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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предназначение на брошурата
Брошурата има за цел да подпомогне пациентките при вземане на информирано решение за подлагане на операция за уголемяване или 
реконструкция на бюста. Тя е с образователен характер и е изготвена така, че да улесни пациентките при разговорите с техния лекар, както 
и да им предостави обща информация относно операциите за поставяне на гръдни импланти и конкретни данни за гръдните импланти на 
MENTOR®.

От какво се определя формата на гърдата?
Гърдата се състои от млечни жлези и канали, заобиколени от мастна тъкан, която 
определя формата и придава усещането за мекота. Под гърдата е разположен 
големият гръден мускул. Бременността (когато млечните жлези временно се 
уголемяват), бързата загуба на тегло, както и влиянието на гравитацията  
с напредване на възрастта предизвикват разтягане на кожата, поради което 
гърдата може да се сведе или увисне.

Какво представляват гръдните импланти?
Понастоящем има три основни вида гръдни импланти:
• запълнени с физиологичен разтвор
• запълнени с кохезивен силиконов гел 
• съчетание от запълнени с кохезивен гел и запълнени с физиологичен разтвор. 
Всички импланти имат обвивка от силиконов еластомер, запълнена с физиологичен разтвор (солена вода), кохезивен силиконов гел 
или съчетание от физиологичен разтвор и кохезивен силиконов гел. Повърхността на обвивката може да е текстурирана или гладка.

Запълнен с физиологичен разтвор 
гръден имплант

Запълнен с гел гръден имплант Съчетание от запълнен с гел и запълнен  
с физиологичен разтвор гръден имплант

Какво представлява силиконът?
Силиконите са полимери, изградени от силиций, кислород, въглерод и водород. Силиконът може да бъде течен, гелообразен или 
твърд. Силиконите имат разнообразни приложения, например в козметиката, в лекарства против стомашни газове, както и в много 
медицински изделия, например меки вътреочни лещи, сърдечни стимулатори и тъканни експандери. 
Силицият е често срещан в природата химичен елемент. Среща се в пясъка, скалите и стъклото.

Безопасен ли е силиконът?
Няколко престижни многодисциплинарни експертни групи са проучвали научните данни относно силиконовите гръдни импланти.  
По-долу са описани констатациите на три от тях.

Мастна тъкан

Канали
Мускул
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The Independent Review Group (IRG)
Тази група, създадена от британския министър на здравеопазването, е включвала специалисти от много научни области със задачата 
да проучи доказателствата за евентуални опасности за здравето, свързани със силиконовите гръдни импланти, както и да изследва 
проблемите при информирането на пациентките преди операцията. В публикувания през 1998 г. доклад на IRG тя достига до 
следните заключения:
• „Няма епидемиологични данни за каквато и да е било връзка между силиконовите гръдни импланти и някое от известните 

съединителнотъканни заболявания. Ако съществува риск от заболяване на съединителната тъкан, той е твърде малък, за да бъде 
определен количествено. IRG не намира основание да препоръча провеждане на допълнителни епидемиологични проучвания за 
проверка на тази хипотеза.“ Допълнителна информация относно съединителнотъканните заболявания можете да намерите  
в раздела, посветен на УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ ГРЪДНИТЕ ИМПЛАНТИ.

• Общата биологична реакция спрямо силикона съответства на обичайните реакции към чужди тела, а не на необичайна 
токсична реакция.

• Няма данни децата на жени с гръдни импланти да са с повишен риск от съединителнотъканни заболявания.

The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
Тази група е създадена от Европейския парламент със задачата да изготви доклад относно вариантите на политиките спрямо 
силиконовите гръдни импланти, който се основава на изчерпателен, обективен анализ на научната литература. В публикувания си през 
2000 г. доклад S достига до следните заключения:
• „Изпитванията не разкриват връзка между силиконовите импланти и сериозните рискове за здравето, каквито са например 

раковите и съединителнотъканните заболявания“.
• „…при изпитванията се заключава, че изглежда няма данни за вредно въздействие върху бебетата, кърмени от жени със 

силиконови гръдни импланти…“

The Institute of Medicine (IOM)
Тази група, създадена от Конгреса на САЩ, включва специалисти от много научни области със задачата да проведе независим обзор на 
минали и продължаващи научни изследвания на силиконовите и други гръдни импланти. В публикувания си през 1999 г. доклад IOM 
стига до следните заключения:
• При жените с гръдни импланти няма повишен риск от съединителнотъканни заболявания. Вероятността жените с гръдни импланти 

да развият раково, имунологично или неврологично заболяване е не по-висока, отколкото при останалата част от населението.
• Кърменето е безопасно и полезно.
• Няма въздействие върху децата на жени с гръдни импланти.

2. РЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ
Причини за поставяне на гръдни импланти
Импланти се използват в следните случаи:
• Уголемяване на бюста – процедурата цели да се увеличат размерът и пропорциите на женския бюст. Европейският парламент 

препоръчва „решението за поставяне на импланти на жени под 18-годишна възраст да се взема само въз основа на 
медицински съображения“.

• Реконструкция на бюста – процедурата се извършва за възстановяване на формата на гърдите след мастектомия или нараняване, 
причинило частична или пълна загуба на гърдата или съответно гърдите, или за коригиране на вроден дефект.

• Подмяна или корекция – хирургична оперативна процедура за подмяна или корекция при пациентка с предишно уголемяване или 
реконструкция със запълнени със силиконов гел или физиологичен разтвор импланти.
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Причини, поради които не могат да се поставят гръдни импланти
Използването на протезата е противопоказно при пациентки с някое от следните състояния:
• Бременност или кърмене.
• Лупус (напр. системен еритематозен лупус (SLE) и дисковиден еритематозен лупус (DLE)).
• Склеродермия (напр. прогресираща системна склероза).
• Текущо състояние, което може да влоши или усложни заздравяването на раната (освен при пациентки с реконструкция).
• Инфекция или абсцес, където и да било в организма.
• Характеристики на тъканите, които са клинично несъвместими с импланта (напр. лъчево увреждане на тъканите, тъкани  

с недостатъчна или нарушена васкуларизация).
• Пациентка със състояние или лекуваща се за състояние, което по мнението на консултиращите лекари може да представлява 

неоправдан хирургичен риск.
• Анатомична или физиологична аномалия, която може да причини значителни следоперативни усложнения.
• Анамнеза за чувствителност към чужди тела или няколкократни неуспешни опити за уголемяване или реконструкция на гърдите.
• Нежелание на пациентката да се подлага на операция за корекция.
• Нереалистични очаквания, като неподходящо отношение или мотивация, или неразбиране на рисковете, свързани с хирургичната 

процедура и имплантите.
• Предраково заболяване на гърдата без субкутанна мастектомия.
• Нелекувано или лекувано по неподходящ начин злокачествено заболяване на гърдата, без мастектомия.

Какви видове гръдни импланти със силикон предлага Mentor?
Всички гръдни импланти с гел на MENTOR® съдържат силиконов гел с кохезивни свойства. Имплантите се представят с три степени 
на кохезия на запълващия материал: Cohesive I (стандартна), Cohesive II (умерена) и Cohesive III (висока). Имплантите се произвеждат 
в различни форми, външни повърхности и размери. Предлагат се гръдни импланти с гладка или текстурирана повърхност. Mentor 
предлага гръден имплант с текстуирана повърхност, наречена SILTEX™. Освен това се предлагат импланти с единична силиконова 
обвивка, запълнена с кохезивен силиконов гел, или експандери/гръдни импланти с вътрешна силиконова обвивка, запълнена  
с физиологичен разтвор и външна силиконова обвивка, запълнена с кохезивен силиконов гел. 
По-долу са описани разновидностите на гръдните импланти на MENTOR®. Не пропускайте да се запознаете с различните характеристики 
на гръдните импланти и да обсъдите с вашия хирург кои са най-подходящи за вас.

