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1. UVOD
Namen brošure
Ta brošura je namenjena v pomoč bolnicam pri sprejemanju zavestne privolitve glede kirurškega povečanja dojk ali kirurške rekonstrukcije dojk.  
Ta izobraževalna brošura je napisana tako, da bo bolnicam pomagala pri pogovoru z zdravnikom ter jih oskrbela s splošnimi informacijami  
o kirurškem posegu z vstavitvijo prsnih vsadkov in specifičnimi informacijami o prsnih vsadkih MENTOR®. 

Kaj daje dojki obliko?
Dojka je sestavljena iz mlečnih vodov in mlečnih žlez, obdanih z maščobnim tkivom, 
ki določa obliko in otip dojke. Pod dojko leži velika prsna mišica (pectoralis major). 
Dejavniki, kot so nosečnost (pri kateri se mlečne žleze začasno povečajo), hitra izguba 
telesne teže in vpliv gravitacije v kombinaciji s staranjem bolnice, povzročijo raztezanje 
kože, zaradi katerega se dojka povesi oziroma izgubi čvrstost.

Kaj je prsni vsadek?
Trenutno obstajajo tri glavne vrste prsnih vsadkov:
• prsni vsadki, polnjeni s fiziološko raztopino
• prsni vsadki, polnjeni s kohezivnim silikonskim gelom
• kombinirani prsni vsadki, polnjeni s kohezivnim gelom in fiziološko raztopino.
Vsi ti vsadki imajo zaščitno vrečko iz silikonskega elastomera, polnjeni pa so s fiziološko raztopino (slano vodo), kohezivnim silikonskim gelom ali 
s fiziološko raztopino in kohezivnim silikonskim gelom. Površina zaščitnih vrečk je lahko teksturirana ali gladka.

Prsni vsadek, polnjen s fiziološko raztopino Prsni vsadek, polnjen z gelom Kombiniran prsni vsadek, polnjen z gelom in 
fiziološko raztopino

Kaj je silikon?
Silikoni so polimeri, sestavljeni iz silicija, kisika, ogljika in vodika. Silikon je na voljo v obliki tekočine, gela ali trdne snovi. Silikon uporabljamo 
za mnogo namenov, med drugim za kozmetične izdelke, zdravila za pline v prebavilih in številne medicinske pripomočke, kot so upogljive 
intraokularne leče, srčni spodbujevalniki in tkivni razširjevalci.
Silicij je pogost kemijski element, ki obstaja v naravnem okolju. Najdemo ga v pesku, kamninah in steklu.

Je silikon varen?
Več uglednih komisij, sestavljenih iz znanstvenih strokovnjakov z več področij, je pregledovalo in preučevalo razpoložljive podatke o silikonskih 
prsnih vsadkih. V nadaljevanju so opisane ugotovitev treh takšnih komisij.

Maščobno tkivo

Mlečni vodi
Mišica
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Skupina za neodvisno revizijo (Independent Review Group; IRG)
To komisijo je pooblastilo britansko ministrstvo za zdravje; strokovnjaki iz mnogih znanstvenih disciplin so imeli nalogo, da pregledajo znanstvene 
dokaze v zvezi z možnimi zdravstvenimi tveganji, povezanimi s silikonskimi prsnimi vsadki, in preučijo teme z zvezi z informacijami, ki jih bolnice 
prejmejo pred kirurškim posegom. Poročilo IRG, objavljeno leta 1998, podaja naslednje sklepe:
• »Ni epidemioloških dokazov kakršne koli povezave med silikonskimi prsnimi vsadki in katero koli znano boleznijo vezivnega tkiva. Če tveganje 

za bolezen vezivnega tkiva obstaja, je premajhno za ovrednotenje. IRG ne more upravičiti priporočila nadaljnjih epidemioloških študij za 
preučevanje te hipoteze.« Za več informacij o bolezni vezivnega tkiva glejte poglavje o ZAPLETIH V POVEZAVI S PRSNIMI VSADKI.

