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1. SISSEJUHATUS
Brošüüri eesmärk
Brošüüri eesmärk on aidata patsiente teadvate otsuste langetamisel seoses rindade suurendamise ja rindade rekonstrueerimisega kirurgilisel 
teel. See teavitava sisuga brošüür on koostatud selleks, et aidata patsientidel oma arstiga rääkida ning anda patsientidele üldist teavet 
rinnaoperatsioonide ja üksikasjalikku teavet MENTOR®-i rinnaimplantaatide kohta.

Mis annab rinnale kuju?
Rind koosneb piimajuhadest ja -näärmetest, mis on ümbritsetud rinnale kuju ja 
tekstuuri andva rasvkoega. Rinna all paikneb suur rinnalihas ehk lihtsalt rinnalihas. 
Naise vananedes venitavad nahka mitmed tegurid, näiteks rasedus (kui piimajuhad 
ajutiselt suurenevad), kiire kaalukaotus ja raskusjõu mõju, mis kõik võivad põhjustada 
rinna allavajumist või lõtvumist.

Mis on rinnaimplantaat?
Tänapäeval kasutatakse peamiselt kolme tüüpi rinnaimplantaate:
• füsioloogilise lahusega täidetud rinnaimplantaadid;
• sidusa silikoongeeliga täidetud rinnaimplantaadid;
• kombineeritud sidusa geeltäidisega/füsioloogilise lahusega 

täidetud rinnaimplantaadid.
Kõigil nendel implantaatidel on füsioloogilise lahuse, sidusa silikoongeeli või nii füsioloogilise lahuse kui ka sidusa silikoongeeliga täidetud 
silikoon-elastomeerkest. Kesta pind võib olla tekstuurne või sile.

Füsioloogilise lahusega täidetud 
rinnaimplantaat

Geeltäidisega rinnaimplantaat Kombineeritud geeltäidisega/füsioloogilise 
lahusega täidetud rinnaimplantaat

Mis on silikoon?
Silikoonid on polümeerid, mis koosnevad ränist, hapnikust, süsinikust ja vesinikust. Silikoon võib esineda vedeliku, geeli või tahkel kujul. Silikooni 
kasutatakse mitmes valdkonnas, sealhulgas kosmeetikas, kõhugaaside ravis ja paljude meditsiiniseadmete, näiteks painduvate silmasiseste 
läätsede, südamestimulaatorite ja koeekspandrite koostises.
Räni on looduses laialt levinud keemiline element. Seda leidub liivas, kivides ja klaasis.

Kas silikoon on turvaline?
Erinevate erialade teadlased on osalenud mitmetes mainekates komisjonides, mille eesmärk on läbi vaadata ja uurida silikoonist 
rinnaimplantaate puudutavaid andmeid. Järgnevalt kirjeldame kolme sellise komisjoni järeldusi.

Rasvkude

Juhad
Lihas
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The lndependent Review Group, IRG (Sõltumatu järelevalverühm)
Briti tervishoiuminister kutsus kokku paljude teadusharude esindajatest koosneva komisjoni, mille ülesandeks oli silikoonist 
rinnaimplantaatidega seonduvate võimalike terviseriskide teaduslike tõendite analüüsimine ja patsiendi operatsioonieelse teavitamisega 
seonduvate probleemide uurimine. IRG poolt 1998. aastal avaldatud aruandes esitati järgmised tulemused:
• „epidemioloogilisi tõendeid silikoongeeliga rinnaimplantaatide ja väljakujunenud sidekoehaiguste vaheliste seoste kohta ei leidu. Kui 

sidekoehaiguste tekke risk on olemas, on see määramiseks liiga väike. IRG ei leia, et edasised epidemioloogilised uuringud antud hüpoteesi 
uurimiseks oleksid vajalikud.” Sidekoehaiguste kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun lõiku RINNAIMPLANTAATIDE TÜSISTUSED;

• üldine bioloogiline vastus silikoonile on sarnane tavapärase vastusega võõrmaterjalidele, mitte ebatavalisele toksilisele reaktsioonile;
• puuduvad tõendid selle kohta, et rinnaimplantaatidega naiste lastel oleks suurem sidekoehaiguste risk.

Scientific and Technical Options Assessment, STOA (Teaduslike ja tehniliste võimaluste hindamise) programm
Selle komisjoni kutsus kokku Euroopa Parlament, et anda välja silikoongeeliga rinnaimplantaatide põhimõttelisi võimalusi käsitlev aruanne, mis 
tugineks teaduskirjanduse igakülgsele ja erapooletule analüüsile. STOA 2000. aastal avaldatud aruandes esitati järgmised tulemused:
• „Uuringutega pole tõestatud seost silikoonimplantaatide ja tõsiste terviseriskide, nt vähi ja sidekoe haiguste vahel”;
• „... uuringute tulemustest selgub, et puuduvad tõendid kahjulike mõjude kohta imikutele, keda on imetanud silikoonist rinnaimplantaate 

kandvad naised ...”

Institute of Medicine, IOM (USA Meditsiiniinstituut)
USA Kongressi kokku kutsutud komisjoni töös osalesid paljude teadusharude spetsialistid, kelle ülesandeks oli sõltumatult analüüsida varem läbi 
viidud ja käimasolevaid silikoonist ja muud tüüpi rinnaimplantaate käsitlevaid uuringuid. IOM-i poolt 1999. aastal avaldatud aruandes esitati 
järgmised tulemused:
• rinnaimplantaatidega naiste hulgas ei esinenud suurenenud sidekoehaiguste riski. Rinnaimplantaatidega naistel ei ole vähi, 

immunoloogiliste haiguste või neuroloogiliste häirete tõenäosus suurem kui üldpopulatsioonil;
• rinnaga toitmine on ohutu ja kasulik;
• rinnaimplantaatidega naiste lastel ei esine teise põlvkonna mõjusid.

2. RINNAIMPLANTAATIDE PAIGALDAMIST PUUDUTAVA OTSUSE LANGETAMINE
Põhjused, miks kaaluda rinnaimplantaatide paigaldamist
lmplantaate kasutatakse järgmiste näidustuste korral:
• rindade suurendamine – protseduur viiakse läbi naise rindade mõõtmete ja proportsioonide suurendamiseks. Euroopa Parlament „soovitab,  

et alla 18-aastastele naistele paigaldataks implantaate üksnes meditsiiniliste näidustuste korral”;
• rindade rekonstruktsioon– protseduur viiakse läbi naise rinna kuju taastamiseks pärast mastektoomiat või vigastust, mis põhjustas rinna 

(rindade) osalise või täieliku kaotuse, või kaasasündinud defekti korrigeerimiseks;
• vahetus või kordusprotseduur – see protseduur viiakse läbi asendus- või parandusoperatsioonina nendele patsientidele, kellele on eelnevalt 

tehtud rinna suurendus või rekonstruktsioon silikoongeeliga täidetud või füsioloogilise lahusega implantaatide paigaldamise teel.

Põhjused, miks rinnaimplantaate mitte valida
Selle proteesi kasutamine on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb mõni alltoodud seisunditest:
• rasedus või imetamine;
• luupus (nt SEL ja DEL);
• sklerodermia (nt progresseeruv süsteemne skleroos);
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• tervislik seisund, mis takistab või komplitseerib haavade paranemist (välja arvatud rekonstruktsioonipatsiendid);
• infektsioon või abstsess organismi ükskõik millises piirkonnas;
• kudede seisund, mis ei võimalda implantaadi paigaldamist (nt kudede kiiritusekahjustus, kudede vähesus või häiritud vereringe);
• haigus, mis võib konsulteeriva(te) arsti(de) hinnangul suurendada operatsiooniga seotud riske;
• anatoomilised või füsioloogilised kõrvalekalded, mis võivad põhjustada märkimisväärseid postoperatiivseid tüsistusi;
• teadaolev tundlikkus võõrkehade suhtes või korduvad ebaõnnestunud katsed rindade suurendamisel või rekonstrueerimisel;
• soovimatus teha läbi edasisi korrigeerivaid protseduure;
• ebarealistlikud ootused, nt sobimatu suhtumine või motivatsioon, samuti suutmatus mõista kirurgilise protseduuri ja implantaatidega 

kaasnevaid riske;
• healoomuline rinnakasvaja ilma nahaaluse mastektoomiata;
• ravimata või piisava ravita pahaloomuline kasvaja, ilma mastektoomiata.

Milliseid silikoongeeliga täidetud rinnaimplantaate pakub Mentor?
Kõik MENTOR®-i rinnaimplantaadid sisaldavad sidusat silikoongeeli. lmplantaatidel on kolm sidusa täitematerjali astet: Cohesive I (tavaline), 
Cohesive II (keskmine) ja Cohesive III (kõrge). Pakume erineva kuju, pinnatekstuuri ja suurusega implantaate. Rinnaimplantaadid võivad 
olla sileda või tekstuurse pealispinnaga. Mentor toodab tekstuurse pinnaga rinnaimplantaate nimetusega SILTEX™. Lisaks sellele pakume 
sidusa silikoongeeliga täidetud ühekordse silikoonkestaga implantaate või füsioloogilise lahusega täidetud seesmise silikoonkesta ja sidusa 
silikoongeeliga täidetud välimise silikoonkestaga ekspandreid/rinnaimplantaate.
Järgnevalt kirjeldame MENTOR®-i rinnaimplantaate lähemalt. Tutvuge kindlasti rinnaimplantaatide erinevate omadustega, et saaksite oma 
kirurgiga konsulteerides valida endale kõige sobivama(d) implantaadi(d).