Серия гръдни импланти с гел (постоянен обем)
Кръгла форма:

С гладка обвивка
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

 

Серия експандери/гръдни импланти BECKER™ (със следоперативно регулиране на обема): 

Фактори, които трябва да се имат предвид при поставяне на гръдни импланти 
Потенциални предимства
Жените избират операцията за уголемяване на бюста, за да увеличат размера и пропорциите на бюста си. Те избират първичната 
реконструкция на бюста, за да бъдат заменени тъканите на гърдите, отстранени поради рак или нараняване, или неправилно развити 
поради тежка аномалия. Освен това избират и операция за корекция (подмяна на вече съществуващ гръден имплант), за да се 
коригира или подобри резултатът от операция за първично уголемяване или първична реконструкция на бюста.

Животът с гръдни импланти 
• Независимо дали ще се подлагате на уголемяване, или на реконструкция на бюста, помнете, че поставянето на гръдни импланти 

може да означава повече от една операция. Докато пациентката носи гръден имплант, може да се наложи да посещава лекар и да се 
подложи на допълнителна операция.
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• Гръдните импланти не са доживотни. През живота на пациентка с гръдни импланти може да се наложи отстраняването им със или 
без последваща подмяна. 

• Очакваната дълготрайност на гръдните импланти MENTOR® се определя въз основа на прогнозната честота на разкъсване 
на имплантите. Съществуват много причини за разкъсване на гръдния имплант, включително износване на изделието във 
времето, неволни увреждания от остри инструменти по време на хирургична операция и механично натоварване, например при 
автомобилни злополуки или физическа активност. Честотата на разкъсване може да варира в зависимост от типа на извършената 
операция за поставяне на гръдни импланти. При клиничните проучвания на MENTOR® пациентките преминават редовно през 
скрининг с ЯМР, за да се прецени дали се е получило разкъсване на импланта. Важно е да се отбележи, че повечето пациентки  
нямат симптоми, свързани със съобщеното за тях разкъсване на импланта.

По-долу са посочени прогнозните честоти на разкъсване във времето за гръдни импланти MENTOR®, наблюдавани в клиничните 
проучвания на MENTOR®. Тези честоти са изчислени по метода за анализ на Каплан-Майер. Тези честоти на разкъсване включват 
разкъсвания, които са „съмнителни“ и такива, които са „потвърдени“, съгласно определенията по-долу. 

Съмнителни разкъсвания са разкъсвания, за които се подозира на база резултатите от изследвания с  ЯМР, но не са потвърдени при 
физикален преглед, обикновено поради факта, че пациентката избира да не се отстрани импланът.
Потвърдени разкъсвания са такива, които са потвърдени при изследване на импланта, след като е бил отстранен от пациентката.

Съотношението на потвърдени разкъсвания е 64 % (49 от 77 съмнителни или потвърдени разкъсвания) за гръдни  импланти  
MENTOR® MemoryGel®, 47 % (8 от 17 съмнителни или потвърдени разкъсвания) за гръдни импланти Contour Profile® (CPG) и 56 %  
(10 от 18 съмнителни или потвърдени разкъсвания) за импланти BECKER™.
Честота на съмнително или потвърдено разкъсване на импланти  за период от 10 години за гръдни  импланти MENTOR® MemoryGel®:

Първично уголемяване Корекция на уголемяване Първична реконструкция Корекция на реконструкция

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Като цяло, честотата при 10-годишно проследяване е 53 %, което ограничава точността на данните. 

Честота на съмнително или потвърдено разкъсване на импланти  за период от 8 години за гръдни импланти (CPG) Contour Profile®:

Първично уголемяване Корекция на уголемяване Първична реконструкция Корекция на реконструкция

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Като цяло, честотата при 8-годишно проследяване е 55 %, което ограничава точността на данните.

Въз основа на информацията, дадена по-горе, може да се очаква, че гръдните импланти MENTOR® MemoryGel® и Contour Profile® (CPG) 
имат средна трайност над десет години.  

Експандерите/гръдните импланти BECKER™ съдържат и физиологичен разтвор, така че може да се получи свиване при разкъсване 
на импланта, което позволява на физиологичния разтвор да изтече. Честотата на свиване и честотата на съмнително или потвърдено 
разкъсване са показани по-долу.
Честота на съмнително или потвърдено разкъсване на имплант за период от 5 години и честота на свиване за експандери/гръдни 
импланти BECKER™ за пациентки с реконструкция:

Съмнителни или потвърдени разкъсвания 7,2 %

Свиване 1,3 %

По-малките размери на извадката в клиничните проучвания на имплантите BECKER™ ограничават точността на данните. 

PPE Specification
Labeling Specification
15003-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Bulgarian

100069593 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10 15003-03 
LAB100069593v4

Данните за експандерите/гръдните импланти BECKER™ за 5 години досега показват честота на разкъсване/свиване по-малко от 10 % за 
пациентки с реконструкция.
• Много от измененията на гърдите на пациентката след имплантацията са необратими (не могат да се отстранят). Ако на по-късен 

етап пациентката реши да отстрани импланта или съответно имплантите, може да се появят неприемливо нагъване, намачкване, 
набръчкване и други козметични изменения.

• Гръдните импланти може да повлияят върху способността на млечните жлези на пациентката да произвеждат 
достатъчно кърма. Освен това гръдните импланти няма да предотвратят увисване на бюста на пациентката след бременност.

• Гръдните импланти може да затруднят рутинните мамографски изследвания и да се наложи получаване на допълнителни изгледи, 
което е свързано с повече време и по-голяма доза лъчение.

Стъпки към имплантирането
• Избор на хирург
 При избора на хирург с опит в гръдните имплантации трябва да се отговори на следните въпроси:

1. Колко операции за уголемяване или реконструкция на бюст чрез имплантация извършва хирургът годишно?
2. От колко години хирургът извършва гръдни имплантации?
3. Кое е най-честото усложнение, което хирургът наблюдава при гръдните имплантации?
4. Колко често след гръдна имплантация хирургът извършва повторна операция и кой вид извършва най-често?

Необходимо е да се разберат и обсъдят с хирурга следните възможности при поставянето на гръдни импланти:
• Размер на импланта
 По принцип, колкото по-голям размер на гърдите желае пациентката, толкова по-голям размер на импланта (в кубични сантиметри 

или милилитри) ще избере хирургът.
 Хирургът ще оцени и наличните тъкани, за да определи дали са достатъчни да покрият гръдния имплант. Ако желаният размер на 

импланта е твърде голям за наличните тъкани, лекарят може да предупреди, че след операцията краищата на импланта могат да се 
показват или виждат. Това дори може да увеличи риска от хирургични усложнения. Освен това твърде големите гръдни импланти 
може да ускорят проявата на въздействието на гравитацията и да причинят по-ранно свеждане или увисване.

• Текстура на повърхността
 Търговското наименование на текстурираната обвивка на гръдните импланти на MENTOR® е SILTEX™. Тя е създадена така, че да 

осигурява неравна или грапава повърхност за захващане на колагена на тъканите към импланта.
 Mentor предлага и импланти с нетекстурирана, гладка повърхност.
• Размер, проекция и височина на импланта.
 Mentor предлага запълнени с кохезивен гел гръдни импланти с кръгла или контурна форма. Кръглите импланти се изработват  

с различни проекции (нисък, среден, среден плюс, висок и ултрависок профил), а контурните импланти имат различна височина 
(ниски, средни, високи).

• Степени на кохезия на гела
 Силиконовите гелове на Mentor са кохезивни полимери, а не течности. Въпреки мекотата си и усещането за преливане, те се държат 

като едно цяло. Геловете на Mentor не се разпадат, като същевременно запазват способността си да поддават при натиск, като 
наподобяват тъканта на гърдата. Гръдните импланти с гел на Mentor се предлагат с три различни степени на кохезия, като всички 
са кохезивни. 

 Cohesive I 
Гелът със стандартно ниво на кохезия, използван в имплантите на Mentor. Това е най-мекият гел на Mentor.