• Celoten biološki odziv na silikon je skladen z običajnimi oblikami odziva na tuje materiale in ne z neobičajnim odzivom na strupeno snov.
• Ni dokazov, da bi bili otroci žensk s prsnimi vsadki izpostavljeni večjemu tveganju za bolezen vezivnega tkiva.

Program ocenjevanja znanstvenih in tehničnih možnosti (Scientific and Technical Options Assessment; STOA)
To komisijo je Evropski parlament pooblastil za pripravo poročila o možnostih strategij v zvezi s prsnimi vsadki, polnjenimi s silikonskim gelom, in 
sicer na osnovi celovite in nepristranske analize znanstvene literature. Poročilo STOA, objavljeno leta 2000, podaja naslednje sklepe:
• »Študije ne kažejo na povezavo med silikonskimi vsadki in resnimi zdravstvenimi tveganji, kot so rak ali bolezni vezivnega tkiva.«
• »... zaključki študij ne navajajo dokazov o škodljivih učinkih na dojence, ki jih dojijo ženske s silikonskimi prsnimi vsadki ...« 

Inštitut za medicino (The Institute of Medicine; IOM)
To komisijo strokovnjakov iz mnogih znanstvenih disciplin je Kongres ZDA pooblastil za izvedbo neodvisne revizije preteklih in še potekajočih 
raziskav v zvezi s silikonskimi prsnimi vsadki in drugimi vrstami prsnih vsadkov. Poročilo IOM, objavljeno leta 1999, podaja naslednje sklepe:
• Pri ženskah s prsnimi vsadki ni povečanega tveganja za bolezen vezivnega tkiva. Pri ženskah s prsnimi vsadki ni večjega tveganja za razvoj 

raka, imunoloških bolezni ali nevroloških težav kot pri ostali populaciji.
• Dojenje je varno in koristno.
• Ni vplivov na potomstvo, torej na otroke žensk s prsnimi vsadki.

2. ODLOČITEV ZA PRSNE VSADKE
Razlogi za razmislek o uporabi prsnih vsadkov
Vsadke se uporablja ob naslednjih indikacijah:
• Povečanje dojk – ta poseg se izvaja zaradi povečanja velikosti in spremembe velikostnih razmerij ženskih dojk. Evropski parlament »priporoča, 

da se uporabo prsnih vsadkov pri ženskah, mlajših od 18 let, odobri le na osnovi medicinskih razlogov.«
• Rekonstrukcija dojk – ta poseg se izvaja zaradi povrnitve oblike ženskih dojk po mastektomiji ali poškodbi, ki je privedla do delne ali popolne 

izgube dojke oziroma dojk, oziroma za popravilo prirojene napake.
• Menjava vsadka ali kirurška revizija po predhodnem posegu – ta poseg se izvaja v okviru menjave prsnega vsadka ali kirurške revizije pri 

bolnicah s predhodnim povečanjem ali rekonstrukcijo dojk z vsadki, polnjenimi s silikonskim gelom ali fiziološko raztopino.

Razlogi, zaradi katerih prsni vsadki morda niso primerni
Uporaba te proteze je kontraindicirana pri bolnicah, ki imajo katero koli od naslednjih stanj:
• Nosečnost ali dojenje.
• Lupus (npr. sistemski lupus eritematodes /SLE/ in diskoidni lupus eritematodes /DLE/).
• Skleroderma (npr. progresivna sistemska skleroza).
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• Trenutno stanje, ki bi lahko vplivalo na celjenje ran oziroma ga ogrozilo (razen pri bolnicah za rekonstrukcijo).
• Okužba ali absces kjer koli na telesu.
• Znaki lastnosti tkiva, ki so klinično nezdružljivi z vsadki (npr. poškodbe tkiva zaradi obsevanja, nezadostna količina tkiva ali 

neprimerna ožiljenost).
• Katero koli zdravstveno stanje oziroma zdravljenje katerega koli zdravstvenega stanja, ki po mnenju zdravnika/zdravnikov lahko predstavlja 

