabilitáciu, môže byť bolestivejšie 
a môže sťažiť niektoré reoperačné zákroky. Možné 
výhody tohto umiestnenia sú dosiahnutie menej 
hmatateľného implantátu a lepšie zobrazovanie 
prsníka pri mamografii. 
Subglandulárne umiestnenie môže v porovnaní 
so submuskulárnym umiestnením skrátiť zákrok 
a rehabilitáciu, môže byť menej bolestivé a môže 
uľahčiť prístup pri reoperácii. Toto umiestnenie však 
môže spôsobiť ľahšiu hmatateľnosť implantátu a horšie 
zobrazovanie prsníka pri mamografii. 

• Miesta incízie (rezu)
Pozitíva a negatíva miesta incízie by ste mali prediskutovať s chirurgom. Existujú tri najbežnejšie miesta incízie: v podpazuší (axilárny), okolo 
bradavky (periareolárny) alebo v prsníkovom záhybe (inframamárny). Ak je incízia urobená v podpazuší, môže chirurg použiť sondu vybavenú 
miniatúrnou kamerou spolu s minimálne invazívnymi nástrojmi na vytvorenie dutiny pre prsníkový implantát. Štvrté miesto incízie: cez pupok 
(umbilikálne) použitím endoskopickej metódy nebolo skúmané, a preto sa neodporúča. 

 Axilárna 
Incízia je menej skrytá ako pri periareolárnom prístupe a je spojená 
s menšími problémami pri dojčení ako periareolárna incízia. 

 Periareolárna 
Táto incízia je najmenej viditeľná, ale je spojená s vyššou 
pravdepodobnosťou neschopnosti úspešného dojčenia v porovnaní 
s ostatnými miestami incízie. 

 Inframamárna 
Incízia je menej skrytá ako pri periareolárnom prístupe a je spojená 
s menšími problémami pri dojčení ako periareolárna incízia. 

3. OSOBITNÉ UPOZORNENIA V SÚVISLOSTI SO ZVÄČŠOVANÍM PRSNÍKOV
Aké sú alternatívy zväčšovania prsníkov?
• Akceptujte svoje prsníky také, aké sú. 
• Noste vystuženú podprsenku alebo externé protézy. 

Subglandulárne Submuskulárne

Axilárne

Periareolárne

Inframamárne
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Mali by ste podstúpiť zväčšovanie prsníkov?
Kým sa rozhodnete, môžete zvážiť konzultovanie problému so svojou rodinou, priateľmi, podpornými skupinami pre ženy s prsníkovými 
implantátmi a poradcom. Pred rozhodnutím sa pre zväčšovací zákrok sa odporúča počkať minimálne dva až štyri týždne po prečítaní a zvážení 
informácií v tejto brožúre. 

Chirurgické hľadisko a anestézia
Operáciana zväčšenieprsníkov sa väčšinou vykonáva na ambulantnej báze, buď na operačnej sále v nemocnici alebo v chirurgickom centre. Bežne 
sa používa celková anestézia, aj keď lokálna anestézia je tiež možná. Zákrok zvyčajne trvá jednu až dve hodiny. Váš chirurg urobí incíziu a vytvorí 
dutinu pre prsníkový implantát. Potom umiestni prsníkový implantát do dutiny a upraví jeho polohu. Nakoniec incíziu uzatvorí, zvyčajne šitím, 
a prípadne prelepí. 

Pooperačná starostlivosť
Po operácii budete pravdepodobne niekoľko dní cítiť únavu a bolesť a počas jedného mesiaca alebo aj dlhšie budú vaše prsníky napuchnuté 
a citlivé na dotyk. Môžete tiež pociťovať napätie v oblasti prsníkov, keďže sa vaša koža bude prispôsobovať novej veľkosti prsníkov. 
Pooperačná starostlivosť môže zahŕňať použitie pooperačnej podprsenky, kompresných obväzov alebo športovej podprsenky pre zvýšenú podporu 
a umiestnenie v správnej polohe počas procesu hojenia. Na odporúčanie vášho chirurga sa budete môcť pravdepodobne o niekoľko dní vrátiť do 
práce, ale počas aspoň niekoľkých týždňov by ste sa mali vyhýbať namáhavým činnostiam, ktoré by vám zvýšili pulz a tlak krvi. Váš chirurg vám 
tiež môže odporučiť cvičenia na masáž prsníkov. 
Poznámka: Ak sa u vás vyskytne horúčka alebo viditeľné napuchnutie alebo začervenanie prsníkov s implantátmi, mali by ste sa ihneď 
kontaktovať so svojím chirurgom. 

Aké otázky by ste mali položiť chirurgovi v súvislosti so zväčšovaním prsníkov?
Nasledujúci zoznam otázok vám môže pripomenúť témy, ktoré môžete prediskutovať so svojím lekárom. 
1.  Aké sú riziká a komplikácie spojené s prsníkovými implantátmi?
2.  Koľko ďalších operácií môžem očakávať na mojich prsníkoch s implantátmi v priebehu môjho života?
3.  Ako budú vyzerať moje prsníky, ak sa rozhodnem dať si implantáty odstrániť bez náhrady?
4.  Aký tvar, veľkosť, povrchovú úpravu, miesto incízie a umiestnenie implantátu mi odporúčate?
5.  Ako bude ovplyvnená moja schopnosť dojčiť?
6.  Ako sa asi bude meniť vzhľad mojich prsníkov s implantátmi v priebehu času?
7.  Ako asi budú moje prsníky s implantátmi vyzerať po tehotenstve? A po dojčení?
8.  Aké mám možnosti, ak nebudem spokojná s výsledným kozmetickým efektom implantácie?
9.  Aké alternatívne zákroky alebo produkty sú k dispozícii, ak sa nerozhodnem pre implantáciu?
10.  Môžete mi ukázať nejaké fotografie zhotovené pred zákrokmi a po nich? Aké výsledky môžem očakávať ja?

4. OSOBITNÉ FAKTY V SÚVISLOSTI S REKONŠTRUKCIOU PRSNÍKOV
Aké sú alternatívy rekonštrukcie prsníkov?
Môžete sa rozhodnúť, že nepodstúpite rekonštrukciu prsníkov. V tomto prípade sa môžete, ale nemusíte rozhodnúť nosiť vonkajšiu prsníkovú 
náhradu (protézu) vnútri podprsenky. Prsníkové náhrady sú k dispozícii v rôznych tvaroch, veľkostiach a z materiálov ako pena, bavlna a silikón. 
K dispozícii sú aj protézy na mieru, ktoré majú zhodnú veľkosť a tvar s vaším druhým prsníkom. 

Mali by ste podstúpiť rekonštrukciu prsníkov?
Či sa rozhodnete pre rekonštrukciu prsníkov, závisí od vášho konkrétneho prípadu, diagnózy, celkového zdravotného stavu, životného štýlu, 
emocionálneho stavu a veľkosti a tvaru prsníkov. Kým sa rozhodnete, môžete zvážiť konzultovanie problému so svojou rodinou, priateľmi, 
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podpornými skupinami pre ženy s prsníkovými implantátmi, podpornými skupinami pre pacientky s rakovinou prsníkov a poradcom. Pred 
rozhodnutím sa pre rekonštrukčný zákrok sa odporúča počkať minimálne dva až štyri týždne po prečítaní a zvážení informácií v tejto brožúre. 
Ak zvažujete rekonštrukciu prsníka a nemáte plastického chirurga, požiadajte svojho všeobecného chirurga o zoznam mien skúsených plastických 
chirurgov vo vašom okolí. Váš všeobecný chirurg, plastický chirurg a onkológ by mali pri plánovaní mastektómie a rekonštrukčného zákroku 
spolupracovať, aby vám zabezpečili čo najlepší výsledok. 