 Cohesive II 
Малко по-плътен гел, който придава на имплантите по-голяма твърдост.
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 Cohesive III 
Най-кохезивният гел на Mentor, който съчетава запазване на формата с приятно усещане за твърдост.

• Палпируемост
 Следните фактори могат да повишат палпируемостта на импланта (да се усеща по-лесно с ръка): текстурирана външна повърхност, 

по-голям размер на импланта, субгландуларно разполагане, недостиг на кожа/тъкани за покриване на импланта.
• Разполагане на импланта
 Гръдният имплант може де се разположи частично под 

големия гръден мускул (m. pectoralis major) (субмускулно) 
или върху него и под млечната жлеза (субгландуларно). 
Предимствата и недостатъците на двата начина на 
разполагане трябва да се обсъдят с хирурга.

• Разполагането на импланта под мускула (субмускулно) 
може да удължи операцията и възстановителния период, да 
е по-болезнено и да затрудни евентуални следващи операции 
в сравнение с разполагането под жлезата (субгландуларно). 
Възможните предимства на това разполагане са, че 
имплантът се напипва по-трудно, а образните изследвания 
на гърдата с мамография са по-лесни.
Разполагането на импланта под жлезата (субгландуларно) 
може да съкрати продължителността на операцията и възстановителния период, да е по-малко болезнено и да позволява по-лесен 
достъп при евентуални следващи операции в сравнение с поставянето под мускула (субмускулно). От друга страна, при това 
разполагане имплантът се напипва по-лесно и образните изследвания на гърдата с мамография по-трудни.

• Място на разреза
Предимствата и недостатъците на различните места на разреза трябва да се обсъдят с хирурга. Обикновено се използват следните 
три разреза: под мишницата (аксиларен), около зърното (периареоларен) или под гръдната гънка (инфрамамарен). Ако разрезът се 
нанесе под мишницата, хирургът може да използва сонда с миниатюрна камера, както и минимално инвазивни инструменти, за да 
подготви „джоб“ за гръдния имплант. Разрезът на четвърто място – през пъпа (умбиликален) с използване на ендоскопска техника 
не е проучен добре и не се препоръчва. 

 Аксиларен 
Разрезът се забелязва по-лесно от периареоларния и е свързан  
с по-малко затруднения от периареоларния при кърмене.

 Периареоларен 
Този разрез се забелязва най-трудно, но в сравнение с останалите е 
свързан с най-голяма вероятност за невъзможно последващо кърмене.

 Инфрамамарен 
Този разрез се забелязва по-лесно от периареоларния и се свързва с 
по-малко затруднения от периареоларния при кърмене.

Субгландуларен Субмускулен

Аксиларен

Периареоларен

Инфрамамарен
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3. СПЕЦИАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ УГОЛЕМЯВАНЕ НА БЮСТА
Кои са алтернативите на уголемяването на бюста?
• Да приемете гърдите си такива, каквито са.
• Да носите сутиен с подплънки или външна протеза.

Нужно ли ви е уголемяване на бюста?
Може са обсъдите въпроса със семейството си, с приятели, групи за помощ на хора с импланти и консултанти, за да вземете решението 
по-лесно. За препоръчване е да изчакате поне две до четири седмици, след като прегледате и обмислите информацията от тази 
брошура, преди да решите дали да се подложите на операция за уголемяване на бюста.

Провеждане на операцията и упойка 
Операцията за уголемяване на бюста обикновено се извършва в болнична операционна зала или в хирургичен център, без пациентката 
да нощува в лечебното заведение. Най-често се прилага обща упойка, въпреки че е възможно да се използва и само местна. 
Операцията обикновено продължава от един до два часа. Хирургът прави разрез и оформя джоб за гръдния имплант. След това 
имплантът се поставя и разполага в джоба. Накрая разрезът се затваря, обикновено с шевове и евентуално с лепенка.

Следоперативни грижи
Няколко дни след операцията вероятно ще чувствате умора и болка, а гърдите може да останат подути и чувствителни при допир 
в течение на месец или повече. Може да изпитвате стягане в областта на гърдите, докато кожата се нагажда към новия размер 
на гърдите.
Следоперативните грижи може да включват носене на специален сутиен, стягаща превръзка или спортен сутиен за допълнително 
укрепване и поддържане на гърдите, докато раните зараснат. По препоръка на хирурга, най-вероятно ще можете да се върнете на 
работа няколко дни след операцията, въпреки че още няколко седмици ще трябва да избягвате физически натоварвания, които могат 
да повишат пулса и кръвното налягане. Хирургът може да препоръча и масаж на гърдите.
Забележка: Ако получите висока температура или забележимо подуване и/или зачервяване на гърдата или съответно гърдите  
с имплант, трябва незабавно да се свържете с хирурга.

Какво трябва да попитате хирурга във връзка с уголемяването на бюста? 
Списъкът с въпроси по-долу може да ви подсети какво трябва да обсъдите с вашия лекар.
1. Какви са рисковете и усложненията при поставяне на гръдни импланти?
2. Колко допълнителни операции на гърдата или съответно гърдите с импланти може да се наложат до края на живота ми?
3. Как ще изглеждат гърдите ми, ако реша да махна имплантите, без да ги подменям?
4. Кои са най-добрите за мен варианти на формата, размера и текстурата на импланта, мястото на разреза и мястото на разполагане?
5. Как ще се отрази имплантът на способността ми да кърмя?
6. Как ще се променя с времето видът на гърдите ми с импланти?
7. Как ще се промени след бременност видът на гърдите ми с импланти? А след кърмене?
8. С какви възможности разполагам, ако козметичният резултат от имплантирането не ми хареса?
9. Какви други процедури или изделия мога да използвам, ако реша да не си поставям гръдни импланти?
10. Може ли да видя снимки „преди“ и „след“ различните процедури и какви резултати мога да очаквам при мен?
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4. СПЕЦИАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БЮСТА
Кои са алтернативите на реконструкцията на бюста? 
Може да решите да не се подлагате на реконструкция на бюста. В такъв случай може да изберете дали да носите външна протеза  
в сутиена или не. Външните протези са с различна форма, размер и от различни материали, например дунапрен, памук и силикон. 
Правят се протези и по поръчка, които съответстват на размера и формата на гърдата.

Нужна ли ви е реконструкция на бюста?
Решението да се подложите на реконструкция на бюста зависи от конкретния случай, от заболяването, общото здравословно състояние, 
начин на живот, емоционалното състояние, размера и формата на гърдите. Може да обсъдите въпроса със семейството си, приятели, 
групи за помощ на хора с рак на гърдата и консултанти, за да вземете решението по-лесно. За препоръчване е да изчакате поне две до 
четири седмици, след като прегледате и обмислите информацията от тази брошура, преди да решите дали да се подложите на операция 
за реконструкция на бюста.
Ако обмисляте да се подложите на реконструкция на бюста, но нямате пластичен хирург, помолете общия си хирург да ви препоръча 
опитни пластични хирурзи, работещи във вашия район. Общият хирург, пластичният хирург и онкологът трябва заедно да планират 
мастектомията и реконструкцията, за да се получи най-добрият резултат.

Какви процедури за реконструкция има? 
Видовете операции за реконструкция на бюста, които са подходящи, се определят от заболяването, формата и размера на гърдите, 
общото здравословно състояние, начина на живот и целите. Жените с малки или средно големи гърди са най-подходящи кандидатки за 
реконструкция на бюста.
Реконструкцията на бюста може да се извърши с използване на протеза (гръден имплант, напълнен със силиконов гел или 
физиологичен разтвор, или пък комбиниран), собствените ви тъкани (тъканно ламбо) или съчетание от двата подхода. Тъканното 
ламбо представлява участък от кожа, мастна и/или мускулна тъкан, който се взема от корема, гърба или друго място от тялото и се 
поставя върху гръдния кош, като се оформя като нова гърда.
Независимо дали ще се подложите на реконструкция с гръдни импланти или не, вероятно ще са необходими допълнителни операции 
за подобряване на симетрията и външния вид на гърдите. Например, тъй като при мастектомията заедно с тъканите на гърдата често 
се премахва и зърното, обикновено то се реконструира чрез присаждане на кожа от другата гърда или чрез татуиране. Реконструкцията 
на зърното обикновено се извършва допълнително, след приключване на основната реконструкция, без пациентката да постъпва 
в болница. 