neupravičeno kirurško tveganje.
• Anatomska ali fiziološka anomalija, ki bi lahko povzročila znatne pooperativne zaplete.
• Anamneza občutljivosti na tuje materiale ali anamneza večkratnih poskusov in neuspehov pri povečanju ali rekonstrukciji dojk.
• Nepripravljenost na prestajanje dodatnih kirurških posegov zaradi kirurške revizije.
• Nerealistična pričakovanja, na primer neprimeren odnos ali motivacija ali nezadostno razumevanje tveganj, povezanih s kirurškim posegom 

in vsadki.
• Predmaligna bolezen dojk brez subkutane mastektomije.
• Nezdravljena ali neustrezno zdravljena malignost dojk brez mastektomije.

Kakšne vrste s silikonom polnjenih prsnih vsadkov ponuja družba Mentor?
Vsi prsni vsadki MENTOR®, polnjeni z gelom, vsebujejo koheziven silikonski gel. Prsni vsadki so na voljo s tremi stopnjami kohezivnosti polnila, 
in sicer: Cohesive I (standardna kohezivnost), Cohesive II (srednja kohezivnost) in Cohesive III (velika kohezivnost). Vsadki so na voljo v različnih 
oblikah in velikostih ter z različnimi površinskimi teksturami. Prsni vsadki so na voljo z gladko ali teksturirano površino. Izdelki družbe Mentor 
imajo teksturirano površino prsnih vsadkov, imenovano SILTEX™. Poleg tega so vsadki na voljo kot prsni vsadki z enojno silikonsko zaščitno vrečko, 
polnjeno s silikonskim gelom, ali kot tkivni razširjevalci za dojke/prsni vsadki z notranjo silikonsko zaščitno vrečko, polnjeno s fiziološko raztopino, 
in zunanjo silikonsko zaščitno vrečko, polnjeno s kohezivnim silikonskim gelom.
Sledi opis izvedb prsnih vsadkov MENTOR®. Skrbno se seznanite z različnimi lastnostmi prsnih vsadkov in se o najprimernejši vrsti oz. vrstah 
vsadka za vas pogovorite s svojim kirurgom.

Družina prsnih vsadkov, polnjenih s gelom (stalna prostornina) 
Okrogle izvedbe:

Gladka 

PPE Specification
Labeling Specification
11858-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Slovene

100075453 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



8 11858-03 
LAB100075453v4

SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

Družina tkivnih razširjevalcev za dojke/prsnih vsadkov BECKER™ (pooperativno prilagajanje prostornine):

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri vstavitvi prsnih vsadkov
Morebitne koristi
Ženske se odločajo za prvi kirurški poseg za povečanje dojk zaradi povečanja velikosti in velikostnih razmerij svojih dojk. Ženske se odločajo za 
prvi poseg kirurške rekonstrukcije dojk, da bi se pri njih nadomestilo tkivo dojk, ki je bilo odstranjeno zaradi raka ali poškodbe, ali da bi se pri 
njih nadomestilo tkivo dojk, ki se zaradi resne anomalije dojk ni pravilno razvilo. Poleg tega se ženske odločajo za kirurško revizijo (zamenjavo 
obstoječega prsnega vsadka) zaradi popravila ali izboljšanja rezultata prvega kirurškega povečanja dojk ali prve kirurške rekonstrukcije dojk.

Življenje s prsnimi vsadki
• Ne glede na to, ali se odločate za povečanje ali za rekonstrukcijo dojk, se morate zavedati, da vstavitev prsnih vsadkov morda ne bo samo 

en kirurški poseg. Morda boste morali zdravnika obiskati večkrat in morda bodo med življenjsko dobo prsnega vsadka potrebni dodatni 
kirurški posegi.
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• Prsni vsadki ne veljajo za medicinske pripomočke, ki bi trajali vse življenje. V življenju bolnice s prsnimi vsadki bo morda potrebna odstranitev 
prsnega vsadka z/brez namestitve novega vsadka.