Aké sú možnosti pri rekonštrukčných zákrokoch?
Typ zákroku rekonštrukcie prsníka, ktorý je pre vás vhodný, závisí od vášho konkrétneho prípadu, veľkosti a tvaru prsníkov, celkového zdravotného 
stavu, životného štýlu a cieľov zákroku. Ženy s malými alebo stredne veľkými prsníkmi sú najlepšími kandidátkami na rekonštrukciu prsníka. 
Rekonštrukciu prsníka je možné urobiť použitím protézy (prsníkového implantátu plneného silikónovým gélom, fyziologickým roztokom alebo 
kombináciou oboch), vlastných tkanív (tkanivový lalok), alebo kombináciou oboch. Tkanivový lalok je časť kože, tuku a/alebo svalu, ktorý sa 
premiestni z vášho brucha, chrbta alebo inej časti tela do oblasti hrudníka a vytvaruje sa do tvaru nového prsníka. 
Či podstúpite rekonštrukčný zákrok s prsníkovými implantátmi alebo bez nich, pravdepodobne budete musieť podstúpiť ďalšie zákroky 
na vylepšenie symetrie a vzhľadu. Napríklad, keďže pri mastektómii sa často spolu s tkanivom prsníka odstráni aj bradavka, táto sa často 
rekonštruuje použitím kožného štepu z druhého prsníka alebo tetovaním tejto oblasti. Rekonštrukcia bradavky sa zvyčajne robí ako ambulantný 
zákrok po dokončení počiatočného rekonštrukčného zákroku. 

Rekonštrukcia prsníkov s prsníkovými implantátmi
Váš chirurg rozhodne, či ste vzhľadom na svoj zdravotný stav a konkrétny prípad vhodnou kandidátkou na rekonštrukciu s prsníkovým 
implantátom. U žien s väčšími prsníkmi môže byť nevyhnutné vykonať rekonštrukciu použitím kombinácie prsníkového implantátu a tkanivového 
laloka. Chirurg vám môže navrhnúť prsníkovú implantáciu druhého, nepostihnutého prsníka, aby prsníky vyzerali rovnako (maximalizácia 
symetrie) a môže taktiež navrhnúť redukciu prsníkov (redukčná mamoplastika) alebo zdvihnutie prsníkov (mastopexia), aby sa zlepšila symetria. 
Redukčná mamoplastika zahŕňa odstránenie prsníkového tkaniva a kože. Mastopexia zahŕňa odstránenie pruhu kože spod prsníka alebo okolo 
bradavky a jeho použitie na vyzdvihnutie a napnutie kože nad prsníkom. Ak je pre vás dôležité ponechať nepostihnutý prsník nezmenený, mali by 
ste to prediskutovať so svojím chirurgom, pretože to môže vo vašom prípade ovplyvniť výber metódy rekonštrukcie prsníka. 

Načasovanie rekonštrukcie s prsníkovým implantátom
Nasledovný opis sa týka rekonštrukcie nasledujúcej po mastektómii, ale podobné úvahy sa týkajú aj rekonštrukcie nasledujúcej po prsníkovej 
traume alebo rekonštrukcie vrodených defektov. Proces rekonštrukcie prsníka sa môže začať hneď v čase mastektómie (okamžitá rekonštrukcia) 
alebo týždne až roky po nej (neskoršia rekonštrukcia). Okamžitá rekonštrukcia môže zahŕňať umiestnenie prsníkového implantátu, ale zvyčajne 
pozostáva z umiestnenia tkanivového expandéra, ktorý sa nakoniec nahradí prsníkovým implantátom alebo môže zahŕňať umiestnenie 
expandéra/prsníkového implantátu (expandéra/implantátu BECKER™). Expandér/implantát BECKER™ slúži súčasne ako tkanivový expandér 
a prsníkový implantát. Postupne expandujepridávaním fyziologického roztoku cez plniaci port umiestnený pod kožou. Keď expandér/implantát 
BECKER™ roztiahne na požadovanú veľkosť, plniaci port sa odstráni. Je dôležité vedieť, že dokončenie akéhokoľvek typu chirurgickej rekonštrukcie 
prsníka môže vyžadovať niekoľko krokov. Dve potenciálne výhody okamžitej rekonštrukcie sú, že rekonštrukcia prsníka sa začne v čase 
mastektómie a že kombináciou mastektómie s prvým krokom rekonštrukcie je možné znížiť finančné náklady. Pri okamžitej rekonštrukcii však 
môže byť zvýšené riziko komplikácií, ako napríklad prasknutie implantátu, a čas prvej operácie a čas rekonvalescencie môže byť dlhší. 
Potenciálnou výhodou neskoršej rekonštrukcie je to, že je možné odložiť rozhodnutie o rekonštrukcii a chirurgický zákrok, kým nebude ukončená 
ostatná liečba, napríklad rádioterapia a chemoterapia. Neskoršia rekonštrukcia sa odporúča, ak chirurg predpokladá problémy pri hojení po 
mastektómii alebo ak potrebujete viac času na zváženie možností. 
Pri výbere medzi okamžitou a neskoršou rekonštrukciou je potrebné zobrať do úvahy medicínske, finančné a tiež emocionálne hľadisko. Pozitíva 
a negatíva možností, ktoré sú k dispozícii vo vašom konkrétnom prípade, by ste mali prediskutovať so svojím chirurgom, plastickým chirurgom  
a/alebo onkológom. 
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Chirurgické hľadiská, ktoré by ste mali prediskutovať so svojím lekárom
Prediskutujte so svojím chirurgom a/alebo onkológom výhody a nevýhody nasledujúcich možností. 
• Okamžitá rekonštrukcia
 Jednostupňová okamžitá rekonštrukcia s prsníkovým implantátom (len prsníkový implantát) alebo s expandérom/prsníkovým implantátom 

(expandérom/implantátom BECKER™). 
 Dvojstupňová okamžitá rekonštrukcia s dočasným tkanivovým expandérom s následnou neskoršou rekonštrukciou s prsníkovým implantátom 

o niekoľko mesiacov. 
• Neskoršia rekonštrukcia
 Jednostupňová neskoršia rekonštrukcia použitím expandéra/prsníkového implantátu (expandéra/implantátu BECKER™). 
 Dvojstupňová neskoršia rekonštrukcia s dočasným tkanivovým expandérom s následnou neskoršou výmenou za prsníkový implantát 

o niekoľko mesiacov. 

Čo je to rekonštrukčný zákrok s prsníkovým implantátom?
Jednostupňová (okamžitá alebo neskoršia) rekonštrukcia s prsníkovým implantátom
Okamžitá jednostupová rekonštrukcia sa môže vykonať v čase mastektómie. Keď chirurg odstráni tkanivo prsníka, implantuje plastický chirurg 
prsníkový implantát alebo expandér/prsníkový implantát (expandér/implantát BECKER™), čím sa ukončí jednostupňová rekonštrukcia. Ak sa použije 
expandér/implantát BECKER™, postupne (až 6 mesiacov) sa do nej pridáva fyziologický roztok, až kým nebude roztiahnutie úplné, a potom sa 
odstráni plniaci port. Odstránenie plniaceho portu sa zvyčajne robí v lokálnej anestézii ako ambulantná alebo jednodňová chirurgia. Jednostupňová 
neskoršia rekonštrukcia sa robí po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch umiestnením prsníkového implantátu alebo expandéra/implantátu BECKER™. 