Geeltäidisega rinnaimplantaatide tootesari (fikseeritud täitemahuga)
Ümarad mudelid:

Sile
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

BECKER™ i ekspandrite/rinnaimplantaatide tootesari (operatsioonijärgse täitemahu reguleerimisega):

Rinna implanteerimisega kaasnevad tegurid
Võimalik kasu
Naised valivad esmase rinnasuurenduse operatsiooni selleks, et suurendada oma rinna/rindade suurust ja proportsioone. Naised valivad 
esmase rinnarekonstruktsiooni operatsiooni selleks, et asendada vähi või trauma tõttu eemaldatud rinnakude või selleks, et asendada 
kaasasündinud rinnadeformatsiooni tõttu korralikult välja arenemata jäänud rinnakudet. Lisaks valivad naised kordusoperatsiooni (olemasoleva 
rinnaimplantaadi asendamise) selleks, et korrigeerida või parandada esmase suurendamise või esmase rekonstruktsiooni operatsiooni tulemusi.

Elu rinnaimplantaatidega
• Pidage meeles, et olenemata sellest, kas teete läbi suurendamise või rekonstruktsiooni, ei pruugi rinna implanteerimine olla ühekordne 

operatsioon. Tõenäoliselt on vaja lisavisiite arsti juurde ja lisaks võib rinnaimplantaadiga patsient vajada aja jooksul täiendavat operatsiooni.
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• Rinnaimplantaadid ei ole eluaegsed seadmed. Aja jooksul võib rinnaimplantaadiga patsient vajada implantaadi eemaldamist koos selle 
vahetamisega või ilma.

• MENTOR®-i rinnaimplantaatide eeldatav eluiga põhineb implantaadirebendite hinnangulisel esinemissagedusel. Rinnaimplantaadi rebendil 
võib olla mitmeid põhjusi, sealhulgas implantaadi kulumine aja jooksul, tahtmatu kahjustamine terava instrumendiga kirurgilise protseduuri 
käigus, samuti füüsiline surve nt autoõnnetuste või pingutava tegevuse tagajärjel. Rebendite esinemissagedus varieerub sõltuvalt 
rinnaimplantaadi operatsiooni tüübist. MENTOR®-i kliinilistes uuringutes läbivad patsiendid regulaarselt MRT uuringu, et hinnata võimaliku 
implantaadirebendi olemasolu. Oluline on märkida, et enamikul tuvastatud implantaadirebendiga patsientidest puudusid rebendiga 
seotud sümptomid.

Allpool on toodud MENTOR®-i rinnaimplantaatide rebendite orienteeruvad esinemissagedused vastavalt MENTOR®-i kliinilistes uuringutes 
täheldatule. Need esinemissagedused on arvutatud Kaplan-Meieri analüüsimeetodi järgi. Siin näidatud rebendite esinemissageduste hulka on 
arvatud nii „kahtlustatud“ kui ka „kinnitust leidnud“ leidnud juhud, vastavalt alltoodud selgitustele.

Kahtlustatud rebendid on rebendid, mille kahtlus on tekkinud MRT tulemuste põhjal, ent ei ole veel objektiivsel uurimisel kinnitust leidnud, 
kuna patsient ei soovinud implantaadi eemaldamist.
Kinnitust leidnud rebendid on leidnud kinnituse patsiendilt eemaldatud implantaadi uurimisel.

Kinnitust leidnud rebendite osakaal oli MENTOR®-i MemoryGel® implantaatide puhul 64 % (49 juhul 77st kahtlustatud või kinnitust leidnud 
rebendist), Contour Profile® rinnaimplantaatide (CPG) puhul 47 % (8 juhul 17st kahtlustatud või kinnitust leidnud rebendist) ja BECKER™ 
implantaatide puhul 56 % (10 juhul 18st kahtlustatud või kinnitust leidnud rebendist).
Kahtlustatud või kinnitust leidnud rebendite 10 aasta esinemissagedused olid MENTOR®-i MemoryGel® implantaatide puhul järgmised:

Esmane suurendamine Korduv suurendamine Esmane rekonstruktsioon Korduv rekonstruktsioon

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Kokkuvõttes oli 10 aasta jooksul jälgitavate osakaal 53 %, mistõttu andmete täpsus on piiratud.

Kahtlustatud või kinnitust leidnud rebendite 8 aasta esinemissagedused olid Contour Profile® implantaatide (CPG) puhul järgmised:

Esmane suurendamine Korduv suurendamine Esmane rekonstruktsioon Korduv rekonstruktsioon

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Kokkuvõttes oli 8 aasta jooksul jälgitavate osakaal 55 %, mistõttu andmete täpsus on piiratud.

Ülaltoodud info põhjal on MENTOR®-i rinnaimplantaatide MemoryGel® ja Contour Profile® (CPG) eeldatavaks keskmiseks elueaks üle kümne aasta.

BECKER™-i ekspandrid/rinnaimplantaadid sisaldavad ka füsioloogilist lahust, mistõttu võib implantaadi purunemise tagajärjel tekkida 
füsioloogilise lahuse leke ning implantaat võib tühjeneda. Tühjenemiste esinemissagedused ja kahtlustatud või kinnitust leidnud rebendite 
esinemissagedused on näidatud allpool.
Kahtlustatud või kinnitust leidnud implantaadirebendite ja -tühjenemiste 5 aasta esinemissagedused rekonstruktsioonipatsientidel olid 
BECKER™-i ekspandrite/rinnaimplantaatide puhul järgmised:

Kahtlustatud või kinnitust leidnud rebendid 7,2 %

Tühjenemine 1,3 %

BECKER™-i implantaatide kliinilises uuringus kasutatud väiksemate valimisuuruste tõttu on andmete täpsus piiratud.

Hetkel on BECKER™-i ekspandrite/rinnaimplantaatide kohta olemas 5 aasta andmed, mille järgi rebendite/tühjenemiste esinemissagedus on 
rekonstruktsiooni läbinud patsientidel alla 10 %.
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• Paljud rinna implanteerimisele järgnevad muutused on pöördumatud, s.t neid ei saa olematuks teha. Kui patsient otsustab mõne aja pärast, 
et soovib implantaadid eemaldada, võib see kaasa tuua soovimatute lohukeste tekkimise rinda, kortsude või kurdude moodustumise või muid 
kosmeetilisi muutusi.

• Rinnaimplantaadid võivad mõjutada patsiendi võimet toota imetamiseks piisavas koguses piima. Rinnaimplantaadid ei hoia ära patsiendi 
rinna rasedusejärgset allavajet.

• Rinnaimplantaatidega võib rutiinne rindade mammograafia osutuda keerukamaks ja patsient võib vajada täiendavaid läbivaatusi, mis 
tähendab täiendavat ajakulu ja kiiritust.

Sammud implanteerimiseni
• Kirurgi valimine
 Rinnaimplanteerimise vallas kogenud kirurgi valimisel tuleks leida vastused järgmistele küsimustele:

1. Mitu rinna suurendamise või rekonstrueerimise implanteerimisprotseduuri kirurg aasta jooksul sooritab?
2. Mitu aastat on kirurg rinnaimplanteerimist teinud?
3. Mis on kõige sagedamini esinev tüsistus, millega kirurg rinnaimplanteerimise käigus kokku puutub?
4. Kui suur on kirurgi rinnaimplanteerimise korduvoperatsioonide määr ja millist korduvoperatsiooni viib antud kirurg kõige 

sagedamini läbi?
Oluline on mõista ja arutada oma kirurgiga rinnaimplanteerimise järgmisi külgi.
• lmplantaadi suurus
 Üldine reegel on, et mida suuremat rinda soovitakse, seda suurema rinnaimplantaadi (kuupsentimeetrites) paigaldamist peab 

kirurg kaaluma. 
 Kirurg hindab ka olemasolevat kude, et teha kindlaks, kas see on piisav rinnaimplantaadi katmiseks. Kui soovitud rinnaimplantaat on 

olemasoleva koe jaoks liiga suur, võib arst hoiatada, et operatsiooni järgselt võivad implantaadi servad jääda silmaga nähtavaks. See võib 
kaasa tuua isegi kirurgiliste tüsistuste riski. Lisaks sellele võivad liiga suured rinnaimplantaadid kiirendada raskusjõu mõju ja põhjustada 
enneaegset rippu vajumist või allavajet.

• Pinna tekstuur
 SILTEX™ on MENTOR®-i rinnaimplantaatide tekstuuri kaubamärk. Tekstuuriga pind töötati välja selleks, et varustada keha kollageenkude 

implantaadiga ühilduva silla või ebatasase pinnaga.
 Mentor pakub ka tekstuurita ehk sileda pinnaga implantaate.
• lmplantaadi kuju, projektsioon ja kõrgus
 Mentor pakub ümaraid või kontuurprofiilse vormiga sidusa geeltäidisega rinnaimplantaate. Ümarad implantaadid on saadaval erinevates 

projektsioonides (madal, keskmine, keskmine pluss, kõrge ja ülikõrge profiil) ning kontuurprofiiliga implantaadid on saadaval erinevates 
kõrgustes (madal, keskmine ja kõrge).

• Geeli sidususastmed
 Mentori silikoongeelid on sidusad polümeerid, mitte vedelikud. Kuigi kompamisel pehmed ja vedelad, toimivad need ühtse tervikuna. 

Mentori geelid hoiavad ühtlaselt kokku, säilitades loomuliku „vetruvuse”, mis meenutab tegelikku rinnakudet. Mentori geeltäidisega 
rinnaimplantaadid on saadaval kolmes sidususastmes, kuigi need kõik on sidusad.