• Pričakovano trajanje prsnih vsadkov MENTOR® temelji na ocenjenih stopnjah predrtja vsadkov. Prsni vsadki se lahko predrejo zaradi številnih 
razlogov, med drugim zaradi obrabe pripomočka, nenamerne poškodbe z ostrim instrumentom med posegom in fizičnim stresom, kot ga 
povzročajo prometne nesreče ali naporna dejavnost. Stopnje predrtja se lahko razlikujejo glede na vrsto opravljenega kirurškega posega 
vstavitve prsnega vsadka. V kliničnih študijah, ki jih izvaja družba MENTOR®, pri bolnicah opravljamo redne preiskave z magnetno resonanco 
(MRI), s katero ocenimo, ali je prišlo do predrtja vsadka. Pomembno je omeniti, da večina bolnic ni imela simptomov, povezanih s predrtjem 
vsadka, o katerem so poročale.

V nadaljevanju so navedene ocenjene stopnje predrtja prsnih vsadkov MENTOR® v času uporabe, kot so jih ugotavljali v kliničnih študijah družbe 
MENTOR®. Stopnje so izračunane s Kaplan-Meierjevo analitično metodo. Te stopnje predrtja vključujejo »sum na predrtje« in »potrjeno predrtje«,  
kot je opredeljeno v nadaljevanju. 

Pri sumu na predrtje gre za predrtje, na katero sumimo na osnovi rezultatov preiskave MRI, vendar ga telesni pregled ni potrdil, običajno 
zato, ker se bolnica ni odločila za odstranitev vsadka.
Potrjena predrtja so potrjena s preiskavo vsadka po odstranitvi iz bolnice.

Delež potrjenih predrtij je bil 64 % (49 od 77 sumov na predrtje ali potrjenih predrtij) pri vsadkih MENTOR® MemoryGel®, 47 % (8 od 17 sumov 
na predrtje ali potrjenih predrtij) pri prsnih vsadkih Contour Profile® (CPG) in 56 % (10 od 18 sumov na predrtje ali potrjenih predrtij) pri 
vsadkih BECKER™.
Stopnje sumov na predrtje ali potrjenih predrtij pri vsadkih MENTOR® MemoryGel® po 10 letih:

Prvo kirurško povečanje dojk Kirurška revizija povečanja dojk Prva rekonstrukcija dojk Kirurška revizija rekonstrukcije dojk

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Celotna stopnja spremljanja v obdobju 10 let je bila 53 %, zato je točnost podatkov omejena.

Stopnje sumov na predrtje ali potrjenih predrtij pri prsnih vsadkih Contour Profile® (CPG) po 8 letih:

Prvo kirurško povečanje dojk Kirurška revizija povečanja dojk Prva rekonstrukcija dojk Kirurška revizija rekonstrukcije dojk

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Celotna stopnja spremljanja v obdobju 8 let je bila 55 %, zato je točnost podatkov omejena.

Na osnovi zgornjih podatkov lahko pričakujemo, da imajo prsni vsadki MENTOR® MemoryGel® in Contour Profile® (CPG) povprečno življenjsko 
dobo več kot deset let.

Tkivni razširjevalci/prsni vsadki BECKER™ prav tako vsebujejo fiziološko raztopino, zato lahko pride do izpraznitve, če je na vsadku raztrganina, 
zaradi katere začne fiziološka raztopina iztekati. Stopnje izpraznitve in sumov na predrtje ali potrjenih predrtij so prikazane spodaj.
Stopnje sumov na predrtje ali potrjenih predrtij in stopnje izpraznitev pri tkivnih razširjevalcih/prsnih vsadkih BECKER™ pri bolnicah  
z rekonstrukcijo po 5 letih:

Sumi na predrtje ali potrjena predrtja 7,2 %

Izpraznitev 1,3 %

Zaradi manjše velikosti vzorca pri študijah z vsadki BECKER™ je točnost podatkov omejena. 