Dvojstupňová (okamžitá alebo neskoršia) rekonštrukcia s prsníkovým implantátom
Rekonštrukcia prsníka s gélom plnenými prsníkovými implantátmi MENTOR® sa robí ako dvojstupňový zákrok začínajúci umiestnením dočasného 
expandéra tkaniva prsníka, ktorý sa o niekoľko mesiacov vymení za prsníkový implantát. 
Umiestnenie tkanivového expandéra sa môže urobiť ihneď v čase mastektómie, alebo sa môže odložiť o niekoľko mesiacov až rokov. 
Tkanivový expandér môže mať plniaci port alebo injekčný port integrovaný (pripojený) do plášťa expandéra alebo vzdialený injekčný port 
(spojený s expandérom plniacou hadičkou). Ak sa používa expandér so vzdialeným portom, je tento port umiestnený v podpazuší. 

1. stupeň: roztiahnutie tkaniva

 Jazva po mastektómii Expandér/implantát so vzdialeným 
injekčným portom

Tkanivový expandér 
s integrovaným injekčným 
portom

  Konečný výsledok 
s implantátom
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Počas mastektómie hlavný chirurg často odstráni kožu a tkanivo prsníka tak, že tkanivo hrudníka ostane ploché a napäté. Na vytvorenie priestoru 
pre implantát v tvare prsníka sa pod zostávajúce tkanivo umiestni tkanivový expandér. 
Tkanivový expandér je zariadenie podobné balónu vyrobené z elastickej silikónovej gumy. Zavedie sa prázdny a postupne sa do neho pridáva 
sterilný fyziologický roztok zasunutím malej ihly cez kožu do plniaceho portu zariadenia. Ako sa tkanivový expandér plní, tkanivá nad ním sa 
začínajú rozťahovať podobne ako sa postupne rozťahuje ženské brucho počas tehotenstva. Tkanivový expandér tak vytvorí novú dutinu v tvare 
prsníka pre prsníkový implantát. 
Zavedenie tkanivového expandéra sa zvyčajne robí v celkovej anestézii na operačnej sále. Operácia trvá zvyčajne 1 až 2 hodiny. Zákrok môže 
vyžadovať krátky pobyt v nemocnici alebo sa môže vykonať ambulantne. Za normálnych okolností môžete po dvoch až troch týždňoch vykonávať 
bežné každodenné aktivity. 
Pretože je koža na hrudníku po mastektómii väčšinou necitlivá, je možné, že po zavedení tkanivového expandéra nebudete cítiť bolesť. Môžete 
však pociťovať tlak alebo nepohodlie po každom plnení expandéra, ktoré ustúpia, keď sa tkanivo roztiahne. Rozťahovanie tkaniva zvyčajne trvá  
4 až 6 mesiacov. 

2. stupeň: umiestnenie prsníkového implantátu
Po odstránení tkanivového expandéra sa do vzniknutej dutiny umiestni prsníkový implantát. Zákrok na výmenu tkanivového expandéra 
za prsníkový implantát (výmena implantátov) sa zvyčajne robí v celkovej anestézii na operačnej sále. Zákrok môže vyžadovať krátky pobyt 
v nemocnici alebo sa môže vykonať ambulantne. 

Rekonštrukcia prsníka bez implantátov: zákroky s tkanivovým lalokom
Prsník možno rekonštruovať chirurgickým prenesením časti kože, tuku a svalov z jedného miesta tela na druhé. Túto časť tkaniva možno odobrať 
z miest, ako je brucho, horná časť chrbta, horná časť bokov a zadok. 
Tkanivový lalok môže ostať pripojený k svojmu cievnemu zásobeniu a presunutý do oblasti prsníka cez tunel pod kožou (lalok so stopkou) alebo 
môže byť odstránený úplne a znovu pripojený do oblasti prsníka mikrochirurgickou technikou (voľný lalok). Operačný čas je zvyčajne dlhší pri 
voľných lalokoch, pretože sú potrebné mikrochirurgické postupy. 
Laloková chirurgia vyžaduje niekoľkodňový pobyt v nemocnici a zvyčajne dlhšiu rekonvalescenciu ako rekonštrukcia s implantátmi. Laloková 
chirurgia taktiež zanecháva jazvy na mieste odobratia laloka a niekedy aj na rekonštruovanom prsníku. Avšak výhoda lalokovej chirurgie 
spočíva v možnosti nahradiť tkanivo v oblasti hrudníka. Toto môže byť veľmi užitočné, ak boli tkanivá hrudníka poškodené a nie sú vhodné 
na rozťahovanie. Ďalšou výhodou lalokových zákrokov oproti implantáciám je fakt, že zvyčajne nie je potrebná úprava zdravého prsníka na 
zlepšenie symetrie. 
Najčastejšími typmi tkanivových lalokov sú TRAM (svalovo-kožný lalok z priečneho brušného svalu), (ktorý využíva tkanivo z brucha) a lalok zo 
svalu latissimus dorsi (ktorý využíva tkanivo z hornej časti chrbta). 
Je dôležité, aby ste vedeli, že laloková chirurgia, obzvlášť pri laloku TRAM, je veľká operácia a je ešte rozsiahlejšia ako mastektómia. Vyžaduje si 
dobrý celkový zdravotný stav a silnú emocionálnu motiváciu. Akmáte príliš veľkú nadváhu, fajčíte, ak už v  mieste laloka bol predtým vykonávaný 
chirurgický zákrok alebo ak máte obehové problémy, nemusíte byť vhodonou kandidátkouna zákrok s lalokom TRAM. Taktiež ak ste veľmi chudá,  
je možné, že nemáte na bruchu alebo chrbte dostatok tkaniva na vytvorenie prsníka touto metódou. 
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Lalok TRAM (so stopkou alebo voľný)

1. krok: Vykoná sa mastektómia a označí sa 
miesto odberu tkaniva. 

2. krok: Lalok priameho brušného svalu a tkanivo  
sa pretuneluje do prsníka. 

3. krok: Konečný výsledok. 

Počas zákroku s lalokom TRAM chirurg odstráni časť tkaniva z brucha a prenesie ho na hrudník na rekonštrukciu prsníka. Laloku TRAM sa niekedy 
hovorí aj „rekonštrukcia bruška“, pretože môže sploštiť oblasť brucha. 
Zákrok s lalokom TRAM so stopkou zvyčajne trvá 3 až 6 hodín v celkovej anestézii; zákrok s voľným lalokom TRAM zvyčajne trvá dlhšie. Zákrok 
s lalokom TRAM môže vyžadovať transfúziu krvi. Dĺžka hospitalizácie je zvyčajne 2 až 5 dní. Po 6 až 8 týždňoch môžete vykonávať bežné 
každodenné aktivity. Niektoré ženy však udávajú, že k normálnemu spôsobu života sa vrátili až po jednom roku. Zákrok môže spôsobiť dočasnú 
alebo trvalú svalovú slabosť v oblasti brucha. Ak po rekonštrukcii plánujete tehotenstvo, mali by ste to prediskutovať so svojim chirurgom. Budete 
mať na bruchu veľkú jazvu a taktiež môžete mať ďalšie jazvy na rekonštruovanom prsníku. 

Lalok zo svalu latissimus dorsi s prsníkovými implantátmi alebo bez nich

Z miesta odberu tkaniva na chrbte 
sa odoberie kožný lalok a sval. 