 Cohesive I
 Tavaline Mentori implantaatides kasutatava geeli sidususaste. See on Mentori kõige pehmem geel.
 Cohesive II
 Pisut tugevam geel tihkemana tunduvate implantaatide jaoks.
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 Cohesive III
 Mentori kõige sidusam geel, mis säilitab kuju ja tagab meeldiva tihkusastme
• Kombatavus
 lmplantaatide suurema palpeeritavuse (kompamisel äratuntavuse) võivad põhjustada järgmised asjaolud: tekstuuriga implantaadid, 

suuremad implantaadid, rinnanäärmealune paigaldamine ja implantaadi katmiseks vajaliku sobiva naha/koe puudus.
• lmplantaadi paigaldamine
 Rinnaimplantaati saab paigaldada kas osaliselt suure rinnalihase alla (rinnalihasealune) või rinnalihase peale rinnanäärmete alla 

(rinnanäärmealune). Kirurgiga tuleks arutada mõlema paigaldusviisi eeliseid ja puuduseid.
• Lihasealune paigaldamine võib võrreldes rinnanäärmealuse 

paigaldusega muuta operatsiooni ja taastumisperioodi 
pikemaks ja valulikumaks ning mõnede korduvoperatsioonide 
sooritamise raskemaks. Selle paigaldusviisi eeliseks on 
asjaolu, et implantaadid on vähem kombatavad ja rinda on 
kergem mammograafiliselt kontrollida.
Näärmealune paigaldamine võib võrreldes rinnalihasealuse 
paigaldusega muuta operatsiooni ja taastumisperioodi 
lühemaks ja valutumaks ning hõlbustada juurdepääsu  
mõnede korduvoperatsioonide sooritamiseks. Vaatamata  
sellele võib selline paigaldusviis põhjustada implantaatide  
suuremat kombatavust ja raskendada 
mammograafia kasutamist.

• Sisselõikekohad
Arutage kirurgiga erinevate sisselõikekohtade eeliseid ja puuduseid. Tavaliselt tehakse sisselõikeid kolme kohta: kaenla alla (aksillaarne), 
nibuvälja ümber (periareoolne) või rinnaalusesse volti (inframammaarne). Kui sisselõige tehakse kaenla alla, saab kirurg kasutada 
miniatuurse kaameraga varustatud sondi ja minimaalselt sissetungivaid instrumente, et luua rinnaimplantaadi jaoks „tasku”. Neljas 
sisselõikekoht: naba kaudu endoskooptehnika abil, kuid seda pole piisavalt uuritud ja seetõttu ei soovitata seda kasutada.

 Kaenlaalune 
Selline sisselõige on vähem varjatud, kuid põhjustab imetamisel vähem 
raskusi kui nibuvälja ümber tehtud sisselõige.

 Nibuvälja ümber 
Selliselt tehtud sisselõige on kõige vähem näha, kuid võrreldes teiste 
sisselõikekohtadega peetakse seda kõige tõenäolisemalt imetamist 
takistavaks viisiks.

 Rinnaalune volti 
Selline sisselõige on vähem varjatud, kuid põhjustab imetamisel vähem 
raskusi kui nibuvälja ümber tehtud sisselõige.

3. OLULISED KAALUTLUSED RINNA SUURENDAMISEKS
Millised on rinna suurendamise alternatiivid?
• Leppige oma rindadega sellisel kujul nagu need on.

Kaenlaalune

Nibuvälja ümber

Rinnaalune

Näärmealune Lihasealune
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• Kandke polsterdatud rinnahoidjat või välisproteese.

Kas peaksite laskma rindu suurendada?
Otsuse langetamisel pidage nõu oma perekonna, sõprade, rinnaimplantaatide tugirühmade ja vastavate nõustajatega. Teil soovitatakse vähemalt 
kaks kuni neli nädalat oodata ja kaaluda brošüüris toodud teavet enne suurendamisoperatsiooni kasuks otsustamist. 

Operatsiooni koht ja narkoos
Rindade suurendamise operatsioon viiakse tavaliselt läbi ambulatoorselt haigla operatsioonitoas või kirurgiakeskuses. Tavaliselt kasutatakse 
üldnarkoosi, kuigi operatsiooni võib sooritada ka kohaliku tuimestuse all. Operatsiooni kestus on tavaliselt üks kuni kaks tundi. Kirurg teeb 
sisselõike ja loob rinnaimplantaadi paigaldamiseks vajaliku tasku. Seejärel asetatakse rinnaimplantaat taskusse ja sobitatakse õigele kohale. 
Lõpuks sisselõikekoht suletakse, tavaliselt õmbluste abil, ja vajadusel teibitakse.

Operatsioonijärgne hooldus
Operatsioonile järgnevate päevade jooksul tunnete ilmselt väsimust ja valulikkust ning rinnad võivad olla turses ja puudutuste suhtes tundlikud 
umbes kuu aega või kauemgi. Samuti võite tunda rinnapiirkonna pinguldatust, sest nahk harjub rinna uue suurusega.
Operatsioonijärgne hooldus võib hõlmata operatsioonijärgse rinnahoidja, rõhksideme või spordirinnahoidja kasutamist, et anda paranemise 
ajal lisatuge ja kindlustada rindade õige asetus. Vastavalt kirurgi soovitusele võite tööle naasta juba mõne päeva pärast, kuigi pulssi ja vererõhku 
tõstvaid pingutavaid tegevusi tuleks vältida veel vähemalt paari nädala jooksul. Kirurg võib samuti soovitada rindade massaažiharjutusi.
Märkus: Kui teil tõuseb palavik või märkate opereeritud rinna (rindade) olulist paistetust ja/või punetust, võtke viivitamatult ühendust oma kirurgiga.

Mida peaksite kirurgilt rindade suurendamise kohta küsima?
Järgnevad küsimused aitavad meeles pidada teemasid, mida võiksite oma arstiga arutada.
1. Mis on rinnaimplantaatidega seonduvad riskid ja tüsistused?
2. Mitme täiendava rinnaoperatsiooniga peaksin ma elu jooksul arvestama?
3. Millised näevad minu rinnad välja juhul, kui soovin rinnaimplantaadid eemaldada (uusi implantaate mitte paigaldada)?
4. Millist kuju, suurust, pinnatekstuuri, sisselõikekohta ja paigaldust mulle soovitaksite?
5. Kuidas mõjutab operatsioon minu imetamisvõimet?
6. Kuidas näevad implantaatidega rinnad välja pikema aja möödudes?
7. Kuidas näevad implantaatidega rinnad välja pärast rasedust? Pärast imetamist?
8. Millised valikuvõimalused mul on, kui ma ei ole rahul implanteeritud rindade kosmeetilise välimusega?
9. Milliseid alternatiivseid protseduure või tooteid saaksin kasutada, kui otsustan rinnaimplantaate mitte paigaldada?
10. Kas teil on olemas enne ja pärast tehtud fotosid, mida saaksin iga protseduuri kohta vaadata, ja milline oleks reaalne tulemus minu jaoks?

4. OLULISED ASJAOLUD RINNA REKONSTRUKTSIOONIL
Millised on rinna rekonstruktsiooni alternatiivid?
Võite otsustada rinna rekonstruktsioonist loobuda. Sellisel juhul võite otsustada kanda/mitte kanda rinnahoidjas välist rinnaproteesi. Välised 
rinnaproteesid on saadaval erineva kuju ja suurusega ning need on valmistatud vahtkummist, puuvillast või silikoonist. Saadaval on ka tellimisel 
valmistatud proteesid, mis sobivad teie rinna suuruse ja kujuga.

Kas peaksite laskma rindu rekonstrueerida?
Rindade rekonstruktsiooni otsus tuleb teha individuaalselt, arvestades meditsiinilise seisundi, üldise tervisliku seisundi, eluviisi, emotsionaalse 
olukorra ning rinna suuruse ja kujuga. Otsuse langetamisel pidage nõu oma perekonna, sõprade, rinnaimplantaatide tugirühmade, rinnavähi 
tugirühmade ja vastavate nõustajatega. Teil soovitatakse vähemalt kaks kuni neli nädalat oodata ja kaaluda brošüüris toodud teavet enne 
rekonstruktsiooni kasuks otsustamist või sellest loobumist.
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Kui kaalute rinna rekonstruktsiooni ja teil ei ole oma plastilist kirurgi, paluge, et teie üldkirurg soovitaks teie piirkonnas tegutsevaid kogenud 
plastilisi kirurge. Parima võimaliku tulemuse tagamiseks peaksid mastektoomia ja rekonstruktsiooni protseduuride kavandamisel tegema 
koostööd nii teie üldkirurg, plastiline kirurg kui ka onkoloog.

Millised on rekonstruktsiooniprotseduuride võimalused?
Teie jaoks sobivad rinnarekonstruktsiooni protseduurid sõltuvad teie meditsiinilisest seisundist, rinna kujust ja suurusest, üldisest tervislikust 
seisundist, eluviisist ja eesmärkidest. Rinna rekonstruktsiooniks sobivad kõige paremini väikese või keskmise suurusega rindadega naised.
Rinna rekonstruktsiooni võib teostada rinnaproteesi (silikoongeeliga, füsioloogilise lahusega täidetud või geeli ja füsioloogilise lahuse 
kombinatsiooniga rinnaimplantaat), oma kudede (koelapp) või nende kahe võimaluse kombineerimise abil. Koelapp on naha, rasvkoe ja/või 
lihase tükike, mis eemaldatakse kõhult, seljalt või mõnest muust kehapiirkonnast, paigaldatakse rindkerele ja kujundatakse uueks rinnaks.
Ükskõik, kas otsustate rinnaimplantaatidega või -implantaatideta rekonstruktsiooni kasuks, peate tõenäoliselt läbi tegema täiendavaid rindade 
sümmeetriat ja välimust parandavaid operatsioone. Näiteks eemaldatakse mastektoomia käigus sageli rinnanibu koos rinnakoega. Rinnanibu 
rekonstruktsiooniks kasutatakse teise rinna koelapikest või tätoveeritakse vastav piirkond. Rinnanibu rekonstruktsioon tehakse tavaliselt 
ambulatoorselt pärast esialgset rekonstrueerimisoperatsiooni.