Za tkivne razširjevalce/prsne vsadke BECKER™ trenutno obstajajo podatki za do 5 let, stopnja predrtja/izpraznitve pri bolnicah z rekonstrukcijo pa je 
manj kot 10 %.
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• Mnoge spremembe, ki nastanejo na dojki po kirurškem posegu vstavitve prsnih vsadkov, so nepovratne (jih ni mogoče odpraviti). Če se 
bolnica pozneje odloči za odstranitev prsnega vsadka oziroma vsadkov, lahko pride do nastanka estetsko motečih vdolbin v tkivu, grbančenja, 
gubanja ali drugih sprememb videza dojke.

• Prsni vsadki lahko vplivajo na bolničino sposobnost proizvodnje zadostne količine mleka za dojenje. Poleg tega prsni vsadki ne preprečijo 
povešanja dojk po nosečnosti.

• Prisotnost prsnih vsadkov lahko oteži rutinsko mamografijo in bolnica bo morda potrebovala slikanje z več kotov, kar pomeni, da bo pri 
pregledu prišlo do večje porabe časa in večje izpostavljenosti sevanju.

Koraki kirurške vstavitve
• Izbor kirurga
 Ko izbirate kirurga, ki ima izkušnje z vsajanjem prsnih vsadkov, bi morali dobiti odgovore na naslednja vprašanja:

1. Koliko posegov povečanja ali rekonstrukcije dojk ta kirurg opravi vsako leto?
2. Koliko let ta kirurg že opravlja posege vstavitve prsnih vsadkov?
3. Kaj je najpogostejši zaplet, s katerim se srečuje pri vstavitvi prsnih vsadkov?
4. Kakšna je pri tem kirurgu stopnja ponovnih kirurških posegov, ki jih je treba opraviti po vstavitvi prsnih vsadkov, in kaj je najpogostejša 

vrsta ponovnega posega, ki ga mora ta kirurg opraviti?
Razumeti morate naslednje možnosti pri kirurškem posegu vstavitve prsnih vsadkov in se o njih pogovoriti s kirurgom:
• Velikost vsadka
 Običajno velja, da čim večjo velikost košarice želi bolnica, toliko večji prsni vsadek (merjeno v kubičnih centimetrih oziroma mililitrih) bo moral 

kirurg vstaviti.
 Kirurg bo poleg tega ocenil obstoječe tkivo dojke in ugotovil, ali ga je dovolj za prekritje prsnega vsadka. Če je želeni prsni vsadek prevelik 

glede na razpoložljivo količino tkiva, vas zdravnik lahko opozori, da bodo po posegu morda opazni robovi vsadka. To lahko tudi poveča 
tveganje za kirurške zaplete. Poleg tega lahko preveliki prsni vsadki okrepijo siceršnji vpliv gravitacije in povzročijo hitrejše povešanje oziroma 
izgubo oblike dojke.

• Tekstura površine
 Trgovska znamka SILTEX™ je ime za teksturo na površini prsnih vsadkov MENTOR®. Teksturirana površina deluje kot disruptivna oziroma groba 

površina, na kateri se oblikuje vmesni sloj iz kolagena, ki ga tvori telo.
 Družba Mentor ponuja tudi vsadke z neteksturirano, gladko površino. 
• Oblika, izbočenost in višina vsadka
 Družba Mentor izdeluje vsadke, polnjene s kohezivnim gelom, z okroglo ali zaobljeno obliko profila izbočenosti. Okrogli vsadki so na voljo 

z različno izbočenostjo (nizko izbočeni, srednji, poudarjeni srednje izbočeni, visoki in izrazito visoki profili izbočenosti), zaobljeni profili 
izbočenosti pa so na voljo v različnih višinah (nizki, srednji in visoki).