Tkanivo sa pretuneluje na miesto 
mastektómie a použije sa na 
vytvorenie prsníka. 

Na vytvorenie prsníka možno 
použiť aj implantát. 

Počas zákroku s lalokom latissimus dorsi chirurg prenesie časť tkaniva z chrbta na hrudník a zrekonštruuje prsník. Keďže je lalok latissimus dorsi 
zvyčajne tenší a menší ako lalok TRAM, je tento zákrok vhodnejší na rekonštrukciu menších prsníkov. 
Zákrok s lalokom svalu latissimus dorsi zvyčajne trvá 2 až 4 hodiny v celkovej anestézii. Dĺžka hospitalizácie je zvyčajne 2 až 3 dni. Po 2 až 3 
týždňoch môžete vykonávať bežné každodenné aktivity. Po zákroku môžete mať dočasnú alebo trvalú svalovú slabosť a ťažkosti s pohybom chrbta 
a ramena. Na chrbte budete mať jazvu, ktorá sa dá zvyčajne skryť pod podprsenkou. Môžete mať taktiež ďalšie jazvy na rekonštruovanom prsníku. 
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Aké otázky by ste mali položiť svojmu chirurgovi v súvislosti s rekonštrukciou prsníkov?
Nasledujúci zoznam otázok vám môže pripomenúť témy, ktoré môžete prediskutovať so svojím lekárom. 
1.  Aké sú všetky moje možnosti pri rekonštrukcii prsníka?
2.  Aké sú riziká a komplikácie jednotlivých typov zákrokov rekonštrukcie prsníka a aké sú časté?
3.  Čo ak sa moje nádorové ochorenie vráti alebo sa objaví na druhom prsníku?
4.  Bude rekonštrukcia ovplyvňovať moju protinádorovú liečbu?
5.  Koľko krokov je pri každom zo zákrokov a aké sú to kroky?
6.  Ako dlho bude trvať, pokým bude rekonštrukcia úplne ukončená?
7.  Koľko skúseností máte s jednotlivými zákrokmi?
8.  Môžete mi ukázať nejaké fotografie zhotovené pred zákrokmi a po nich? Aké výsledky môžem očakávať ja?
9.  Ako budú vyzerať jazvy po zákroku?
10.  Aké zmeny môžem po čase očakávať na prsníku s implantátom?
11.  Aké zmeny môžem očakávať na prsníku s implantátom počas tehotenstva?
12.  Aké budem mať možnosti, ak nebudem spokojná s výsledným kozmetickým efektom implantácie?
13.  Mohla by som sa porozprávať s inými pacientkami o ich skúsenostiach?
14.  Aké sú odhadované celkové finančné náklady pri jednotlivých zákrokoch pri viacstupňovej rekonštrukcii?
15.  Aké veľké budem mať bolesti a nepohodlie a ako dlho?
16.  Ako dlho budem v nemocnici?
17.  Budem potrebovať transfúzie krvi a môžem darovať svoju vlastnú krv?
18.  Kedy budem môcť vykonávať bežnú aktivitu (alebo sexuálnu aktivitu alebo športovú aktivitu)?

5. AKÉ SÚ KONTRAINDIKÁCIE, UPOZORNENIA A OPATRENIA, KTORÉ TREBA ZVÁŽIŤ?
Kontraindikácia je stav alebo okolnosť, za prítomnosti ktorej by sa zákrok nemal robiť. Prsníkové implantáty MENTOR® sú kontraindikované za 
nasledujúcich okolností, pretože riziko podstúpenia zväčšenia alebo rekonštrukcie prsníkov s implantátmi prevažuje prínosy:
• Ženy s aktívnou infekciou kdekoľvek v tele. 
• Ženy s prebiehajúcou rakovinou alebo prekanceróznym stavom prsníkov, ktoré nie sú adekvátne liečené vzhľadom na svoj stav. 
• Ženy, ktoré sú tehotné alebo dojčia. 

Chirurgické postupy, ktoré sú kontraindikované pri implantácii prsníkov:
• Injekcie cez plášť implantátu. 
• Umiestňovanie implantátov jeden na druhý (viac ako jeden implantát v jednom prsníku). 

U pacientok s nasledjúcimi stavmi nebola potvrdená bezpečnosť:
• Autoimunitné ochorenia, ako napríklad lupus a sklerodermia. 
• Ochorenia, ktoré bránia hojeniu rán a zrážaniu krvi. 
• Oslabený imunitný systém (napríklad súčasné podávanie imunosupresívnej terapie). 
• Znížené krvné zásobenie tkaniva prsníka. 
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Ďalšie otázky na zváženie
Predimplantačná mamografia
Môžete si vyžiadať predoperačnú mamografiu a ďalšiu mamografiu o 6 až 12 mesiacov po implantácii na stanovenie referencie. 

Ovplyvnenie mamografie
Implantát môže brániť detekcii rakoviny prsníka pri mamografii a taktiež môže sťažiť výkon mamografie. Preto je nevyhnutné pred vyšetrením 
oboznámiť technika vykonávajúceho mamografiu s tým, že máte implantát. Technik môže použiť špeciálne techniky, aby minimalizoval možnosť 
prasknutia a dosiahol čo najlepší obraz tkaniva prsníka. Pretože je prsník počas mamografie stláčaný, existuje možnosť prasknutia implantátu 
počas tohto vyšetrenia. Pri týchto postupoch je potrebné urobiť viac röntgenových snímok, a preto sú ženy s prsníkovými implantátmi vystavené 
väčšej dávke žiarenia. Pozitíva mamografie pri vyhľadávaní rakoviny však prevažujú riziko vystavenia vyššej dávke röntgenových lúčov. 

Odlíšenie implantátu od tkaniva prsníka pri samovyšetrovaní
Prsníky s implantátmi by ste si mali sama vyšetriť každý mesiac. Aby ste to mohli robiť efektívne, mali by ste požiadať chirurga, aby vám pomohol 
odlíšiť implantát od tkaniva prsníka. Akékoľvek nové uzlíky alebo podozrivé ranky by mali byť biopticky vyšetrené. Pri bioptickom vyšetrení je 
nevyhnutné dávať pozor, aby sa neprepichol implantát. Prítomnosť prsníkových implantátov môže zlepšiť detekciu nádorov pri samovyšetrovaní 
(palpácii). 

Dlhodobé výsledky
Dlhodobá bezpečnosť a účinnosť prsníkových implantátov je momentálne predmetom výskumu. Spoločnosť Mentor však monitoruje dlhodobé  
(t. j. 10-ročné) riziko prasknutia implantátu, reoperácie, odstránenia implantátu a kapsulárnej kontraktúry (stvrdnutia tkaniva v okolí implantátu). 
Len čo budú k dispozícii nové údaje, spoločnosť Mentor ich uvedie v príbalových letákoch, ktoré sú balené s produktmi a zasielané lekárom. 
Ohľadne aktuálnych informácií by ste mali kontaktovať svojho lekára. 

Zákroky na kapsule
Mali by ste vedieť, že zatvorená kapsulotómia – postup silného stláčania fibróznej kapsuly okolo implantátu, aby sa porušila jazvová kapsula – sa 
neodporúča, pretože môže spôsobiť prasknutie alebo pretrhnutie implantátu. 