Rinna rekonstruktsioon rinnaimplantaatide abil
Kirurg otsustab teie tervisliku ja meditsiinilise seisundi põhjal, kas olete sobiv kandidaat rinna rekonstruktsiooniks rinnaimplantaadi abil. 
Suuremate rindadega naised võivad vajada kombineeritud rekonstruktsiooni, kus kasutatakse koelappi ja implantaati. Kirurg võib soovitada 
ka teise (terve) rinna implantatsiooni, et muuta rindade välimus sarnasemaks (võimalikult sümmeetriliseks) või hoopis rinna vähendamist 
(vähendav mammoplastika) või rinna tõstmist (mastopeksia), et muuta rindu sümmeetrilisemaks. Vähendava mammoplastika käigus 
eemaldatakse rinnakude ja nahk. Mastopeksia tähendab rinna alt või rinnanibu ümbert nahariba eemaldamist, et kasutada seda rinna pealmise 
osa tõstmiseks ja naha pinguldamiseks. Kui teie jaoks on oluline tervet rinda säästa, rääkige sellest kindlasti kirurgile, sest see võib mõjutada teie 
rinna rekonstruktsiooni meetodite valikut.

Rinnaimplantaadiga rinnarekonstruktsiooni ajaline jaotus
Järgnev kirjeldus kehtib eelkõige mõeldud mastektoomiajärgse rekonstruktsiooni kohta, kuid sarnaseid asjaolusid tuleb kaaluda ka traumajärgse 
rekonstruktsiooni või kaasasündinud defektide korrigeerimise puhul. Rinnarekonstruktsioon võib alata juba mastektoomia ajal (kohene 
rekonstruktsioon) või nädalaid või isegi aastaid pärast seda (viibega rekonstruktsioon). Kohene rekonstruktsioon võib hõlmata rinnaimplantaadi 
paigaldamist, kuid enamikul juhtudest paigaldatakse koeekspander, mis lõpuks rinnaimplantaadi vastu välja vahetatakse. Kohese 
rekonstruktsiooni käigus võib paigaldada ka ekspandri/rinnaproteesi (BECKER™). Ekspander/rinnaimplantaat BECKER™ täidab nii koeekspandri 
kui ka rinnaimplantaadi ülesannet. Seda suurendatakse aegamööda, lisades proteesi füsioloogilist lahust naha all paikneva täiteava kaudu. Kui 
BECKER™ on soovitud määral täidetud, siis täiteava eemaldatakse. Oluline on meeles pidada, et igasugune kirurgiline rinnarekonstruktsioon võib 
koosneda mitmest etapist. Kohese rekonstruktsiooni eelisteks on asjaolu, et rinna rekonstruktsioon algab juba mastektoomia käigus ja et see võib 
osutuda kulusäästlikumaks kui viibega rekonstruktsioon. Vaatamata sellele võib kohese rekonstruktsiooni puhul olla tüsistuste (nt rebendite) risk 
suurem ning esialgne operatsiooni- ja taastumisaeg pikeneda. 
Viibega rekonstruktsiooni eeliseks on asjaolu, et saate rekonstruktsiooniotsust ja operatsiooni edasi Iükata, kuni kõik muud ravimenetlused 
(näiteks kiiritus- ja keemiaravi) on lõppenud. Viibega rekonstruktsioon võib olla mõistlik juhul, kui kirurg näeb ette mastektoomia järgseid 
probleeme haava kinnikasvamiseI või kui vajate oma võimaluste kaalumiseks rohkem aega.
Kohese ja viibega rekonstruktsiooni vahel otsustamisel tuleb arvesse võtta meditsiinilisi, rahalisi ja emotsionaalseid asjaolusid. Arutage kõikide 
võimaluste eeliseid ja puuduseid oma kirurgi, plastilise kirurgi ja/või onkoloogiga.
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Kirurgilised asjaolud, mida peaksite arstiga arutama
Arutage oma kirurgi ja/või onkoloogiga järgmiste võimaluste eeliseid ja puuduseid.
• Kohene rinnarekonstruktsioon
 Üheastmeline kohene rekonstruktsioon ainult rinnaimplantaadi või koos ekspandri/rinnaimplantaadiga (BECKER™ ekspander/rinnaimplantaat).
 Kaheastmeline kohene rekonstruktsioon ajutise koeekspandri paigaldamisega, millele mitme kuu pärast järgneb viibega rekonstruktsioon 

rinnaimplantaadi paigaldamlseks.
• Viibega rekonstruktsioon
 Üheastmeline viibega rekonstruktsioon ekspandri/rinnaproteesi (BECKER™) paigaldamisega.
 Kaheastmeline viibega rekonstruktsioon ajutise koeekspandri paigaldamisega, millele mitme kuu pärast järgneb rekonstruktsioon 

rinnaimplantaadi paigaldamiseks.
Milline on rinnaimplantaadiga rinnarekonstruktsiooni protseduur?
Üheastmeline (kohene või viibega) rinnaimplantaadiga rinnarekonstruktsioon
Kohest üheastmelist rinnarekonstruktsiooni võib teha mastektoomia käigus. Kui üldkirurg on eemaldanud rinnakoe, paigaldab plastiline kirurg 
rinnaimplantaadi või ekspandri/rinnaproteesi (BECKER™), millega on üheastmeline rekonstruktsioon lõppenud. BECKER™ ekspandri/implantaadi 
kasutamise korral lisatakse aja jooksul (kuni kuue kuu jooksul) füsioloogilist lahust kuni koevenituse lõpetamiseni, mil täiteava eemaldatakse. 
Täiteava eemaldatakse tavaliselt kohaliku tuimestuse abil ambulatoorselt või haigla päevakirurgia osakonnas. Üheastmeline viibega 
rinnarekonstruktsioon sooritatakse kuid või isegi aastaid hiljem, mil paigaldatakse rinnaimplantaat või BECKER™ ekspander/implantaat.

Kaheastmeline (kohene või viibega) rinnaimplantaadiga rinnarekonstruktsioon
Rinnarekonstruktsioon MENTOR® geeltäidisega rinnaimplantaadi abil toimub tavaliselt kahes astmes: esmalt paigaldatakse ajutine 
rinnakoeekspander, mis mitme kuu pärast asendatakse rinnaimplantaadiga.
Koeekspandri võib paigaldada kohe mastektoomia ajal või viibega, mitu kuud või aastat hiljem.
Koeekspandril võib olla ekspandri kesta sisse ehitatud täiteava või täitekapsel või kaugemalasuv täitekapsel (kinnitub ekspandri külge 
täitevooliku abil). Kui kasutatakse kaugemalasuvat kapslit, asub see tavaliselt käsivarre või kaenla all.

1. etapp: koe venitamine

Mastektoomiaarm Kaugemalasuva täitekapsliga 
ekspander/implantaat

Sisseehitatud täitekapsliga 
koeekspander

  Lõpptulemus 
implantaadiga

Mastektoomia käigus eemaldab üldkirurg sageli naha ja rinnakoe, jättes rindkere koed siledaks ja pingule. Rinnaimplantaadile vajaliku 
rinnakujulise ruumi loomiseks paigaldatakse rindkere allesjäänud kudede alla koeekspander.
Koeekspander on õhupallisarnane elastsest silikoonkummist valmistatud seade. See paigaldatakse täitmata kujul ning täidetakse aegamööda 
füsioloogilise lahusega, mida lisatakse seadme täiteavasse väikese nõela abil läbi naha. Koeekspandri täitudes hakkavad ekspandri peal asuvad 
koed venima sarnaselt naise kõhu järk-järgulise venimisega raseduse ajal. Koeekspander loob rinnaimplantaadi paigaIdamiseks vajaliku tasku.
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Tavaliselt paigaldatakse koeekspander operatsioonitoas üldnarkoosi all. Operatsioon kestab tavaliselt üks kuni kaks tundi. Protseduur võib 
hõlmata ka Iühikest haiglas viibimist, kuid seda saab teostada ka ambulatoorselt. Tavaliselt võib patsient jätkata igapäevaseid tegevusi kahe või 
kolme nädala pärast.
Kuna rindkere nahk võib pärast mastektoomiat olla tuim, siis on võimalik, et te ei tunnegi koeekspandri paigaldamisel mingit valu. Pärast igat 
ekspandri täitmist võite siiski tunda pinget või ebamugavust, mille põhjuseks on kudede venimine. Kudede venitamine kestab tavaliselt neli kuni 
kuus kuud.

2. etapp: rinnaimplantaadi paigaldamine
Pärast koeekspandri eemaldamist paigaldatakse tekkinud taskusse rinnaimplantaat. Koeekspandri rinnaimplantaadiga asendamise operatsioon 
(implantaatide vahetus) viiakse tavaliselt läbi operatsioonitoas üldnarkoosi all. See võib hõlmata Iühikest haiglas viibimist, kuid seda saab 
teostada ka ambulatoorselt.