• Stopnje kohezivnosti gela
 Silikonski geli, ki jih uporablja družba Mentor, so kohezivni polimeri in ne tekočine. Čeprav so vsadki na otip mehki in viskozni, gel deluje kot 

čvrsta celota. Gel v vsadkih družba Mentor se enakomerno drži skupaj, ob čemer ohranja prožnost, ki je podobna tisti pri naravnem tkivu 
dojke. Prsni vsadki družba Mentor, polnjeni z gelom, so na voljo v treh različnih stopnjah kohezivnosti, pri čemer pa so vsi geli kohezivni.

 Cohesive I 
Standardna stopnja kohezivnosti, ki se uporablja v vsadkih družba Mentor. To je najmehkejši gel, ki ga ponuja družba Mentor.

 Cohesive II 
Nekoliko trdnejši gel, za čvrstejši otip vsadka.

 Cohesive III 
Najkohezivnejši gel družba Mentor, ki skrbi za ohranjanje oblike ob hkratnem zadovoljujočem občutku čvrstosti.
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• Otipljivost
 Naslednji dejavniki lahko povečajo otipljivost vsadkov (to pomeni, da jih je z otipom mogoče laže zaznati): teksturirana površina, večja 

velikost vsadka, podžlezna namestitev in pomanjkanje kože/tkiva dojke za prekritje vsadka.
• Namestitev vsadka
 Vsadek je mogoče vstaviti delno pod veliko prsno mišico (podmišična oz. submuskularna namestitev) ali nad njo, pod žlezno tkivo dojke 

(subglandularna ali podžlezna namestitev). O prednostih in slabostih možnosti namestitve vsadka se morate pogovoriti s kirurgom.
• Podmišična namestitev lahko v primerjavi s 

podžlezno podaljša čas kirurškega posega in 
okrevanja po njem, poveča bolečino in oteži nekatere 
naknadne kirurške posege. Morebitne prednosti te 
namestitve so, da je vsadek lahko manj zaznaven na 
otip in olajša mamografsko slikanje dojk.
Podžlezna namestitev lahko skrajša čas kirurškega 
posega in okrevanja po njem, zmanjša bolečino in 
morda olajša dostop pri naknadnih kirurških posegih 
v primerjavi s podmišično namestitvijo. Vendar 
pa je pri tej vstavitvi mogoče, da bo vsadek bolj 
zaznaven na otip in da bo mamografsko slikanje 
dojke oteženo. 

• Mesta kirurškega reza
O prednostih in slabostih mest za kirurški rez za vstavitev vsadka se morate pogovoriti s kirurgom. Obstajajo tri pogosta mesta za kirurški 
rez: pod roko oz. pod pazduho (aksilarni pristop), okoli prsne bradavice oz. ob kolobarju (periareolarni pristop) ali pod dojko (inframamarni 
pristop). Če je kirurški rez narejen pod pazduho, si kirurg pri oblikovanju »žepa« za namestitev prsnega vsadka lahko pomaga s sondo z 
miniaturno kamero in manj invazivnimi instrumenti. Četrto mesto kirurškega reza: rez v popku (umbilikalni pristop), pri čemer se uporablja 
endoskopsko tehniko, ki ni bila preučena in zato ni priporočena.

 Aksilarni pristop 
To mesto reza je manj prikrito kot pri rezu okoli bradavice in je v primerjavi  
s slednjim povezano z manj težavami pri dojenju.

 Periareolarni pristop 
Rez okoli prsne bradavice je najbolj prikrit, a hkrati povezan z večjo  
verjetnostjo za nezmožnost uspešnega dojenja v primerjavi s preostalimi rezi.

 Inframamarni pristop 
To mesto reza je manj prikrito kot pri rezu okoli bradavice in je v primerjavi  
s slednjim povezano z manj težavami pri dojenju.

3. KAJ JE TREBA UPOŠTEVATI PRI KIRURŠKEM POVEČANJU DOJK
Katere možnosti so na voljo poleg kirurškega povečanja dojk?
• Sprejmite svoje dojke takšne, kot so.
• Nosite podložen nedrček ali zunanjo protezo.