Rádioterapia
Je potrebné si uvedomiť, že neboli robené testy stanovujúce účinky rádioterapie na tkanivá pacientok s prsníkovými implantátmi, avšak odborná 
literatúra naznačuje, že rádioterapia môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku kapsulárnej kontraktúry. Rozhodnutie týkajúce sa použitia rádioterapie 
po implantácii prsníkových implantátov by mal urobiť váš chirurg spolu s rádioonkológom. 

MRI (magnetická rezonancia)
Najlepšou metódou, ako bez chirurgie zistiť, či váš implantát praskol, je vyšetrenie MRI. Pri vyšetrení MRI budete ležať na bruchu s prsníkmi 
v špeciálnom držiaku. Potom budete umiestnená do zariadenia, ktoré môže byť otvorené alebo môže byť podobné tunelu. Niektorí pacienti 
pociťujú nepokoj spôsobený uzavretým priestorom. Počas vyšetrenia, keď bude zariadenie robiť snímky vašich prsníkov, bude vydávať 
zvuk. Aby ste mohli podstúpiť vyšetrenie MRI, nesmiete mať v tele implantované žiadne kovové zdravotnícke pomôcky a nesmiete mať 
v anamnéze klaustrofóbiu. 
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6. AKÉ KOMPLIKÁCIE SÚ SPOJENÉ S PRSNÍKOVÝMI IMPLANTÁTMI?
Podstúpenie akéhokoľvek chirurgického zákroku zahŕňa riziko komplikácií, ako sú napríklad účinky anestézie, infekcia, opuch, začervenanie, 
krvácanie a bolesť. 
Ďalej sú tu možné komplikácie špecifické pre prsníkové implantáty. Medzi tieto komplikácie patrí:

Spľasnutie/prasknutie
Keď sa roztrhne plášť prsníkového implantátu plneného gélom, gél môže unikať z implantátu. Expandéry/implantáty BECKER™ spľasnú, ak z nich 
vytečie fyziologický roztok buď cez otvorený alebo poškodený ventil, alebo cez porušený plášť implantátu. Toto si môžete všimnúť podľa zmeny 
tvaru implantátu alebo to môžete prehliadnuť („tiché“ prasknutie) a zistí sa to až pomocou mamografického alebo MRI vyšetrenia. Spľasnutie 
alebo prasknutie môže nastať počas prvých mesiacov po implantácii alebo aj po niekoľkých rokoch. Príčiny spľasnutia alebo prasknutia zahŕňajú 
poškodenie chirurgickými nástrojmi počas operácie, nadmerné alebo nedostatočné naplnenie implantátu fyziologickým roztokom, kapsulárnu 
kontraktúru, uzavretú kapsulotómiu, stresové faktory ako napríklad poranenie alebo intenzívna fyzická manipulácia, nadmerné stlačenie pri 
mamografickom vyšetrení, umiestnenieumbilikálnej incízie a neznáme/nevysvetlené príčiny. Je potrebné si tiež uvedomiť, že prsníkový implantát 
sa po čase môže opotrebovať a spľasnúť/prasknúť. 
Spľasnuté alebo prasknuté implantáty vyžadujú chirurgický zákrok na odstránenie a možné nahradenie implantátov. 

Kapsulárna kontraktúra
Jazvové tkanivo alebo kapsula, ktoré sa normálne tvoria okolo implantátu, sa môžu stiahnuť a stlačiť implantát, čo sa nazýva kapsulárna 
kontraktúra. Kapsulárna kontraktúra sa vyskytuje častejšie po infekciách, hematómoch a serómoch. Príznaky sa pohybujú od tuhosti a mierneho 
nepohodlia až po bolesť, skrútenie implantátu, hmatateľnosť implantátu a/alebo posunutie implantátu. 
V prípade, že je bolesť a/alebo tuhosť značná, je potrebná ďalšia operácia. Zákroky sa pohybujú od odstránenia tkaniva kapsuly implantátu až po 
odstránenie a možnú náhradu samotného implantátu. 
Kapsulárna kontraktúra sa môže znova objaviť aj po týchto chirurgických zákrokoch. 

Bolesť
Po implantačnom zákroku na prsníku sa môže vyskytnúť a pretrvávať bolesť rôznej intenzity a trvania. Taktiež nesprávna veľkosť, umiestnenie, 
chirurgické postupy alebo kapsulárna kontraktúra môžu spôsobiť bolesť spojenú so stlačením nervu alebo s bránením svalovému pohybu.  
Ak budete pociťovať značnú bolesť, oznámte to svojmu lekárovi. 

Ďalšie chirurgické zákroky
Ženy si musia uvedomiť, že existuje možnosť, že budú v priebehu života potrebovať ďalšiu operáciu (operácie) na výmenu alebo odstránenie 
implantátu. Aj problémy ako spľasnutie/prasknutie, kapsulárna kontraktúra, infekcia, posunutie a vápnikové depozity môžu vyžadovať 
odstránenie implantátov. Mnohé ženy sa rozhodnú implantáty vymeniť, ale niektoré ženy nie. Jedná sa väčšinou o tie ženy, u ktorých je 
predpoklad, že nebudú mať následne po vybratí implantátov bez ich náhrady kozmeticky neprijateľné jamkovanie a/alebo zvraštenie prsníkov. 

Nespokojnosť s kozmetickým výsledkom
Môžu sa vyskytnúť neuspokojivé výsledky, ako napríklad vráskavenie, asymetria, nesprávne umiestnenie implantátu (posun), nesprávna veľkosť, 
nečakaný tvar, hmatateľnosť implantátu, deformácia jazvy, hypertrofická (nepravidelná, zväčšená) jazva a/alebo špliechanie (pri implantátoch 
obsahujúcich fyziologický roztok). Dôkladné chirurgické plánovanie a postupy môžu takéto výsledky minimalizovať, ale nie vždy im môžu zabrániť. 

Infekcia 
Infekcia sa môže vyskytnúť pri akomkoľvek zákroku. Väčšina infekcií sa ako následok chirurgického zákroku objaví do niekoľkých dní až týždňov 
po operácii. K infekcii však môže dôjsť kedykoľvek po chirurgickom zákroku. Infekcie u pacientok s implantátom sa liečia ťažšie ako infekcie 
v normálnom ľudskom tkanive. Ak infekcia nebude reagovať na antibiotiká, môže byť nevyhnutné implantát odstrániť a ďalší implantát bude 
možné implantovať až po odstránení infekcie. 
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V zriedkavých prípadoch sa u žien po chirurgickej implantácii prsníkových implantátov pozoroval syndróm toxického šoku, čo je život ohrozujúci 
stav. Symptómy zahŕňajú náhlu horúčku, zvracanie, hnačku, mdloby, závraty a/alebo začervenanie podobné spáleniu sa na slnku. Je potrebné 
ihneď vyhľadať lekára, ktorý vykoná diagnostiku a liečbu. 

Hematóm/seróm
Hematóm je nahromadenie krvi vnútri telesnej dutiny a seróm je nahromadenie tekutej zložky krvi (v tomto prípade v okolí implantátu alebo 
okolo incízie). Pooperačné hematómy a serómy môžu prispieť k vzniku hematómu a/alebo kapsulárnej kontraktúry. Výsledkom môžu aj byť 
opuchy, bolesť a modriny. Hematómy sa vyskytujú zvyčajne skoro po zákroku, avšak môžu sa vyskytnúť kedykoľvek po poranení prsníka. Zatiaľ čo 
malé hematómy a serómy telo absorbuje, veľké si na zahojenie vyžadujú umiestnenie chirurgických drénov. Po chirurgickej drenáži môže ostať 
malá jazva. Po chirurgickej drenáži sa môže vyskytnúť spľasnutie alebo prasknutie implantátu, ak sa počas drenáže poškodí implantát. 