Rinnarekonstruktsioon ilma rinnaimplantaatideta: koelapi protseduurid
Rinda saab kirurgiliselt rekonstrueerida nii, et ühest kehapiirkonnast eemaldatakse tükike nahka, rasvkude ja lihast ning see siirdatakse teise 
kehapiirkonda. Koetükki võib võtta järgmistest piirkondadest: kõht, selja ülaosa, puusa ülaosa või tuharad.
Koelapp võib jääda verevarustusega seotuks, kui see siirdatakse rinnapiirkonda nahaaluse tunneli kaudu (seotud koelapp) või selle võib täielikult 
eemaldada ja taasühendada rinnapiirkonnas mikrokirurgiliste võtete abil (lahtine koelapp). Mikrokirurgilise protseduuri tõttu on lahtiste 
koelappide operatsioon tavaliselt pikem.
Koelapi operatsiooniks tuleb mitmeks päevaks haiglasse jääda ja taastumisaeg on tavaliselt pikem kui rinnaimplantaadiga rinnarekonstruktsiooni 
puhul. Koelapi operatsioon jätab armi koelapi võtmise piirkonda ning mõnel juhul ka rekonstrueeritud rinnale. Vaatamata sellele on koelapi operatsiooni 
eeliseks asjaolu, et rindkere piirkonna kude saab asendada. See võib osutuda vajalikuks, kui rindkere koed on kahjustunud ja ei sobi koe venitamiseks. 
Koelapi operatsiooni eelis võrreldes implanteerimisega on samuti see, et teise (terve) rinna muutmine sümmeetria saavutamiseks ei ole üldjuhul vajalik.
Kõige levinumad koelappide liigid on TRAM (Transverse Rectus Abdominus Musculocutaneous) ehk kõhu põiki-sirglihase koetükk ja selja lailihase 
koetükk (selja ülaosast).
Pidage meeles, et koelapi, eriti TRAM-koelapi operatsioon on suur operatsioon ja palju ulatuslikum kui mastektoomia. Selliseks operatsiooniks 
on vaja head tervislikku seisundit ja kõrget emotsionaalset motivatsiooni. Kui olete väga ülekaaluline, suitsetate, koelapi võtmise piirkonda on 
eelnevalt opereeritud või teil esineb vereringehäireid, siis ei pruugi te osutuda TRAM-koelapi protseduuriks sobivaks. Kui olete aga väga kõhn,  
ei pruugi teie kõhu-või seljapiirkonnas olla piisavalt kude selle meetodi abil rinnavalli loomiseks.

TRAM-koelapp (seotud või lahtine)

1. etapp: mastektoomia on toimunud  
ja doonorpiirkond märgitud

2. etapp: sirglihase lapp ja kude siirdatakse  
tunneli kaudu rinda

3. etapp: lõpptulemus
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TRAM-koelapi operatsiooni ajal eemaldab kirurg kõhult vajaliku koelapi ja siirdab selle rinna rekonstrueerimiseks rindkerele. TRAM-koelappi 
kutsutakse mõnikord ka „kõhuvoldikese" rekonstruktslooniks, sest see võib muuta kõhupiirkonna lamedamaks.
Seotud TRAM-koelapi operatsioon kestab tavaliselt kolm kuni kuus tundi ja see viiakse läbi üldnarkoosi all, lahtise TRAM-koelapi operatsioon 
kestab üldiselt kauem. TRAM-koelapi operatsiooni ajal võib patsient vajada vereülekannet. Tavaliselt jäädakse haiglasse kaheks kuni viieks 
päevaks. Patsient võib jätkata igapäevaseid tegevusi kuue kuni kaheksa nädala pärast. Mõned naised on siiski väitnud, et tavapärase elustiili 
taastumiseni läheb aega kuni üks aasta. Kõhupiirkonnas võib esineda ajutist või püsivat lihasnõrkust. Kui plaanite pärast rinnarekonstruktsiooni 
rasestuda, rääkige sellest kindlasti oma arstile. Teie kõhule jääb suur arm ja lisaks võib arme esineda ka rekonstrueeritud rinnal.

Selja lailihase koelapp koos või ilma rinnaimplantaatideta

Nahalapp koos lihasega võetakse 
seljal asuvast doonorpiirkonnast.

Koelapp ühendatakse tunneli kaudu 
mastektoomia piirkonnaga ning kasutatakse 
rinnavalli loomiseks.

Rinnavalli loomiseks võib kasutada 
ka implantaati.

Selja lailihase koelapi operatsiooni ajal siirdab kirurg seljalt vajaliku koelapi rinna rekonstrueerimiseks rindkerele. Kuna selja lailihase koelapp on 
tavaliselt õhem ja väiksem kui TRAM-koelapp, sobib selline operatsioon paremini väiksema rinna rekonstruktsiooniks.
Selja lailihase koelapi operatsioon kestab tavaliselt kaks kuni neli tundi ja see viiakse läbi üldnarkoosi all. Tavaliselt jäädakse haiglasse kaheks 
kuni kolmeks päevaks. Patsient võib jätkata igapäevaseid tegevusi kahe kuni kolme nädala pärast. Võite tunda ajutist või püsivat lihasnõrkust 
ja ebamugavust selja ja õlgade liigutamisel. Seljale jääb arm, mida tavaliselt saab varjata rinnahoidja paelaga. Lisaks võivad armid jääda ka 
rekonstrueeritud rinnale.

Mida peaksite kirurgilt rindade rekonstruktsiooni kohta küsima?
Järgnevad küsimused aitavad meeles pidada teemasid, mida võiksite oma arstiga arutada.
1. Millised on minu võimalused rinnarekonstruktsiooniks?
2. Mis on iga rinnarekonstruktsiooni operatsiooniga seonduvad riskid ja tüsistused ja kui levinud need on?
3. Mis juhtub siis, kui vähk tekib uuesti või tekib teise rinda?
4. Kas rinnarekonstruktsioon segab vähiravi?
5. Mitmest sammust iga operatsioon koosneb ja mis need on?
6. Kui palju kogu rinnarekonstruktsioon aega võtab?
7. Kui palju on teil kogemusi iga protseduuri tegemisega?
8. Kas teil on olemas enne ja pärast tehtud fotosid, mida saaksin iga protseduuri kohta vaadata, ja milline oleks reaalne tulemus minu jaoks?
9. Millised hakkavad armid välja nägema?
10. Milliseid muutusi võin oodata implantaatidega rinna juures mõne aja pärast?
11. Millised muutused tekivad implanteeritud rinnas raseduse ajal?
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12. Millised on minu valikuvõimalused, kui ma ei ole rahul implantaatidega rindade kosmeetilise välimusega?
13. Kas ma saan vestelda teiste patsientidega nende kogemustest?
14. Kui palju maksab järk-järgulise rekonstruktsiooni puhul iga operatsioon?
15. Kui suurt valu või ebamugavust pean ma taluma ja kui kaua?
16. Kui kauaks pean haiglasse jääma?
17. Kas mulle on vaja teha vereülekannet ja kas mul on selleks võimalik oma verd anda?
18. Millal olen võimeline tavapäraseid tegevusi (või seksuaalelu või sportlikke tegevusi) jätkama?

5. MILLISTEST VASTUNÄIDUSTUSTEST, HOIATUSTEST JA ETTEVAATUSABINÕUDEST PEAKS OLEMA TEADLIK?
Vastunäidustus on tingimus või olukord, mille puhul ei tohi protseduuri teha. MENTOR® rinnaimplantaadid on vastunäidustatud alltoodud 
juhtudel, kuna implantaadi abil rinna suurendamise või rekonstruktsiooni risk on suurem kui saadav kasu:
• naised, kellel on aktiivne infektsioon organismi mis tahes osas;
• naised, kellel on rinnavähk või rinna vähieelne seisund ning kes pole oma haigusele vastavat ravi saanud;
• rasedad või imetavad naised.
Kirurgilised tegevused, mis on rinnaimplantatsiooni korral vastunäidustatud:
• süst läbi implantaadi kesta;
• implantaatide kuhjamine: rohkem kui üks implantaat rinna kohta.
Järgmiste seisunditega patsientidel pole ohutus tagatud:
• autoimmuunhaigused, näiteks luupus ja sklerodermia;
• seisundid, mis takistavad haava paranemist ja vere hüübimist;
• nõrgestatud immuunsüsteem (nt kestev immuunvastust mahasuruv ravi);
• rinnakoe vähenenud verevarustus.
Täiendavad asjaolud
lmplanteerimiseelne mammograafia
Enne operatsiooni võib olla soovitav teha mammogramm ja seda korrata kuus kuud kuni aasta pärast implantatsiooni, et määrata 
kindlaks algseisund.

Takistused mammograafia läbiviimisel
lmplantaat võib takistada mammograafia ajal rinnavähi avastamist ning muuta mammograafia läbiviimise keerukamaks. Seepärast on 
hädavajalik, et teavitaksite mammograafiatehnikut implantaadi olemasolust juba enne protseduuri. Tehnik saab rebendite vältimiseks ja 
rinnakoest parima võimaliku pildi saamiseks võtta kasutusele eritehnikad. Kuna mammograafia ajal avaldatakse rinnale survet, võib implantaat 
protseduuri käigus rebeneda. Nimetatud eritehnikat kasutades tuleb teha rohkem röntgenpilte. Seega saavad rinnaimplantaatidega naised 
rohkem kiiritust. Mammograafia käigus vähkkasvaja avastamine kaalub aga üles täiendava röntgenkiirguse saamise riski.

Kuidas eristada rinnaimplantaati rinnakoest enesekontrolli ajal
lmplanteeritud rind tuleb kord kuus enesekontrolli meetodil läbi vaadata. Et enesekontroll oleks tõhus, paluge, et arst näitaks, kuidas 
eristada rinnaimplantaati rinnakoest. Kõiki uusi tombukesi või kahtlaseid valusaid kohti tuleks biopsia teel hinnata. Biopsia ajal tuleb vältida 
rinnaimplantaadi läbitorkamist. Rinnaimplantaatide olemasolu võib aidata enesekontrolli (kompamise) käigus kasvajaid kergemini leida.