Реконструкция на бюста с използване на гръдни импланти 
Хирургът ще реши дали здравословното ви състояние и заболяването ви правят подходящ кандидат за реконструкция на бюста чрез 
гръден имплант. При жените с по-големи гърди може да се наложи реконструкция с използването на комбинация от тъканно ламбо 
и имплант. Хирургът може да препоръча поставяне на имплант на срещуположната, незасегната гърда, за да ги направи по-еднакви 
(максимално симетрични), да предложи намаляване на гърдата (редукционна мамопластика) или повдигане на гърдата (мастопексия), 
за да подобри симетрията. Редукционната мамопластика представлява отнемане на тъкани и кожа от гърдата. Мастопексията се 
състои в премахване на кожата под гърдата или около зърното и използването й за повдигане и опъване на кожата над гърдата. Ако не 
желаете да променяте незасегнатата гърда, трябва да го обсъдите с хирурга, тъй като това може да повлияе върху избора на метод за 
реконструкция във вашия случай.

Колко време продължава реконструкцията с използване на гръден имплант 
Описанието по-долу се отнася за реконструкцията след мастектомията, но подобни съображения важат и за реконструкцията след 
травма на гърдата или при вродени дефекти. Реконструкцията на бюста може да започне още по време на мастектомията (незабавна 
реконструкция) или седмици и години след това (отложена реконструкция). Незабавната реконструкция може да включва поставяне 
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на гръден имплант, но обикновено се прибягва до поставяне на тъканен експандер, който след време се заменя с гръден имплант, или 
поставяне на експандер/гръдна протеза (BECKER™). Експандерът/гръдната протеза BECKER™ служи както за разширяване на тъканите, 
така и като гръден имплант. Разширява се постепенно чрез добавяне на физиологичен разтвор през порт за пълнене, разположен под 
кожата. След като експандерът/гръдната протеза BECKER™ достигне желания размер, портът за пълнене се отстранява. Важно е да се 
знае, че при всички хирургични методи за реконструкция на бюста може да се наложи изпълнението да протече на няколко етапа. Две 
евентуални предимства на незабавната реконструкция са, че започва още по време на мастектомията и цената може да е по-ниска 
поради комбинирането на мастекомията с първия етап на реконструкцията. От друга страна, при незабавната реконструкция рискът от 
усложнения, например разкъсване, може да е по-висок, а операцията и възстановителният период може да са по-продължителни.
Евентуално предимство на отложената реконструкция е, че вземането на решение за реконструкцията и операцията се отлагат до 
приключването на другите видове лечение, например лъче лечението и химиотерапията. Отложената реконструкция се препоръчва, 
ако хирургът предполага, че ще възникнат проблеми със зарастването на раната от мастектомията, или ако ви е нужно повече време да 
обмислите алтернативите.
Върху избора на незабавна или отложена реконструкция влияят медицински, финансови и емоционални съображения. Трябва да 
обсъдите с хирурга, пластичния хирург и/или онколога предимствата и недостатъците на вариантите, възможни във вашия случай.

Хирургични съображения, които трябва да обсъдите с лекаря 
Обсъдете предимствата и недостатъците на посочените по-долу варианти с хирурга и/или онколога.
• Незабавна реконструкция
 Едноетапна незабавна реконструкция с гръден имплант (само имплант) или с експандер/гръден имплант (BECKER™).
 Двуетапна незабавна реконструкция с временен тъканен експандер, последвана от отложена реконструкция с гръден имплант след 

няколко месеца.
• Отложена реконструкция
 Едноетапна отложена реконструкция с експандер/гръдна протеза (BECKER™).
 Двуетапна отложена реконструкция с временен тъканен експандер, който се заменя с гръден имплант след няколко месеца.

Какво представлява процедурата за реконструкция с използването на гръден имплант? 
Едноетапна (незабавна или отложена) реконструкция с гръден имплант 
Едноетапната незабавна реконструкция на бюста може да се извърши по време на мастектомията. След като общият хирург отстрани 
тъканите на гърдата, пластичният хирург поставя гръден имплант или експандер/гръдна протеза (BECKER™), с което едноетапната 
реконструкция завършва постепенно се допълва с физиологичен разтвор (максимум шест месеца) и когато разширяването приключи, 
портът за пълнене се отстранява. Отстраняването на порта за пълнене обикновено се извършва под местна упойка в амбулаторията или 
дневния стационар на болницата. Едноетапната отложена реконструкция на бюста се извършва от няколко месеца до няколко години 
по-късно чрез поставяне на гръден имплант или експандер/гръдна протеза BECKER™.

Двуетапна (незабавна или отложена) реконструкция с гръден имплант 
Реконструкцията на бюста чрез запълнен с гел гръден имплант на MENTOR® обикновено се извършва на два етапа, като започва  
с поставяне на временен тъканен експандер, който след няколко месеца се заменя с гръден имплант.
Поставянето на тъканния експандер може да се извърши незабавно по време на мастектомията или отложено след месеци или години.
Тъканният експандер може да има порт за пълнене или инжектиране, който е вграден в обвивката на експандера (свързан) или  
е отдалечен (свързан с експандера посредством тръбичка).
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Етап 1: Разширяване на тъканите

Цикатрикс от мастектомията Експандер/имплант с отдалечен 
порт за пълнене

Тъканен експандер с вграден 
порт за пълнене

  Краен резултат  
с имплант

По време на мастектомията общият хирург често премахва кожа заедно с тъканта на гърдата, като оставя тъканите на гръдния кош 
тънки и стегнати. За да се създаде оформено като гърда пространство за импланта, под останалите тъкани на гръдния кош се поставя 
тъканен експандер.
Тъканният експандер наподобява балон и е изработен от еластична силиконова гума. Той се поставя незапълнен и с времето постепенно 
в него се добавя стерилен физиологичен разтвор, като с малка игла се пробива кожата над порта за пълнене. Със запълването на 
експандера тъканите над него започват да се опъват, подобно на постепенното изпълване на корема на бременна жена. Тъканният 
експандер създава нов джоб с подходяща форма за поставяне на гръден имплант.
Тъканният експандер обикновено се поставя под обща упойка в операционна зала. Операцията обикновено продължава от един до два 
часа. Процедурата може да наложи кратък болничен предстой или да се извърши без пациентката да нощува в болницата. Обикновено 
можете да се върнете към обичайните си ежедневни дейности след две до три седмици.
Тъй като кожата на гръдния кош обикновено е безчувствена поради мастектомията, може да не изпитвате болка от поставянето на 
тъканния експандер. Същевременно след всяко пълнене на експандера може да изпитвате усещане за натиск и дискомфорт, което 
преминава с разширяване на тъканите. Разширяването на тъканите обикновено отнема от четири до шест месеца.

Етап 2: Поставяне на гръдния имплант 
След отстраняване на експандера в получения джоб се поставя гръден имплант. Операцията за подмяна на експандера с имплант 
обикновено се извършва под обща упойка в операционна зала. Тя може да наложи кратък болничен престой или да се извърши без 
пациентката да нощува в болницата.