Zmeny citlivosti bradavky a prsníka
Citlivosť v bradavke a prsníku sa môže po implantačnej chirurgii zvýšiť alebo znížiť. Rozsah zmien sa pohybuje od intenzívnej citlivosti po necitlivosť 
bradavky alebo prsníka po zákroku. Zmeny v citlivosti môžu byť dočasné alebo trvalé a môžu ovplyvniť sexuálne reakcie alebo schopnosť dojčiť. 

Dojčenie
V súčasnosti nie je známe, či môže malé množstvo silikónu difundovať (prestúpiť) cez plášť prsníkového implantátu plneného silikónovým gélom 
a či sa môže dostať do mlieka. Ak k tomu dôjde, nie je známe, aký vplyv to môže mať na dojčeného novorodenca. Aj keď v súčasnosti neexistujú 
metódy na detekciu hladín silikónu v materskom mlieku, štúdia stanovujúca hladiny kremíka (jedna zo súčastí silikónu) nepreukázala jeho 
zvýšené hladiny v materskom mlieku u matiek s prsníkovými implantátmi plnenými silikónovým gélom v porovnaní so ženami bez implantátov. 
V správe ústavu IOM bolo uvedené, že by sa matky s prsníkovými implantátmi mali pokúsiť o dojčenie kvôli priaznivému vplyvu dojčenia na dieťa. 
Periareolárne miesto incízie môže znížením množstva vytvoreného mlieka výrazne znížiť schopnosť úspešne dojčiť. 

Vápnikové depozity v tkanive okolo implantátov
Depozity vápnika môžu byť viditeľné na mamograme a môžu sa mylne považovať za rakovinu, čo môže zapríčiniť ďalší chirurgický zákrok 
s biopsiou a/alebo odstránením implantátu na odlíšenie depozitov od rakoviny. 

Oneskorené hojenie rany
V niektorých prípadoch sa miesto incízie nehojí normálne. 

Extrúzia
Nestabilný alebo poškodený tkanivový kryt a/alebo porušenie hojenia rany môže spôsobiť extrúziu, čo znamená vytlačenie implantátu cez kožu. 

Nekróza
Nekróza znamená vytvorenie mŕtveho tkaniva okolo implantátu. Nekróza môže brániť hojeniu rany a vyžaduje chirurgickú korekciu a/alebo 
odstránenie implantátu. Po nekróze môže vzniknúť trvalá deformácia jazvy. Faktory spojené so zvýšeným rizikom vzniku nekrózy zahŕňajú 
infekciu, používanie steroidov v chirurgickej dutine, fajčenie, chemoterapiu/radiáciu a terapiu nadmerným teplom alebo chladom. 

Atrofia tkaniva prsníka/deformácia hrudnej steny
Tlak prsníkových implantátov môže spôsobiť stenčenie a zmenšenie tkaniva prsníka. Toto sa môže stať, keď sú implantáty v tele alebo aj po 
odstránení implantátov bez náhrady. 
Okrem týchto bežných komplikácií existujú obavy z niektorých ochorení, o ktorých je potrebné vedieť:

Ochorenie spojivového tkaniva
Obavy zo spojitosti medzi prsníkovými implantátmi a vznikom autoimunitných ochorení alebo ochorení spojivového tkaniva, ako je lupus, 
sklerodermia alebo reumatoidná artritída, vznikli kvôli prípadom uvádzaným v odbornej literatúre u malého počtu žien s implantátmi. Prieskum 
niekoľkých veľkých epidemiologických štúdií žien s implantátmi a bez nich však naznačuje, že tieto ochorenia nie sú častejšie u žien s implantátmi 
ako u žien bez nich. Niektoré ženy s prsníkovými implantátmi si však myslia, že ochorenie spojivového tkaniva im spôsobili implantáty. 
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Rakovina
Publikované štúdie uvádzajú, že rakovina nie je častejšia u žien s implantátmi v porovnaní so ženami bez nich. 

Anaplastický veľkobunkový lymfóm
U žien s prsníkovými implantátmi existuje veľmi malé ale zvýšené riziko vzniku anaplastického veľkobunkového lymfómu (ALCL) v jazvovom 
tkanive a tekutine pri implantáte. ALCL nie je rakovina prsníka – je to vzácny typ non-Hodgkinovho lymfómu (rakoviny imunitného systému). 
ALCL sa udáva globálne u pacientok, ktoré podstúpili implantáciu implantátov spoločnosti Mentor a ďalších výrobcov prsníkových implantátov. 
Väčšina pacientok bolo diagnostikovaných, keď vyhľadali lekárske ošetrenie v súvislosti so symptómami spojenými s implantátmi, ako je bolesť, 
uzlíky, opuchy alebo asymetria, ktoré sa objavili po úplnom zahojení pôvodných chirurgických rán. V publikovaných prípadoch sa ALCL spravidla 
diagnostikoval niekoľko rokov po implantačnom zákroku. 
Váš lekár by mal zvážiť možnosť ALCL, ak po úplnom zahojení chirurgickej rany zistíte zmeny vzhľadu alebo konzistencie oblasti okolo implantátu 
– vrátane opuchu alebo bolesti okolo implantátu. V prípade podozrenia na ALCL vás lekár pošle k príslušnému odborníkovi na vyhodnotenie, 
ktoré môže zahŕňať získanie vzoriek tekutín a tkanív z okolia prsníkového implantátu. Ak sa ALCL potvrdí, lekár vám vypracuje individuálny 
liečebný plán. Vzhľadom na malý celosvetový počet prípadov a rozmanitosť dostupných možností liečby neexistuje žiadna výlučná presne 
definovaná liečba. 
Ak máte prsníkové implantáty a nemáte žiadne symptómy, nemusíte robiť nič navyše, ale mali by ste pokračovať v pravidelnom sledovaní svojich 
prsníkových implantátov a chodiť na pravidelné lekárske prehliadky. U žien bez symptómov, ktorým nebol diagnostikovaný ALCL, sa neodporúča 
odstraňovanie implantátov. 
Ak momentálne nemáte prsníkové implantáty, ale zvažujete ich implantáciu, mali by ste riziká a prínosy s tým spojené prediskutovať so svojím 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ďalšie informácie môžete získať aj na webovej stránke úradu FDA venovanej prsníkovým implantátom. 
Ďalšie a najaktuálnejšie informácie nájdete na adrese: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm. 

Účinky na druhú generáciu
Boli vyjadrené obavy týkajúce sa možných nepriaznivých účinkov na deti narodené matkám s implantátmi. V správe ústavu IOM sa konštatuje,  
že neexistujú žiadne účinky na druhú generáciu u detí žien s prsníkovými implantátmi. 

Presakovanie gélu a granulómy
Gél v implantáte pozostáva z veľkých trojrozmerných molekúl podobných sieťke, ktoré tvoria asi 20 % celkovej hmotnosti gélu. Priestor vnútri 
týchto molekúl je vyplnený zmesou silikónových olejov na medicínske použitie. Tieto oleje sú podobné materiálom dostupným v mnohých 
produktoch vrátane liekov proti plynatosti, voľne dostupných pre novorodencov aj dospelých. Malé množstvo týchto olejov môže presiaknuť 
cez plášť implantátu. Veľká časť týchto olejov ostane na stene implantátu. Menšie množstvo prenikne do jazvovej kapsuly, kde je postupne 
vychytávané určitými bunkami, nazývanými makrofágy, čo je pravdepodobný mechanizmus ich transportu do regionálnych lymfatických uzlín. 
Okolo malého množstva silikónu sa môže vytvoriť granulóm. Aj keď tieto uzlíky nie sú rakovinové, je ťažké ich odlíšiť od rakovinových uzlíkov bez 
ich odstránenia (biopsiou) a vyšetrenia. 