Pikaajalised mõjud
Rinnaimplantaatide tõhusust ja pikaajalist ohutust alles uuritakse. Mentor jälgib implantaatide rebenemise, korduvoperatsioonide, implantaatide 
eemaldamise ja kapsli kontraktsiooni (implantaadi ümber paikneva koe kõvastumise) pikaajalisi (st 10 aasta jooksul ilmnevaid) riskitegureid. 
Uute andmete kättesaadavaks muutumise korral lisab Mentor selle teabe ka iga tootega kaasas olevale pakendi infolehele ja see edastatakse ka 
arstidele. Ajakohastatud teabe saamiseks pöörduge oma arsti poole.
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Kapsliga seotud protseduurid
Pange tähele, et suletud kapsulotoomia ehk armikapsli purustamiseks implantaadi ümber paikneva kiulise kapsli jõuga pigistamine või surumine 
ei ole soovitatav, sest see võib põhjustada implantaadi rebenemise või purunemise.

Kiiritusravi 
Kiiritusravi toimeid rinnaimplantaatidega patsientide kudedele ei ole testitud: vastavate erialaste allikate väitel võib kiiritusravi suurendada 
kapsli kontraktuuride tekketõenäosust. Otsuse kiiritusravi rakendamise kohta pärast rindade implanteerimist langetavad kirurg ja kiiritusravi 
tegev onkoloog.

MRT
MRT-uuring on osutunud parimaks meetodiks rinnaimplantaadi rebenemise kindlakstegemisel ilma operatsioonita. MRT-uuringu ajal peate 
lamama kõhuli nii, et rind jääb spetsiaalsesse pesasse. Seejärel paigutatakse teid masinasse, mis võib olla avatud või tunnelisarnane. Mõned 
patsiendid võivad suletud ruumis tunda end ebamugavalt. Rinnast kujutiste tegemise ajal tekitab seade müra. MRT-uuringu teostamiseks ei tohi 
kehas olla metallseadmeid, samuti ei ole MRT näidustatud klaustrofoobia all kannatavatele patsientidele.

6. MILLISED ON RINNAIMPLANTAATIDE TÜSISTUSED?
Kõigi kirurgiliste operatsioonidega kaasneb tüsistuste, nt üldnarkoosi mõjude, infektsiooni, paistetuse, punetuse, veritsuse ja valu risk.
Lisaks sellele võivad tekkida rinnaimplantaatidele iseloomulikud tüsistused. Nendeks võivad olla:

Tühjenemine/rebend
Kui geeltäidisega rinnaproteesi kest puruneb, võib geel implantaadist välja lekkida. BECKER™ koeekspandrid/rinnaproteesid tühjenevad, kui 
füsioloogiline lahus lekib kas avanenud või kahjustunud klapi kaudu või implantaadi kesta tekkinud ava kaudu. Seda võib märgata implantaadi kuju 
muutumise järgi, ent muutus võib olla ka märkamatu (varjatud rebend) ning tuvastav mammogrammi või MRT abil. Tühjenemine või rebend võib 
tekkida esimeste kuude jooksul pärast implanteerimist või mitme aasta pärast. Tühjenemise või rebendi põhjuseks võib olla kirurgilise operatsiooni 
käigus kirurgilise instrumendiga tekitatud vigastus, implantaadi üle- või alatäitmine füsioloogilise lahusega, kapsli kontraktuur, suletud kapsulotoomia, 
pinged, nt trauma või intensiivne füüsiline manipuleerimine, liigne kokkusurumine mammograafia käigus, nabakaudse ligipääsu valimine või 
muud seni mitteteadaolevad/selgusetud põhjused. Pange tähele, et rinnaimplantaat võib aja jooksul kuluda ja seetõttu tühjeneda/rebeneda.
Tühjenenud või rebenenud implantaatide korral tuleb läbida täiendav operatsioon, mille käigus kõlbmatu implantaat eemaldatakse ja 
asendatakse võimalusel uue implantaadiga.

Kapsli kontraktuur
lmplantaadi ümber tavaliselt moodustuv armkude või kapsel võib pingulduda ja implantaati pigistada. Seda kutsutakse kapsli kontraktuuriks. 
Kapsli kontraktuuri esineb sagedamini infektsiooni, hematoomi ja seroomi järgselt. Sümptomid võivad ulatuda pinguldatusest ja kergest 
ebamugavustundest valulikkuse, deformatsiooni, implantaadi kombatavuse ja/või implantaadi nihkeni.
Kui valulikkus ja/või pinguldatus on väga tugev, tuleb läbida täiendav operatsioon. Operatsiooni raskusaste ulatub implantaadi kapsli koe 
eemaldamisest implantaadi eemaldamise ja võimaliku asendamiseni.
Pärast täiendavaid operatsioone võib kapsli kontraktuur taastekkida.

Valu
Pärast implanteerimist võib tekkida ja püsida erineva tugevuse ja pikkusega valuhooge. Lisaks võivad vale suurus, asetus, kirurgiline tehnika või kapsli 
kontraktuur põhjustada valu, mis on seotud närvide pitsumise või lihaste liikumisega. Kui tunnete tugevat valu, rääkige sellest kindlasti oma arstile.

Täiendavad operatsioonid
Naised peaksid mõistma, et tõenäoliselt vajavad nad mingil ajahetkel täiendavat operatsiooni/operatsioone implantaadi vahetamiseks või 
eemaldamiseks. lmplantaadi eemaldamise võivad tingida ka sellised probleemid nagu tühjenemine/rebend, kapsli kontraktuur, infektsioon, 
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ümberpaigutumine ja kaltsiumisoolade ladestumine. Paljud naised otsustavad implantaatide asendamise kasuks, ent mitte kõik. Naistel, kes ei soovi 
pärast implantaadi eemaldamist seda uue implantaadiga asendada, võib esineda kosmeetiliselt vastuvõetamatuid lohukesi ja/või rinna kortsumist.

Rahulolematus kosmeetiliste tulemustega
Esineda võib rahulolematust tekitavaid tulemusi, näiteks kortsude moodustumine, asümmeetria, implantaadi nihe (ümberpaigutumine), 
ebaõige suurus, ootamatu kuju, implantaadi kombatavus, armkoe deformatsioon, vohav (ebakorrapärane või reljeefne) armkude ja/või 
loksumine (füsioloogilist lahust sisaldavate implantaatide korral). Hoolikas kirurgiline kavandamine ja tehnika võivad selliseid tulemusi 
vähendada, kuid mitte alati ei õnnestu neid ära hoida.

lnfektsioon
lnfektsioon võib tekkida iga operatsiooni järel. Enamik operatsioonist tingitud infektsioone tekib mõni päev kuni paar nädalat pärast 
operatsiooni. lnfektsioon võib siiski tekkida igal ajal pärast operatsiooni. Implantaadi paigaldamise järel tekkinud infektsioone on raskem ravida 
kui tavalistes kehakudedes esinevaid infektsioone. Kui infektsioon ei allu antibiootikumidele, tuleb kaaluda implantaadi eemaldamist ning pärast 
infektsioonist paranemist uue implantaadi paigaldamist.
Harvadel juhtudel on naistel pärast rinna implanteerimist täheldatud toksilise šoki sündroomi, mis on eluohtlik seisund. Sümptomiteks võivad 
olla ootamatult tõusnud palavik, oksendamine, kõhulahtisus, minestus, peapööritus ja/või päikesepõletust meenutav lööve. Selliste sümptomite 
tekkimisel tuleb diagnoosi ja ravi saamiseks viivitamatult arsti poole pöörduda.

Hematoom/seroom
Hematoom on vere kogunemine kehaõõnde ja seroom on vere veetaolise osa kogunemine (antud juhul implantaadi või sisselõikekoha ümber). 
Operatsioonijärgne hematoom ja seroom võivad põhjustada infektsiooni ja/või kapsli kontraktuuri. Selle tagajärjel võivad tekkida turse, valu ja 
muljumisjäljed. Hematoom tekib tavaliselt varsti pärast operatsiooni, kuid see võib tekkida igal ajal pärast rinnatraumat. Väiksemad hematoomid 
ja seroomid imenduvad, kuid suurema läbimõõduga hematoomide või seroomide korralikuks paranemiseks tuleb paigaldada kirurgilised dreenid. 
Kirurgilise drenaaži tagajärjel võib tekkida väike arm. Kirurgiline drenaaž võib põhjustada implantaadi tühjenemist või rebenemist, kui drenaaži 
käigus implantaati vigastatakse.

Muutused nibu ja rinna tundlikkuses
Nibu ja rinna tundlikkus võib pärast implantaadi paigaldamist suureneda või väheneda. Muutused varieeruvad alates intensiivsest tundlikkusest 
kuni nibu või rinna operatsioonijärgse tundlikkuse puudumiseni. Tundlikkuse muutused võivad olla ajutised või püsivad ning võivad mõjutada 
seksuaalset reaktsiooni või imetamisvõimet.