Реконструкция на бюста без използването на импланти: Процедури на използване на тъканно ламбо 
Гърдите могат да се реконструират чрез хирургично преместване на участък кожа, мастна и мускулна тъкан от едно място на тялото на 
другото. Тъканният участък може да се вземе от корема, горната част на гърба, горната част на бедрата или задните части.
Тъканното ламбо може да остане свързано към кръвоносната система и да се премести до гърдата през тунел под кожата (ламбо 
с краче) или може напълно да се отдели и после да се свърже на новото място чрез микрохирургични техники (свободно ламбо). 
Продължителността на операцията със свободно ламбо обикновено е по-голяма поради микрохирургичните процедури. 
Операцията с ламбо налага няколко дни болничен престой, а възстановителният период обикновено е по-продължителен, отколкото 
при реконструкция с имплант. Тя също така оставя белези на мястото, от което се взема ламбото и, евентуално, по реконструираната 
гърда. От друга страна, операцията с ламбо има предимството, че заменя тъканите над гръдния кош. Това може да е от полза, когато 
тъканите са увредени и не са подходящи за разширяване. Друго предимство на операциите с ламбо в сравнение с имплантациите е, че 
обикновено не се налага промяна на незасегнатата гърда, за да се подобри симетрията. 
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Най-често използвани са ламбото TRAM (Transverse Rectus Abdominus Musculocutaneous) (напречно мускулно-кожно ламбо от правия 
коремен мускул (m. rectus abdominis)), при което се използва тъкан от корема, и ламбо от широкия гръбен мускул (m. latissimus dorsi), 
при което се използва тъкан от горната част на гърба. 
Важно е да имате предвид, че операцията с ламбо, особено TRAM, е сложна и по-скъпа от мастектомията. Тя изисква добро общо 
здравословно състояние и силна емоционална мотивация. Ако теглото ви е значително над нормата, пушите, имали сте операция на 
мястото на ламбото или имате проблеми с кръвообращението, може да не сте подходящ кандидат за ламбо TRAM. Също така, ако сте 
много слаба, може да нямате достатъчно тъкани в областта на корема или гърба, за да се създаде гръден хълм по този метод.

Ламбо TRAM (с краче или свободно)

Стъпка 1: Извършва се мастектомия  
и се маркира донорския участък

Стъпка 2: Ламбото от правия коремен мускул  
(m. rectus abdominis) и другите тъкани се прокарват 
през тунел до гърдата

Стъпка 3: Краен резултат

По време на операцията хирургът отстранява участък от тъканите на корема и ги премества върху гръдния кош, за да реконструира 
гърдата. Реконструкцията с ламбо TRAM понякога се нарича „стягане на корема“, защото коремната област може да стане по-плоска.
Операцията с ламбо TRAM с краче обикновено продължава от три до шест часа под обща упойка; тази със свободно ламбо обикновено 
отнема повече време. При използване на ламбо TRAM може да се наложи кръвопреливане. Обикновено болничният престой е от 
два до пет дни. Можете да се върнете към обичайните си ежедневни дейности след шест до осем седмици. При някои жени обаче 
възобновяването на нормалния живот отнема до една година. Може да изпитвате временна или постоянна мускулна слабост в 
коремната област. Ако възнамерявате да забременеете след реконструкцията, трябва да го обсъдите с хирурга. На корема ще има 
голям белег, а по реконструираната гърда може да има допълнителни белези.
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Ламбо от широкия гръбен мускул (m. latissimus dorsi) със или без гръдни импланти 

От донорското място на гърба 
се взема кожно ламбо и мускул.

Тъканите се прекарват през тунел до 
мястото на мастектомията и са използват 
за оформяне на гърдата.

За създаване на гръдния хълм 
може да се използва и имплант.

По време на операцията хирургът премества част от тъканите на гърба върху гръдния кош, за да реконструира гърдата. Тъй като 
ламбото от широкия гръбен мускул (m. latissimus dorsi) обикновено е по-тънко и по-малко от ламбото TRAM, тази процедура може да  
е по-подходяща за реконструкция на по-малка гърда. 
Операцията с ламбо от широкия гръбен мускул (m. latissimus dorsi) обикновено продължава от два до четири часа под обща упойка. 
Обикновено болничният престой е от два до три дни. Можете да се върнете към обичайните си ежедневни дейности след две 
до три седмици. Може да изпитвате временна или постоянна мускулна слабост и затруднения при движение на гърба и рамото. 
На гърба ще имате белег, който обикновено може да се скрие със сутиена. Освен това може да имате допълнителни белези по 
реконструираната гърда.

Какво трябва да попитате хирурга във връзка с реконструкцията на бюста? 
Списъкът с въпроси по-долу може да ви подсети какво трябва да обсъдите с вашия лекар.
1. С какви възможности за реконструкция на бюста разполагам?
2. Какви са рисковете и усложненията при всеки вид операция за реконструкция на бюста и колко са чести?
3. Какво ще стане, ако ракът се прояви отново или в другата гърда?
4. Ще пречи ли реконструкцията на лечението на рака?
5. Колко и какви етапи има всяка процедура?
6. Колко време ще е необходимо, за да приключи реконструкцията?
7. Какъв опит имате с всяка от процедурите?
8. Може ли да видя снимки „преди“ и „след“ различните процедури и какви резултати мога да очаквам при мен?
9. Как ще изглеждат белезите?
10. Какви изменения на гърдите ми с импланти мога да очаквам с времето?
11. Какви изменения на гърдите ми с импланти мога да очаквам при бременност?
12. С какви възможности разполагам, ако козметичният резултат от имплантирането не ми харесва?
13. Мога ли да говоря с други пациентки за техния опит?
14. Каква е общата цена на всяка процедура при многоетапна реконструкция?
15. Колко силна болка и дискомфорт ще изпитвам и колко дълго?
16. Колко ще продължи престоят ми в болница?
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17. Ще се нуждая ли от кръвопреливане и мога ли да дам от собствената си кръв?
18. Кога ще мога да възобновя обичайните си дейности (или сексуален живот, или спортна дейност)?

5. КАКВИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД? 
Противопоказанието е състояние или обстоятелство, при наличието на което не трябва да се извършва определена процедура. 
При посочените по-долу обстоятелства гръдните импланти на MENTOR® са противопоказни, тъй като рискът от предприемането на 
уголемяване или реконструкция на бюста e по-голям от предимствата:
• Жени с активна инфекция, където и да било в тялото.
• Жени с рак или предраково заболяване на гърдата, които не са получили адекватно лечение и 
• Бременни жени или кърмачки.

Хирургични практики, които са противопоказни при гръдни имплантации 
• Инжектиране през обвивката на импланта.
• Поставяне на импланти един върху друг: повече от един имплант на гърда.

Безопасността не е установена при пациента със следните състояния 
• Автоимунно заболяване, напр. лупус и склеродермия.
• Състояния, които влошават заздравяването на раната и кръвосъсирването.
• Отслабена имунна система (напр. текуща имунопотискаща терапия).
• Намалено кръвоснабдяване на гръдните тъкани.

Други съображения 
Мамография преди имплантацията
Може да пожелаете да преминете предоперативна мамография и втора - шест месеца до една година след имплантацията, за да имате 
изходни данни.

Затруднения при мамография 
Имплантът може да затрудни откриването на рак на гърдата чрез мамография и да затрудни провеждането й. Затова е важно още 
преди процедурата да кажете на мамографиста, че имате имплант. Тогава той може да използва специални техники за свеждане до 
минимум на вероятността от разкъсване на импланта и получаване на възможно най-добри изображения на тъканта на гърдата. 
Тъй като по време на мамографията гърдата се притиска, съществува вероятност имплантът да се разкъса по време на процедурата. 
Тези специални техники изискват получаване на допълнителни рентгенови изображения, поради което жените с гръдни импланти 
са подложени на по-голяма доза лъчение. Въпреки това предимствата на мамографията за откриване на рак превишават риска от 
допълнителното рентгеново облъчване.

Различаване на импланта от тъканите на гърдата при самоизследване 
Ежемесечно трябва самостоятелно да изследвате гърдата с импланта. За да го правите ефективно, трябва да помолите хирурга да 
ви научи да различавате импланта от тъканите на гърдата. Всички нови бучки или подозрителни лезии (изменения) трябва да се 
изследват чрез биопсия. При извършване на биопсия трябва да се внимава да не се пробие имплантът. Наличието на гръдни импланти 
може да улесни откриването на тумори чрез самоизследване (палпация).