7. MALI BY STE KONTAKTOVAŤ SVOJHO LEKÁRA, AK SA VYSKYTNE PROBLÉM?
Ak máte podozrenie na komplikácie súvisiace s prsníkovými implantátmi, najmä v prípade úrazu alebo stlačenia spôsobeného napríklad 
extrémnou masážou oblasti prsníkov, nejakými športovými činnosťami alebo bezpečnostnými pásmi, vyhľadajte lekára. 
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8. ĎALŠIE ODPORÚČANIA PRE PACIENTKY
Nasledujú ďalšie odporúčania pre pacientky s prsníkovými implantátmi:

• Pacientky by mali chodiť k svojmu chirurgovi na potrebné pooperačné návštevy. 
• Pred použitím lokálnych liekov, napríklad steroidov, v oblasti prsníkov sa najprv poraďte s lekárom alebo lekárnikom. 
• Naďalej chodievajte na pravidelné kontroly k lekárovi kvôli zisteniu prípadnej rakoviny prsníkov. 
• Ak sa bude plánovať akýkoľvek chirurgický zákrok v oblasti prsníkov, informujte lekára alebo chirurga o prítomnosti implantátu. 
• Preukaz pacientky, ktorý vám dal chirurg (s typom a číslom šarže vašich prsníkových implantátov) noste stále pri sebe kvôli uľahčeniu 

lekárskej starostlivosti v prípade núdze (napríklad v prípade dopravnej nehody). 

9. HLÁSENIE PROBLÉMOV U PACIENTOK Z AUSTRÁLIE
Pre austrálske pacientky: ak sa u vás vyskytnú problémy s implantátmi, odporúčame vám ohlásiť ich Úradu pre liečebné výrobky (Therapeutic 
Goods Administration – TGA) prostredníctvom schémy hlásenia udalostí súvisiacich so zdravotníckou pomôckou. Ak potrebujete ďalšie informácie, 
obráťte sa na: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P. O. Box 100, Woden ACT 2606, telefón 1800 809 361,  
e-mail: iris@health.gov.au. 

10. STATUS/PRÁVNY STAV PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOV PRE EURÓPSKE PACIENTKY
Všetky prsníkové implantáty predané v rámci Európskeho spoločenstva sú regulované smernicou 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach 
a predstavujú zdravotnícke pomôcky triedy III podľa smernice Komisie 2003/12/ES z 3. februára 2003. 

11. ZDROJE INFORMÁCIÍ O PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOCH
Všeobecné zdroje týkajúce sa prsníkových implantátov
Na požiadanie vám poskytneme kópiu návodu na použitie (príbalového letáka). Kópiu si môžete vyžiadať od svojho chirurga alebo od 
spoločnosti Mentor. 
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Správa Ústavu medicíny (Institute of Medicine) ohľadne bezpečnosti silikónových implantátov  www.nap.edu/catalog/9618.html
Správa Nezávislej výskumnej skupiny (Independent Review Group)  
ohľadne silikónových prsníkových implantátov www.silicone-review.gov.uk
Správa Národnej vedeckej rady (National Science Panel)  
ohľadne silikónových prsníkových implantátov  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
Americký úrad pre lieky a potraviny (US Food and Drug Administration) 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Zdroje týkajúce sa rekonštrukcie prsníka
Nasledujúci zoznam zdrojov vám môže pomôcť nájsť ďalšie informácie a pomoc pri rozhodovaní o rekonštrukcii prsníkov. 

Americké webové stránky
Národný inštitút pre rakovinu (National Cancer Institute) www.cancernet.nci.nih.gov
Americká spoločnosť pre rakovinu (American Cancer Society)  www.cancer.org
BreastCancer Net www.breastcancer.net
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Austrálske webové stránky
Austrálska spoločnosť pre rakovinu (Australian Cancer Society)  www.cancer.org.au/
Stránka BreastScreen Australia www.breastscreen.info.au/
Plastická chirurgia v Austrálii (Plastic Surgery Australia) www.plasticsurgery.com.au/

Európske webové stránky
Britská spoločnosť plastických chirurgov (British Association of Plastic Surgeons) www.baps.co.uk
Stránka (Cancerworld) www.cancerworld.org/Home.html
Holandský inštitút pre rakovinu (The Netherlands Cancer Institute) www.nki.nl
Holandská federácia pre pacientov s rakovinou (The Dutch Federation for the Cancer Patient) www.kankerpatient.nl
The Wave – Informácie o rekonštrukcii prsníka (Breast Reconstruction Information) www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Informácie o rakovine prsníka  www.murgo.yucom. be/index.htm
Informácie o rakovine prsníka  www.brustkrebs.de/
Nemecký národný inštitút pre rakovinu (German National Cancer Institute) www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Informácie o rakovine prsníka  www.senologia.net
Španielska asociácia proti rakovine (Spanish Association Against Cancer) www.aecc.es
Španielska asociácia rekonštrukčnej a estetickej plastickej chirurgie  
(Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery) www.cirugia-plastica.org