Imetamine
Puuduvad andmed selle kohta, kas väike kogus silikooni võib imenduda läbi silikoongeeliga täidetud rinnaimplantaadi kesta rinnapiima. Kui 
seda esineb, puuduvad andmed selle kohta, kuidas see mõjutab rinnaga toidetavat imikut. Kuigi praegu pole meetodeid rinnapiimas silikooni 
sisalduse määramiseks, ei leitud läbiviidud uuringu käigus silikoontäidisega geelimplantaatidega naiste rinnapiimast rohkem räni (silikooni üht 
komponenti) kui ilma implantaatideta naiste rinnapiimast. IOM-i (USA Meditsiiniinstituudi) aruandes järeldati, et rinnaimplantaatidega emad 
peaksid püüdma oma lapsi imetada, sest see on lastele kasulik. Nibuvälja ümber paiknev sisselõikekoht võib vähendada rinnapiima kogust ja 
takistada seega edukat imetamist.

Kaltsiumisoolade ladestumine implantaate ümbritsevas koes
Kaltsiumisoolade ladestumist on näha mammogrammidel ja seda on kerge võimaliku vähialgmega segi ajada, mille tagajärjel võidakse läbi viia 
täiendav biopsia ja/või implantaatide eemaldamine, et neid vähkkasvajast eristada.

Aeglustunud haavaparanemine
Mõnel juhul ei parane sisselõikekoht normaalselt.

PPE Specification
Labeling Specification
15002-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Estonian

100069592 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



20 15002-03 
LAB100069592v4

Väljatõukumine
Ebastabiilne või ebaõnnestunud kudedega katmine ja/või haava paranemise peatumine võivad põhjustada väljatõukumist ehk rinnaimplantaadi 
läbi naha välja tungimist.

Nekroos
Nekroos on surnud koe tekkimine implantaadi ümbrusesse. See võib takistada haava paranemist ja vajada kirurgilist korrektsiooni ja/või 
implantaadi eemaldamist. Nekroosi tagajärjel võib tekkida püsiv armkoe deformatsioon. Nekroosi tekketõenäosust suurendavad mh infektsioon, 
steroidide kasutamine kirurgiliselt loodud taskus, suitsetamine, keemiaravi/kiiritus ning liigne kuuma- või külmaravi.

Rinnakoe atroofia/rindkereseina deformatsioon
Rinnaimplantaatide surve võib põhjustada rinnakoe õhenemist ja kokkutõmbumisi. See võib tekkida ajal, mil implantaadid on veel omal kohal 
või pärast implantaadi asenduseta eemaldamist.
Lisaks nimetatud levinud tüsistustele on esinenud teatud haigusi, millest peaksite samuti teadlik olema:

Sidekoehaigus
Rinnaimplantaate hakati rohkem seostama autoimmuun- või sidekoehaigustega nagu luupus, sklerodermia või reumatoidartriit tänu 
mõningatele kirjalikes allikates avaldatud rinnaimplantaatidega naiste juhtumitele. Rinnaimplantaatidega ja -implantaatideta naiste mitmete 
mahukate epidemioloogiliste uuringute analüüs näitab, et nimetatud haigused ei ole rinnaimplantaatidega naiste hulgas sugugi rohkem 
levinud kui implantaatideta naiste hulgas. Siiski usuvad mõned rinnaimplantaatidega naised, et nende rinnaimplantaadid põhjustasid 
sidekoehaigusesse haigestumise.

Vähk
Avaldatud uuringutulemused näitavad, et rinnavähk ei ole rinnaimplantaatidega naiste hulgas rohkem levinud kui implantaatideta naiste hulgas.

Anaplastiline suurrakklümfoom
Rinnaimplantaatidega naistel võib esineda väga väike, kuid siiski suurenenud oht anaplastilise suurrakklümfoomi ehk ALCL-i (Anaplastic Large 
Cell Lymphoma) väljakujunemiseks implantaadiga külgnevas vedeliku- või armkoe kapslis. ALCL ei ole rinnavähk – tegemist on harvaesineva 
mitte-Hodgkini lümfoomi (immuunsüsteemi kasvaja) vormiga.
ALCL-i juhte on esinenud implantaate, sh Mentori ja teiste tootjate rinnaimplantaate kasutanud patsientidel üle kogu maailma.
Enamikul patsientidel diagnoositi kasvaja juhtudel, kui nad pöördusid ravile implantaadiga seotud sümptomitega nagu valu, tükid rinnas, 
paistetus või asümmeetria, mis tekkis pärast esialgse operatsioonipiirkonna täielikku paranemist. Teadaolevatel juhtudel diagnoositi ALCL 
tüüpiliselt mitu aastat pärast implantaadi paigaldamist.
Teie raviarst peaks kaaluma ALCL-i võimalust juhul, kui te märkate operatsioonipiirkonna täieliku paranemise järel erinevust implantaati 
ümbritseva ala välimuse või tundlikkuse osas, sh turset või valu implantaadi piirkonnas. ALCL-i kahtluse korral suunab raviarst teid vastava 
spetsialisti juurde kontrolli, mis võib hõlmata vedeliku ja koeproovide võtmist teie rinnaimplantaadi ümbert. ALCL-i diagnoosi kinnitumisel 
koostab raviarst teile individuaalse raviplaani. Kuna juhtude arv on kogu maailmas väike ja olemasolevate ravivõimaluste arv suur, siis üht kindlat 
raviviisi olemas ei ole.
Kui teil on rinnaimplantaadid ja sümptomid puuduvad, pole teil tarvis teha muud kui jätkata oma rinnaimplantaatide perioodilist jälgimist ja 
tavapärast ravi. Sümptomiteta ja ALCL-i diagnoosita naistel pole implantaatide eemaldamine soovitatav.
Kui teil veel ei ole rinnaimplantaate, ent te kaalute nende paigaldamist, arutage võimalikke riske ja kasulikkust oma arstiga. Lisateabe saamiseks 
võite külastada ka USA Toidu- ja Ravimiameti (US Food and Drug Administration, FDA) veebikülge rinnaimplantaatide kohta.
Täielikuma ja uuendatud teabe leiate aadressilt: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.
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Teise põlvkonna mõjud
Palju tähelepanu on pälvinud võimalikud kahjulikud mõjud rinnaimplantaatidega naiste lastele. IOM-i (USA Meditsiiniinstituudi) aruande 
kohaselt ei esine rinnaimplantaatidega naiste lastel teise põlve mõjusid.

Geeli leke ja granuloomid
Implantaadis sisalduv geel koosneb suurtest kolmemõõtmelistest võrkjatest molekulidest, mis moodustavad u 20 % geeli kogukaalust. 
Molekulidevaheline ruum on täidetud meditsiiniliste silikoonõlide seguga. Need õlid sarnanevad paljudes toodetes kasutatavate materjalidega, 
mida võib leida ka näiteks käsimüügis olevates, lastele ja täiskasvanutele mõeldud kõhugaaside vastastes ravimites. Väike kogus õli võib lekkida 
läbi implantaadi kesta. Suurem osa õlist jääb implantaadi seinale. Väiksem kogus liigub armkoe kapslisse, kus keha immuunsüsteemi tapjarakud 
ehk makrofaagld need järk-järgult üles korjavad ja Iümfisõlmedesse edasi viivad.
Väikese silikoonikoguse ümber võib formeeruda granuloom. Need kogumid ei ole küll vähkkasvajad, kuid neid võib olla raske kasvajakoest 
eristada ilma neid uurimiseks eemaldamata (biopsia teel).

7. KUI MUL TEKIB PROBLEEM, KAS PEAKSIN PÖÖRDUMA ARSTI POOLE?
Pidage nõu arstiga, kui kahtlustate endal mõnda rinnaimplantaadi/rinnaimplantaatidega seotud tüsistust, iseäranis nt rinnapiirkonna liigtugeva 
masseerimise, sportimise või turvavööde kasutamise tõttu tekkinud trauma või kokkusurumise korral.

8. TÄIENDAVAD SOOVITUSED PATSIENTIDELE
Järgnevalt on loetletud täiendavad soovitused rinnaimplantaatidega patsientidele:

• patsiendid peavad käima oma kirurgi juures operatsioonijärgsetel visiitidel;
• enne paiksete ravimite (nt steroidide) kasutamist rinnapiirkonnas pidage nõu arsti või apteekriga;
• jätkake oma arsti juures tavapäraseid läbivaatusi rinnavähi suhtes;
• kui rinnapiirkonnas kavandatakse mõnda operatsiooni, teavitage oma raviarsti või kirurgi rinnaimplantaadi olemasolust;
• hoidke alles teile kirurgi poolt antud patsiendi ID-kaart (sellele on märgitud teie rinnaimplantaadi/implantaatide mudel ja seerianumber) 

ning kandke seda alati endaga kaasas, sest see aitab teile paremini erakorralist arstiabi anda (nt liiklusõnnetuse korral).

9. PROBLEEMIDEST TEAVITAMINE AUSTRAALIA PATSIENTIDEL
Austraalia patsiendid peaksid implantaadi/implantaatide probleemide korral sellest teavitama Ravimiametit (TGA – Therapeutic Goods 
Administration), järgides seadmel olevat sündmustest teatamise protseduuri. Teabe saamiseks võtke ühendust: Reply Paid 32, Medical Device 
Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, telefon 1800 809 361, e-post: iris@health.gov.au.

10. EUROOPA PATSIENTIDE RINNAIMPLANTAATIDE STAATUS/ÕIGUSLIK SEISUND
Kõiki Euroopa Ühenduses müüdavaid rinnaimplantaate reguleerib meditsiiniseadmete direktiiv (93/42/EMÜ) ja vastavalt Euroopa Komisjoni 
direktiivile 2003/12/EÜ 3. veebruarist 2003 käsitletakse neid III klassi meditsiiniseadmetena.