Дългосрочно въздействие
Дългосрочната безопасност и ефективност на гръдните импланти понастоящем се проучват; Mentor обаче следи дългосрочния (т.е. 
десетгодишен) риск от разкъсване на импланта, повторна операция, отстраняване на импланта и капсулна контрактура (втвърдяване 
на тъканите около импланта). Всички новополучени данни се включват в листовките на изделията, които се изпращат на лекарите.  
За актуализираната информация се обръщайте към вашия лекар.
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Капсулни процедури
Трябва да знаете, че закритата капсулотомия, т.е. практиката да се разрушава фиброзната капсула около импланта чрез силно мачкане 
или притискане, не се препоръчва, тъй като може да причини разкъсване на импланта. 

Лъчелечение
Трябва да знаете, че не е проучвано въздействието на лъчелечението върху тъканите на пациентки с гръдни импланти; литературните 
данни обаче показват, че лъчелечението може да увеличи вероятността от капсулна контрактура. Решението за прилагане на 
лъчелечение след поставяне на гръден имплант трябва да се вземе от хирурга и лъчетерапевта.

ЯМР
Образното изследване с ядреномагнитен резонанс се счита за най-добрия неоперативен метод за проверка дали имплантът се  
е разкъсал. Ако се подлагате на такова изследване, ще трябва да лежите по корем, като гърдата ще е в специален държач. След  
това ще ви преместят в машина, която може да е отворена или да прилича на тунел. Някои пациентки стават неспокойни, когато  
са в затворено пространство. Докато машината заснема изображения на гърдата, издава шум. За да се подложите на образно 
изследване с ядреномагнитен резонанс, не трябва да имате имплантирани в тялото метални устройства или да страдате от 
клаустрофобия. 

6. КАКВИ СА УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ?
Подлагането на каквато и да е било хирургична процедура е свързано с риск от усложнения, като например въздействието на упойката, 
инфекция, подуване, зачервяване, кървене и болка.
Освен това съществува вероятност от усложнения, специфични за гръдните импланти. Те включват:

Свиване/Разкъсване
При разкъсване на обвивката на запълнена с гел гръдна протеза гелът може да изтече от импланта. Експандерите/гръдните протези 
BECKER™ се свиват, като физиологичният разтвор изтича през незатворен или повреден клапан или през разкъсване на обвивката 
на импланта. Това може да се забележи по промяна във формата на импланта или да остане незабелязано („тиха“ руптура) и да 
бъде установено чрез мамография или ЯМР. Свиването или разкъсването могат да настъпят през първите няколко месеца след 
имплантирането или няколко години след това. Свиването и разкъсването могат да се причинят от: повреждане с хирургични 
инструменти по време на операция, препълване или недостатъчно запълване на импланта с физиологичен разтвор, капсулна 
контрактура, закрита капсулотомия, механични въздействия, например травма или интензивни физически манипулации, прекомерен 
натиск по време на мамографско образно изследване, поставяне през умбиликален разрез и други неизвестни/неизяснени причини. 
Трябва също да знаете, че с времето гръдният имплант може да се износи и да се свие или да се разкъса. 
Свитите или разкъсаните импланти налагат допълнителна операция за отстраняване и евентуална замяна.

Капсулна контрактура
Зарасналата тъкан или още капсула, която обикновено се образува около импланта, може да се стегне и да го притисне, явлението се 
нарича капсулна контрактура. Тя се наблюдава по-често след инфекция, хематом или сером. Симптомите варират от втвърдяване  
и леко неприятно усещане до болка, деформация, палпируемост и/или разместване на импланта.
При силни болки и/или значително втвърдяване е необходима допълнителна операция. При нея може да се отстрани тъканта на 
капсулата около импланта или да се отстрани и евентуално подмени самият имплант.
Капсулната контрактура може да се появи отново и след тази допълнителна операция.

Болка
След операция за поставяне на гръдни импланти може да се появи временна или постоянна болка с различна сила и продължителност. 
Освен това, неподходящите размери и разполагане на импланта, хирургичната техника или капсулната контрактура може да причинят 
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болки, свързани с притискането на нервни влакна или възпрепятстване на движението на мускулите. Ако изпитвате силна болка, трябва 
да уведомите лекаря си.

Допълнителни операции
Жените трябва да са наясно, че съществува вероятност в даден момент да се наложи извършване на допълнителна операция или 
съответно операции, за да се замени или отстрани имплантът. Освен това проблеми като свиване/разкъсване на импланта, капсулна 
контрактура, инфекция, отместване и калциеви отлагания могат да наложат отстраняване на импланта. Често жените решават да 
подменят импланта, но някои искат да останат без имплант. В такъв случай може да се прояви козметично неприемливо нагъване  
и/или набръчкване на гърдата след отстраняването на импланта без подмяна.

Неудовлетвореност от козметичните резултати 
Възможни са неудовлетворителни резултати като набръчкване, асиметрия, разместване (отместване) на импланта, неподходящ 
размер, неочаквана форма, палпируемост на импланта, деформиране от белега, хипертрофичен (неравен, изпъкнал) белег и/или  
плискане (при импланти с физиологичен разтвор). Внимателното хирургично планиране и избор на техника могат да сведат до 
минимум, но не и напълно да предотвратят такива резултати.

Инфекция
Инфекция е възможна при всяка хирургична операция. Повечето инфекции, дължащи се на хирургична намеса, се проявяват няколко 
дни до седмици след операцията. Възможно е обаче инфекция да се прояви по всяко време след операцията. Инфекциите при наличие 
на имплант се лекуват по-трудно от тези на нормалните тъкани. Ако инфекцията не се повлиява от антибиотици, може да се наложи 
отстраняване на импланта, като друг може да се постави едва след като тя премине.
В редки случаи при жени след операция за поставяне на гръдни импланти се проявява синдром на токсичен шок, който представлява 
животозастрашаващо състояние. Симптомите включват внезапно повишаване на температурата, повръщане, диария, припадък, 
замайване и/или обрив, наподобяващ този при слънчево изгаряне. За поставяне на диагноза и назначаване на лечение е необходима 
незабавна консултация с лекар.

Хематом/сером
Хематомът представлява събиране на кръв в телесна кухина, а серомът – събиране на воднистата част на кръвта (в този случай около 
импланта или разреза). Хематом и сером след операцията могат да доведат до инфекция и/или капсулна контрактура. Може да се 
стигне до подуване, болка и образуване на кръвонасядания. Появата на хематом обикновено се наблюдава скоро след операцията, 
но може да е и по всяко друго време в резултат от нараняване на гърдата. Организмът резорбира малките хематоми и сероми, но 
големите се нуждаят от хирургично дрениране, за да изчезнат. Хирургичното дрениране може да остави малък белег. При дренирането 
е възможно имплантът да се повреди, което да доведе до свиването или разкъсването му. 

Промяна в чувствителността на зърното и гърдата
След операция за поставяне на имплант чувствителността на зърното и гърдата може да се усили или да намалее. Измененията 
варират от силна чувствителност до нечувствителност на зърното или гърдата. Промените в чувствителността може да са временни или 
постоянни и да повлияят на сексуалната реакция или способността за кърмене. 

Кърмене
Понастоящем не е известно дали малко количества силикон могат да дифундират (преминат) през обвивката на гръдния имплант със 
силиконов гел и да попаднат в кърмата. Ако това се случи, не е известно какво може да е въздействието върху кърмачето. Въпреки 
че засега не съществуват методи за измерване на концентрацията на силикон в кърмата, проучване с измерване на концентрацията 
на силиция (една от съставките на силикона) не установява по-високи концентрации в кърмата на жени със силиконови импланти в 
сравнение с жени без импланти. В доклада си IOM заключава, че майките с гръдни импланти трябва да се опитват да кърмят, тъй като 
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това е полезно за децата им. Периареоларният разрез може значително да влоши способността за кърмене поради намаляване на 
количеството на кърмата.