12. SLOVNÍK
ALCL – anaplastický veľkobunkový lymfóm – vzácny typ non-Hodgkinovho lymfómu (rakoviny imunitného systému). 
Ambulatná chirurgia – chirurgia bez hospitalizácie, chirurgický zákrok, pri ktorom pacient nemusí zostať do nasledujúceho dňa v nemocnici. 
Areola – dvorec, pigmentovaná alebo tmavšia oblasť kože v okolí prsnej bradavky. 
Asymetria – chýbanie proporcionality tvaru, veľkosti a pozície medzi oboma prsníkmi. 
Autoimunitné ochorenie – ochorenie, pri ktorom telo spustí „útočnú“ odpoveď na svoje vlastné tkanivá alebo bunky. Za normálnych okolností 
je imunitný mechanizmus tela schopný jasne rozlíšiť, čo je normálna látka a čo je cudzie. Pri autoimunitných ochoreniach sa tento systém naruší 
a vyrába protilátky proti normálnym súčastiam tela, čo spôsobuje poškodzovanie tkaniva. Niektoré choroby, napríklad reumatoidná artritída 
a sklerodermia, sa považujú za autoimunitné ochorenia. 
Axilárny – vzťahujúci sa na oblasť podpazušia. 
Bilaterálny – postihujúci alebo vzťahujúci sa na pravý aj ľavý prsník. 
Biopsia – odobratie a vyšetrenie tkaniva, buniek alebo tekutín z tela. 
Chirurgia s hospitalizáciou – chirurgický zákrok, pri ktorom musí pacient zostať do nasledujúceho dňa v nemocnici. 
Chirurgická incízia – rez v tkanive alebo rana vzniknutá pri operácii. 
Epidemiologický – týkajúci sa výskytu, šírenia a kontroly ochorenia v populácii. 
Extrúzia – vytlačenie implantátu cez chirurgickú ranu. 
Fibrózne tkanivo – spojivové tkanivo pozostávajúce najmä z vlákien. 
Fyziologický roztok – roztok pozostávajúci z vody a malého množstva soli. Približne 70 % telesnej hmotnosti dospelého človeka tvorí tento 
roztok soli vo vode. 
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Hematóm – masa alebo opuch obsahujúci krv. 
Imunitná odpoveď – odpoveď tela na prítomnosť cudzej látky. 
Inframamárny – pod prsníkom. 
Inframamárny záhyb/incízia – incízia urobená v záhybe pod prsníkom. 
Kapsulárna kontraktúra – stiahnutie tkaniva jazvy v okolí implantátu spôsobujúce stuhnutie alebo stvrdnutie prsníka. 
Kapsulektómia – chirurgické odstránenie kapsuly (jazvového tkaniva). 
Kapsulotómia (otvorená) – incízia alebo otvorenie kapsuly (jazvového tkaniva) vykonané otvoreným chirurgickým prístupom. 
Kapsulotómia (uzavretá) – rozrušenie kapsuly (jazvového tkaniva) masážou alebo stláčaním vonkajšej časti prsníka. 
Karcinóm – zhubný (rakovinový) nádor. 
Kongenitálna anomália – odchýlka od normálnej stavby časti tela, prítomná alebo trvajúca od narodenia. 
Lalok – časť tkaniva (ktorá môže obsahovať sval, tuk a kožu) s jeho krvným zásobením prenesená z jednej časti tela na inú. 
Latissimus dorsi – dva trojuholníkové svaly idúce od chrbtice k plecu. 
Mamárny – týkajúci sa prsníka. 
Mamografia – röntgenové vyšetrenie prsníkov (s cieľom včasnej detekcie rakoviny). 
Mamoplastika – plastická chirurgia prsníka. 
Mastektómia – odstránenie tkaniva prsníka kvôli prítomnosti rakovinového alebo prekancerózneho novotvaru. 
Mastopexia – zákrok plastickej chirurgie na zdvihnutie poklesnutých prsníkov. 
Modifikovaná radikálna mastektómia – chirurgické odstránenie celého prsníka vrátane bradavky, dvorca a okolitej kože, ako aj lymfatického 
tkaniva z axily. 
Nekróza – odumieranie živého tkaniva. 
Neskoršia rekonštrukcia – rekonštrukcia prsníka, ktorá sa vykonáva týždne, mesiace alebo roky po mastektómii. 
Ochorenie spojivového tkaniva – ochorenie alebo skupina ochorení postihujúca spojivové tkanivo. Príčina týchto ochorení nie je známa. Tieto 
ochorenia sú zoskupené na základe klinických príznakov, symptómov a laboratórnych odchýlok. 
Onkológ – lekár špecializujúci sa na štúdium nádorových ochorení. 
Palpabilita – hmatateľnosť, schopnosť nahmatať alebo cítiť. 
Palpácia/palpabilita – hmatať/hmatateľnosť, nahmatať rukou. 
Pectoralis – veľký prsný sval. 
Plastická chirurgia – chirurgia určená na opravu, rekonštrukciu alebo vylepšenie tela po traume, poranení alebo chorobe. 
Posun – premiestnenie zo zvyčajného alebo správneho miesta. 
Protéza – akékoľvek umelé zariadenie nahradzujúce alebo zastupujúce časť tela. 
Ptóza – poklesnutie prsníkov, ktoré je zvyčajne spôsobené normálnym starnutím, tehotenstvom alebo stratou hmotnosti. 
Radikálna mastektómia – chirurgické odstránenie celého prsníka vrátane bradavky, dvorca a okolitej kože, ako aj prsných svalov, lymfatického 
tkaniva z axily a rôzneho iného okolitého tkaniva. 
Rectus abdominus – dlhý plochý sval tiahnuci sa celou dĺžkou prednej brušnej steny (brucha). 
Rekonštrukcia prsníkov – chirurgický zákrok, ktorý obnoví prirodzenú kontúru a objem po mastektómii, úraze alebo poškodení. 
Seróm – nahromadenie tekutiny v tkanive. 
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Serratus – sval nachádzajúci sa pod veľkým a malým prsným svalom a hrudným košom. 
Silikónový elastomér – typ silikónu, ktorý má elastické vlastnosti podobné gume. 
Spľasnutie/roztrhnutie – unikanie fyziologického roztoku z implantátu, často v dôsledku úniku cez ventil alebo trhliny alebo zárez v plášti 
implantátu, s čiastočným alebo celkovým kolapsom implantátu. 
Subglandulárne umiestnenie – umiestnenie pod prsnou žľazou a nad prsným svalom. 
Subkutánna mastektómia – chirurgické odstránenie tkaniva prsníka s ponechaním kože, bradavky a dvorca. 
Submuskulárne umiestnenie – umiestnenie úplne alebo čiastočne pod veľkým prsným svalom. 
Tkanivový expandér – prispôsobiteľný implantát, ktorý sa dá naplniť fyziologickým roztokom tak, aby roztiahol tkanivo na mieste mastektómie 
a vytvoril nový tkanivový lalok na implantáciu prsníkového implantátu. 
Totálna mastektómia – chirurgické odstránenie prsníka vrátane bradavky, dvorca a väčšiny okolitej kože. 
Transaxilárna incízia – rez urobený krížom cez dlhú os podpazušia. 
Umbilikálny – týkajúci sa pupka. 
Unilaterálny – postihujúci iba jednu stranu. 
Zväčšenie prsníkov – chirurgický zákrok, ktorý zväčší veľkosť a proporcie ženských prsníkov.
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FORMULÁR INFORMOVANÉHO SÚHLASU PACIENTKY
Je povinnosťou každého chirurga zvoliť najvhodnejší spôsob poučenia pacientky pred operáciou. 
Spoločnosť Mentor sa na chirurga spolieha, že oboznámi pacientku so všetkými potenciálnymi komplikáciami a rizikami spojenými s používaním 
prsníkových implantátov. 
Chirurgické postupy spojené s používaním gélových prsníkových implantátov nie sú bez potenciálnych komplikácií a rizík. Použitie tohto 
produktu je voliteľným zákrokom. Ja (pacientka) som bola pred chirurgickým zákrokom poučená ohľadne prínosov a možných rizík spojených 
s rekonštrukciou tkaniva a/alebo zväčšovaním prsníkov použitím protéz a alternatívnych postupov. Ja (pacientka) som bola mojím lekárom 
poučená, že prsníkové implantáty sa nepovažujú za doživotné implantáty. 
Pred zákrokom mi bola poskytnutá brožúra „Chirurgická implantácia prsníkových implantátov plnených gélom: informované rozhodnutie“ 
v dostatočnom predstihu (okrem prípadov akútnych chirurgických zákrokov kvôli rakovine alebo z iných príčin). 

Prečítala som si túto brožúru.   áno   nie 
Informácie v brožúre mi chirurg vysvetlil a pochopila som ich. Všetky moje otázky boli zodpovedané k mojej spokojnosti a bola mi poskytnutá 
kópia tohto formulára. 

___________________________________________________  _____________________________
Podpis pacientky Dátum

___________________________________________________ 
Meno pacientky tlačeným písmom

___________________________________________________  _____________________________
Podpis lekára Dátum

___________________________________________________ 
Meno lekára tlačeným písmom 
(Poznámka pre lekára: Kópiu podpísaného formulára dajte do dokumentácie pacientky.)

PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY SILTEX™ A HLADKÉ GÉLOVÉ PRSNÍKOVÉ 
IMPLANTÁTY, EXPANDÉRY/PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY SILTEX™ BECKER™
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Výrobca
Mentor Medical Systems B. V.  
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Holandsko 
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013
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