11. TEABEALLIKAD RINNAIMPLANTAATIDE KOHTA
Üldteave rinnaimplantaatide kohta
Soovi korral antakse teile koopia kasutusjuhendist (pakendis olev infoleht). Küsige kasutusjuhendi koopiat oma kirurgilt või Mentorist.
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
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US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Rinnarekonstruktsiooni puudutavad allikad
Järgnev allikate loetelu võib aidata teil leida täiendavat teavet ja tuge rinnarekonstruktsiooni puudutava otsuse langetamisel.

USA veebilehed
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Austraalia veebilehed
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Euroopa veebilehed
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. SÕNASTIK
ALCL (anaplastiline suurrakklümfoom) – teatud tüüpi harv mitte-Hodgkini lümfoom (immuunsüsteemi vähk)
Ambulatoorne kirurgia – kirurgiline protseduur, kus patsient ei pea jääma ööseks haiglasse
Areool (nibuväli) – pigmenteerunud või tumedam nahapiirkond rinnanibu ümber
Asümmeetria – kahe rinna kuju, suuruse ja asendi proportsioonide erinevus
Autoimmuunhaigus – haigus, mis põhjustab organismi rünnaku omaenda kudede või rakutüüpide vastu. Tavaliselt suudab organismi 
immuunsüsteem teha selget vahet tavapäraste ja võõraste ainete vahel. Autoimmuunhaiguste korral tekivad immuunsüsteemis häired, mille 
tõttu organism hakkab tootma antikehasid normaalsete kehaosade vastu võitlemiseks ja kahjustab seetõttu kudesid. Autoimmuunhaiguste hulka 
kuuluvad näiteks reumatoidartriit ja sklerodermia (kõvanahksus)
BiIateraalne (kahepoolne) – puudutab või mõjutab nii paremat kui ka vasakut rinda
Biopsia – keha koetükikeste, rakkude või vedelike eemaldamine ja uurimine
Epidemioloogiline – puudutab haiguse esinemissagedust, levikut ja tõrjet elanikkonnas
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Fibrooskude – peamiselt kiududest koosnev sidekude
Füsioloogiline lahus – veest ja väikesest kogusest soolast koosnev lahus. Selline soolvee lahus moodustab ligikaudu 70 % täiskasvanu 
kehakaalust
Hematoom – verd sisaldav mass või turse
Kaasasündinud väärarend – sünnieelne või sündimisel tekkinud kõrvalekalle kehaosa(de) tavapärasest arengust
Kaenlaalune – kaenlapiirkonna osa
Kaenlaalune sisselõige – üle kaenlaaluse telje tehtud sisselõige
Kapsli kontraktuur (kokkutõmbumine) – implantaati ümbritseva armkoe tihenemine, mis põhjustab rinna kootumist või kõvastumist
Kapsulektoomia – kapsli (armkoe) kirurgiline eemaldamine
Kapsulotoomia (avatud) – kapsli (armkoe) sisselõige või avamine lahtise operatsiooni käigus
Kapsulotoomia (suletud) – kapsli (armkoe) purunemine massaaži või kokkusurumise tõttu rinnast väljaspool
Kartsinoom – pahaloomuline (vähk-)kasvaja
Kirurgiline sisselõige – kirurgilise protseduuri käigus kehakoesse tehtud lõige või haav
Koeekspander – soolvee abil täidetav reguleeritava mahuga implantaat mastektoomia piirkonna koe venitamiseks, et luua rinnaimplantaadi 
paigaldamiseks vajalik uus koelapp
Kõhu sirglihas – pikk lame lihas, mis ulatub üle kogu kõhu esiosa
Lapp – teatud kogus kude (võib sisaldada lihast, rasva ja nahka) koos verevarustusega, mis teisaldatakse ühelt kehaosalt teisele
lmmuunvastus – organismi reaktsioon kehavõõrale ainele
lnframammaarne (rinnaalune) – rinnast allpool
Mammaarne – rinda puutuv
Mammograafia – rindade röntgenuuring (nt vähi varajaseks avastamiseks)
Mammoplastika – rinna plastiline kirurgia
Mastektoomia – rinnakoe eemaldamine vähkkasvaja või vähieelse koekasvu korral
Mastopeksia – plastiline kirurgiline protseduur rippuvate rindade kõrgemale tõstmiseks
Modifitseeritud radikaalne mastektoomia – kogu rinna, sh nibu, areooli ja rinnapealse naha ning kaenlaaluse piirkonna Iümfikoe kirurgiline 
eemaldamine
Nahaalune mastektoomia – rinnakudede kirurgiline eemaldamine naha, rinnanibu ja areooli säästmisega
Nekroos – eluskoe kärbumine
Nihkumine – liikumine tavapärasest või iseloomulikust kohast mujale
Onkoloog – kasvajateadusele spetsialiseerunud arst
Palpeerima/palpeeritavus – käe abil tundma/tuntav
Palpeeritavus/kombatavus – käega tuntavus
Plastiline kirurgia – kirurgia, mille eesmärk on keha trauma-, vigastuse või haiguse järgselt taastada või täiustada
Protees – igasugune kunstlik seade mõne kehaosa asendamiseks või sellise mulje loomiseks
Ptoos – rinna allavaje (rippumine), mille tavapäraseks põhjuseks on vananemine, rasedus või kaalukaotus

PPE Specification
Labeling Specification
15002-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Estonian

100069592 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



24 15002-03 
LAB100069592v4

Radikaalne mastektoomia – kogu rinna, sh nibu, areooli ja rinnapealse naha, samuti rinnalihaste, kaenlaaluse piirkonna Iümfikoe ja muude 
ümbritsevate kudede kirurgiline eemaldamine
Rinna rekonstruktsioon – kirurgiline protseduur, mille käigus taastatakse mastektoomia, trauma või vigastuse järgselt rinna loomulik kontuur 
ja suurus
Rinna suurendamine – kirurgiline protseduur, mille käigus suurendatakse naise rinna suurust ja proportsioone
Rinnaalune volt/sisselõige – rinnaalusesse volti tehtud sisselõige
Rinnalihas – suur rinnalihas
Rinnalihasealune paigaldamine – implantaadi paigaldamine täielikult või osaliselt suure rinnalihase alla
Rinnanäärmealune paigaldamine – implantaadi paigaldamine rinnanäärme alla, kuid rinnalihase peale
Saaglihas – suuremate ja väiksemate rinnalihaste ja rinnakorvi all asuv lihas
Selja lailihas – kaks kolmnurkset lihast, mis ulatuvad lülisambast õlani
Seroom – vedeliku kogunemine koes
Sidekoehaigus – sidekude mõjutav haigus või haiguste rühm. Selliste haiguste põhjus on teadmata. Haigusi rühmitatakse kliiniliste tunnuste, 
sümptomite ja laboratoorselt leitud kõrvalekallete alusel
Silikoonelastomeer – teatud silikoon, mille elastsusomadused sarnanevad kummi omadustega
Statsionaarne kirurgia – kirurgiline protseduur, kus patsient peab jääma ööseks haiglasse
Täielik mastektoomia – rinna, sh nibu, areooli ja suurema osa rinnapealse naha kirurgiline eemaldamine
Tühjenemine/rebend – füsioloogilise lahuse lekkimine implantaadist, sageli klapi lekke või implantaadi kesta rebenemise või haava tõttu, mis 
toob kaasa implantaadi osalise või täieliku kokkulangemise
Umbilikaalne – nabaga seotud
Unilateraalne – ainult üht poolt mõjutav, ühepoolne
Väljatõukumine – implantaadi väljatungimine kirurgilise haava kaudu
Viibega rekonstruktsioon – rinna taastamine, mis toimub nädalaid, kuid või aastaid pärast mastektoomiat
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PATSIENDI NÕUSOLEKU VORM
Iga kirurgi kohustuseks on otsustada, milline on parim viis patsienti enne operatsiooni teavitada.
Mentor usaldab kirurgide võimekust teavitada patsiente kõigist võimalikest tüsistustest ja rinnaproteesidega kaasnevatest riskidest.
Geeltäidisega rinnaproteesidega seonduvate kirurgiliste protseduuridega kaasnevad võimalikud tüsistused ja riskid. Käesoleva toote kasutamine 
on vabatahtlik protseduur. Mind (patsienti) on enne operatsiooni teavitatud koerekonstruktsiooni ja/või koeekspandrite, rinnaimplantaatide ja 
muude protseduuride abil rindade suurendamisega kaasnevatest eelistest ja võimalikest riskidest. Mind (patsienti) on teavitatud asjaolust, et 
rinnaimplantaate ei tohi pidada eluaegseteks implantaatideks.
Enne operatsiooni anti mulle tutvumiseks brošüür „Geeltäidisega rinnaimplantaatide kirurgia: kuidas langetada teadvat otsust” (välja arvatud 
erakorralise vähioperatsiooni korral või muudel põhjustel).

Olen brošüüriga tutvunud.  Jah   Ei 
Olen brošüüris esitatud teabe üle oma kirurgiga arutlenud ning sellest aru saanud. Olen saanud kõikidele oma küsimustele rahuldava vastuse ja 
mulle on antud käesoleva vormi koopia.

___________________________________________________  _____________________________
Patsiendi allkiri Kuupäev

___________________________________________________ 
Patsiendi nimi (trükitähtedega)

___________________________________________________  _____________________________
Arsti allkiri Kuupäev

___________________________________________________ 
Arsti nimi (trükitähtedega)
(Märkus arstile: allkirjastatud vormi koopia tuleb lisada patsiendi haigusloole).

SILTEX™-I JA SILEDAD GEELTÄIDISEGA RINNAIMPLANTAADID,  
SILTEX™ BECKER™-I EKSPANDER/RINNAIMPLANTAADID
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Tootja
Mentor Medical Systems B.V. 
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Holland 
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600
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