Калциеви отлагания в тъканите около импланта
Калциевите отлагания се забелязват на мамограмите и могат да се сбъркат с евентуален рак, което може да доведе до допълнителна 
операция, биопсия и/или отстраняване на импланта, за да се разграничат от рак. 

Бавно зарастване на раната
В някои случаи хирургичният разрез не заздравява нормално.

Отхвърляне
Неустойчивата или увредена надлежаща тъкан и/или прекъсването на зарастването на раната могат да причинят отхвърляне на 
импланта, при което той излиза през кожата.

Некроза
Некрозата представлява отмиране на тъканите около импланта. Това може да попречи на зарастването на раната и да се наложи 
хирургична корекция и/или отстраняване на импланта. Некрозата може да се доведе до постоянна деформация на белега. Факторите, 
способстващи за усилване на некрозата включват инфекция, използването на стероиди в хирургичния джоб, тютюнопушене, 
химиотерапия/лъчелечение, терапия със силна топлина или студ. 

Атрофия на гръдната тъкан/деформация на гръдната стена 
Налягането, оказано от гръдния имплант, може да причини изтъняване и свиване на тъканите на гърдата. Това може да се случи, 
докато имплантът още е на мястото си или след отстраняването му без подмяна. 
Освен описаните чести усложнения, съществуват притеснения относно редки заболявания, за които трябва да знаете:

Съединителнотъканни заболявания
Съществува безпокойство относно връзката между гръдните импланти и развитието на автоимунни или съединителнотъканни 
заболявания, като например лупус, склеродермия или ревматоиден артрит, предизвикано от съобщени в литературата малък брой 
случаи сред жени с импланти. Обзорът на резултатите от няколко мащабни епидемиологични проучвания при жени със и без импланти 
показва, че тези заболявания не се срещат по-често при жените с импланти, отколкото при тези без. Някои жени с гръдни импланти 
обаче смятат, че имплантите са им причинили съединителнотъканно заболяване.

Рак
Публикуваните данни от проучвания показват, че ракът на гърдата не се среща по-често при жените с импланти, отколкото при тези без.

Анапластичен едроклетъчен лимфом
При жените с гръдни импланти рискът от развитие на анапластичен едроклетъчен лимфом, или АЕЛ, в зарасналата тъкан и течността в 
близост да импланта е много малък, но все пак повишен. АЕЛ не е рак на гърдата – той представлява рядък вид неходжкинов лимфом 
(рак на имунната система).
Има съобщения в глобален мащаб за АЕЛ при пациентки с гръдни импланти на Mentor и други производители. 
Повечето пациентки се диагностицират с АЕЛ, когато търсят медицинска помощ по повод симптоми, свързани с импланта, напр. болка, 
подуване или асиметрия, развили се след пълното зарастване на хирургичните разрези. При съобщените случаи АЕЛ обикновено  
е диагностициран години след операцията за поставяне на импланта.
Лекарят трябва да има предвид възможността да се развие АЕЛ, ако след пълното зарастване на хирургичния разрез забележите 
промени в усещането за мекота и вида на областта около импланта, включително подуване или болка. При съмнение за АЕЛ лекарят 
ще ви насочи към подходящ специалист за изследване, което може да включва вземане на проби от течността или тъканите в областта 
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около гръдния имплант. Ако се потвърди АЕЛ, лекарят ще състави индивидуален лечебен план. Поради малкия брой случаи, установени 
в световен мащаб, и различните варианти за лечение, няма точно определено лечение.
Ако имате гръдни импланти и нямате симптоми, не е нужно да правите нищо допълнително, но трябва да продължавате рутинното 
проследяване на имплантите и да следвате обичайните лечебни мерки. Не се препоръчва отстраняването на имплантите при жени без 
симптоми и без да са диагностицирани с АЕЛ.
Ако нямате гръдни импланти, но възнамерявате да се подложите на операция за поставяне на имплант, трябва да обсъдите рисковете и 
предимствата с лекаря си. Допълнителна информация можете да намерите и на уеб страницата на US Food and Drug Administration (FDA). 
За допълнителна и актуализирана информация, посетете:
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Въздействие върху поколението
Съществуват притеснения относно потенциалното вредно въздействие върху деца, родени от майки с импланти. В доклада си IOM 
заключава, че няма въздействие върху децата на жени с гръдни импланти. 

Теч на гел и грануломи
Гелът в имплантите се състои от отделни големи триизмерни молекули с мрежовидна структура, които съставляват около 20 % от общия 
му обем. Пространствата в тях са запълнени със смес от медицински силиконови масла. Те са подобни на материалите, съдържащи се в 
много продукти, включително в лекарствата против стомашни газове, които се отпускат без рецепта за деца и възрастни. През обвивката 
на импланта може да изтече малко количество от тях. Основната част от изтеклото масло остава върху стената на импланта. По-малка 
част попада в капсулата, където постепенно се поема от специални клетки, наречени макрофаги, които са вероятният механизъм, по 
който маслото се пренася до регионалните лимфни възли.
Около малко количество силикон може да се образува гранулом. Въпреки че тези бучки не са ракови, може да е трудно да се различат 
от раковите без отстраняване (биопсия) и изследване.

7. АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМ, ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР?
При съмнение за усложнение, свързано с гръдния имплант или импланти, особено в случай на травма или притискане, причинени от 
прекомерно масажиране в областта на гърдите при спортуване или използване на предпазен колан, се консултирайте с лекар.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПАЦИЕНТКИТЕ
По-долу са дадени допълнителни препоръки към пациентките с гръдни импланти:

• Пациентките трябва да провеждат консултации с хирурга и след операцията. 
• Преди да използвате медикаменти за местно приложение, напр. стероиди, в областта на гърдите, се консултирайте с лекар 

или фармацевт.
• Не преустановявайте рутинните прегледи за откриване на рак.
• Ако е назначена хирургична операция в областта на гърдите, информирайте лекаря или хирурга за наличието на имплант.
• Винаги пазете идентификационната карта (с модела и партидния номер на вашия имплант или импланти) и я носете със себе си, 

за да се улесни медицинската помощ в случай на спешност (напр. ПТП). 

9. СЪОБЩАВАНЕ ЗА ПРОБЛЕМИ ОТ ПАЦИЕНТКИ В АВСТРАЛИЯ
Пациентките в Австралия, които изпитват затруднения с импланта или съответно имплантите, следва да съобщават за тях на Therapeutic 
Goods Administration (TGA) чрез системата за съобщаване на инциденти с изделия. За допълнителна информация се обръщайте към: Reply 
Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, телефон 1800 809 361, имейл: iris@health.gov.au.
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10. СТАТУТ/ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГРЪДНИТЕ ИМПЛАНТИ ЗА ПАЦИЕНТКИТЕ В ЕВРОПА
Всички гръдни импланти, продавани в Европейската общност, трябва да съответстват на Директивата относно медицинските изделия 
(93/42/ЕИО) и се явяват изделия от клас III съгласно Директива 2003/12/ЕО на Комисията от 3 февруари 2003 г.

11. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ГРЪДНИТЕ ИМПЛАНТИ
Обща информация относно гръдните импланти 
При поискване ще ви предоставим екземпляр от указанията за употреба (листовка). Можете да го поискате от вашия хирург или Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
National Science Panel Report on Silicone Breast Implants  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Информация относно реконструкцията на бюста 
Списъкът по-долу може да ви помогне да намерите допълнителна информация и подкрепа при вземане на решението за 
реконструкция на бюста.

Уебсайтове от САЩ
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

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

Европейски уебсайтове
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
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12. РЕЧНИК
АЕЛ – Анапластичен едроклетъчен лимфом – рядък вид неходжкинов лимфом (рак на имунната система).
Ареола – Пигментираният (с по-тъмен цвят) участък от кожата около зърното на гърдата.
Асиметрия – Несъответствие във формата, размера или разположението на двете гърди.
Автоимунно заболяване – Заболяване, при което организмът започва да „атакува” собствените си тъкани и клетки. Обикновено 
имунната система на организма е способна да различава нормалните от чуждите вещества. При автоимунно заболяване тя не 
функционира правилно и произвежда антитела срещу нормални части на организма, което уврежда тъканите. Някои заболявания, 
например равматоидния артрит и склеродермията, се считат за автоимунни. 
Аксиларен – Отнасящ се за областта на подмишничната ямка.
Двустранен – Отнасящ се за или засягащ и дясната, и лявата гърда.
Биопсия – Вземане и изследване на тъкани, клетки или течност от организма.
Уголемяване на бюста – Хирургична процедура за увеличаване размера и пропорциите на женския бюст.
Реконструкция на бюста – Хирургична процедура за възстановяване на формата на гърдите след мастектомия или нараняване.
Капсулна контрактура – Стягане на зарасналата тъкан около имплант, което причинява втвърдяване на гърдата.
Капсулектомия – Хирургично отстраняване на капсулата (зарасналата тъкан).
Капсулектомия (закрита) – Разкъсване на капсулата (зарасналата тъкан) чрез масаж или притискане отвън гърдата.
Капсулотомия (открита) – Разрязване или отваряне на капсулата (зарасналата тъкан) чрез открит хирургичен достъп.
Карцином – Злокачествен (раков) тумор.
Вродена аномалия – Отклонение от нормалното на част от организма, съществуващо към или от момента на раждане.
Съединителнотъканно заболяване – Заболяване или група заболявания, засягащи съединителната тъкан. Причините за 
тези заболявания са неизвестни. Заболяванията се делят на групи според клиничните признаци, симптомите и отклоненията при 
лабораторните изследвания. 
Свиване/разкъсване – Изтичане на физиологичен разтвор от импланта, често дължащо се на теч от клапан или разкъсване/срязване 
на обвивката на импланта, с частично или пълно свиване на импланта.
Отложена реконструкция – Реконструкция на бюста, която се провежда седмици, месеци или години след мастектомия.
Разместване – Изместване от обичайното или правилното място.
Епидемиологичен – Отнасящ се до случаите, разпространението и контролирането на заболяване в популация.
Отхвърляне – Изтикване на имплантите през хирургичната рана.
Фиброзна тъкан – Съединителна тъкан, състояща се предимно от влакна.
Ламбо – Участък от тъкани (мускулни, мастни и кожа), заедно с кръвоносните съдове, които се преместват от едно място в организма 
на друго.
Хематом – Образуване или подувание, съдържащо кръв.
Имунна реакция – Реакция на организма спрямо наличието на чужди тела.
Инфрамамарен – Под гърдата.
Инфрамамарна гънка/Инфрамамарен разрез – Разрез, нанесен в гънката под гърдата.
Операция с приемане на пациента в болница – Хирургичната процедура, при която е необходимо пациентът да нощува в болница.
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Широк гръбен мускул (m. latissimus dorsi) – Два мускула с триъгълна форма, простиращи се от гръбначния стълб до рамото.
Мамопластика – Пластична операция на гърдата.
Мамарен – Отнасящ се за гърдата.
Мамография – Рентгеново изследване на гърдите, например за ранно откриване на рак.
Мастектомия – Отстраняване на тъкани на гърдата поради наличието на ракови и предракови образувания.
Мастопексия – Пластична операция за повдигане на увиснали гърди.
Модифицирана радикална мастектомия – Хирургическо отстраняване на цялата гърда, включително зърното, ареолата  
и покриващата кожа, както и на лимфните възли в подмишничната ямка.
Некроза – Загиване на жива тъкан.
Онколог – Лекар специалист по туморите.
Операция без приемане на пациента в болница – Хирургичната процедура, при която не е необходимо пациентът да нощува 
в болница.
Палпируемост – Възможност нещо да бъде напипано или усетено с ръка.
Палпирам/палпируемост – Усещам с ръка.
Гръден мускул (m. pectoralis major) – Голям гръден мускул.
Пластична хирургия – Хирургия за корекция, възстановяване или подобряване на тялото след травма, нараняване или заболяване.
Протеза –Изкуствено устройство, използвано да замести или представи част от тялото.
Птоза –Увисване на гърдите, което обикновено се дължи на нормално остаряване, бременност или загуба на тегло.
Радикална мастектомия –Хирургическо отстраняване на цялата гърда, включително зърното, ареолата и покриващата кожа, както  
и гръдните мускули, лимфните възли в подмишничната ямка и различните други околни тъкани.
Прав коремен мускул (m. rectus abdominis) – Дълъг плосък мускул, простиращ се по цялата дължина на средната част на корема.
Физиологичен разтвор – Разтвор на малко количество сол във вода. Приблизително 70 % от теглото на възрастния човек се пада на 
този разтвор.
Сером – Натрупване на течност в тъканите.
Зъбчат мускул – Мускул, разположен между големия и малък гръден мускул и гръдния кош.
Силиконов еластомер – Вид еластичен силикон, който наподобява гума.
Субкутанна мастектомия – Хирургично отстраняване на тъкани от гърдата, но със запазване на кожата, зърното и ареолата.
Субгландуларно разполагане – Разполагане под млечната жлеза и върху гръдния мускул.
Субмускулно разполагане – Разполагане изцяло или частично под големия гръден мускул (m. pectoralis major).
Хирургичен разрез – Разрез или рана на тъкани, нанесени по време на операция.
Тъканен експандер – Регулируем имплант, който може да се надува със солена вода, за да разпъва тъканите на мястото на 
мастектомията и да създаде ново тъканно ламбо за имплантиране на гръдния имплант.
Пълна мастектомия – Хирургическо отстраняване на гърдата, включително зърното, ареолата и повече от покриващата кожа.
Трансаксиларен разрез – Разрез напречно на дългата ос на подмишната ямка.
Умбиликален – Отнасящ се за пъпа.
Едностранен – Засягащ само едната страна.
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ФОРМУЛЯР ЗА ПОДПИС ОТ ПАЦИЕНТКАТА
Хирургът отговаря за избора на най-добрия начин за консултиране на пациентката преди операцията.
Mentor разчита хирургът да информира пациентката относно всички потенциални усложнения и рискове, свързани с използването на 
гръдните протези.
Хирургичните процедури, свързани с използването на гръдни импланти с гел, не са лишени от потенциални усложнения и рискове. 
Използването на настоящото изделие става по желание. Преди операцията аз (пациентката) бях консултирана относно предимствата 
и възможните рискове, свързани с реконструкцията на тъкани и/или уголемяването на бюста чрез гръдни протези и алтернативни 
методи. Аз (пациентката) бях информирана, че гръдните импланти не са доживотни.
Предварително ми беше предоставена брошурата „Операция за поставяне на гръдни импланти с гел: Как да вземете информирано 
решение“ (освен в случай на неотложна хирургична намеса поради раково заболяване или други причини).

Прочетох настоящата брошура.        Да   Не 
Хирургът ми обсъди с мен информацията от брошурата и я разбрах. Получих задоволителни отговори на всичките си въпроси и ми беше 
предоставен екземпляр от настоящия формуляр.

___________________________________________________  _____________________________
Подпис на пациентката Дата

___________________________________________________ 
Име на пациентката с печатни букви

___________________________________________________  _____________________________
Подпис на лекаря Дата

___________________________________________________ 
Име на лекаря с печатни букви
(На вниманието на лекаря: един екземпляр от подписания формуляр се съхранява в картон на пациентката.)

ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ С ГЕЛ, ОБВИВКА SILTEX™ И ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ, 
ЕКСПАНДЕРИ/ГРЪДНИ ИМПЛАНТИ BECKER™ С ОБВИВКА SILTEX™
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