Podžlezna Podmišična

Aksilarni pristop

Periareolarni pristop

Inframamarni  
pristop
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Ali je kirurško povečanje dojk prava odločitev za vas?
Morda je smiselno, da se posvetujete s svojo družino, prijatelji, skupinami za podporo bolnicam s prsnimi vsadki in strokovnimi svetovalci, ki vam 
bodo pomagali pri sprejemu odločitve. Priporočamo vam, da po pregledu informacij v tej brošuri in razmisleku o njih počakate še vsaj dva do štiri 
tedne in se šele nato odločite, ali želite kirurški poseg za povečanje dojk.

Okoliščine kirurškega posega in anestezija
Kirurško povečanje dojk se ponavadi opravi brez bivanja v bolnišnici (ambulantna obravnava), sam poseg pa se izvede v bolnišnični operacijski 
sobi ali kirurškem centru. Ponavadi poseg poteka ob splošni anesteziji, lahko pa tudi ob lokalni anesteziji. Kirurški poseg običajno traja eno do dve 
uri. Vaš kirurg bo naredil rez za vstavitev vsadka in v tkivu oblikoval žep za namestitev vsadka. Nato bo v tkivni žep vstavil vsadek in ga ustrezno 
namestil. Nazadnje bo kirurški rez zaprl, kar se ponavadi naredi s kirurškimi šivi, in ga morda še prelepil s trakom.

Nega po kirurškem posegu
Še nekaj dni po posegu boste verjetno čutili nekoliko utrujenosti in bolečine, vaše dojke pa bodo morda ostale otečene in občutljive na dotik še 
mesec ali več po posegu. Poleg tega boste morda imeli občutek napetosti na področju dojk, saj se bo vaša koža prilagajala novi velikosti dojke.
Pooperativna nega lahko vključuje uporabo pooperativnega kirurškega nedrčka, kompresijskega povoja ali športnega nedrčka za dodatno 
podporo in pomoč pri nameščanju vsadka med celjenjem. Skladno z navodili svojega kirurga se boste najverjetneje lahko vrnili na delo v nekaj 
dneh po posegu, čeprav se boste morali še vsaj nekaj tednov izogibati vsem napornim dejavnostim, ki bi lahko povzročile povečanje vašega 
srčnega utripa in krvnega tlaka. Vaš kirurg vam bo morda priporočil tudi vaje za masažo dojk.
Opomba: Če se pri vas pojavi vročina ali opazno otekanje in/ali rdečica v dojki/dojkah z vsadkom, se morate nemudoma obrniti na 
svojega kirurga.

Katera vprašanja v zvezi s povečanjem dojk morate postaviti svojemu kirurgu?
Naslednji seznam vprašanj vam bo pomagal, da ne pozabite na katero od tem, o katerih se morate pogovoriti s svojim zdravnikom.
1. Kakšna so tveganja in zapleti, povezani s prisotnostjo prsnih vsadkov?
2. Koliko dodatnih kirurških posegov na svoji dojki oz. dojkah z vsadkom lahko pričakujem v svojem življenju?
3. Kakšen bo videz mojih dojk, če se odločim za odstranitev vsadkov brez nadomestitve vsadkov z novimi?
4. Kakšna oblika, velikost, tekstura površine, mesto kirurškega reza in mesto namestitve vsadka so priporočljivi zame?
5. Kakšen bo vpliv na mojo sposobnost dojenja?
6. Kaj lahko pričakujem glede videza svojih dojk z vsadki skozi čas?
7. Kaj lahko pričakujem v zvezi z videzom svojih dojk z vsadki po nosečnosti? Kaj pa po dojenju?
8. Kakšne možnosti imam, če bom nezadovoljna z estetskim rezultatom svojih dojk z vsadki?
9. Kakšni alternativni postopki ali izdelki so na voljo, če se odločim, da ne bom imela prsnih vsadkov?
10. Ali lahko vidim fotografije dojk pred vsako vrsto posega in po njem in kakšne rezultate lahko pričakujem?

4. KAJ JE TREBA UPOŠTEVATI PRI KIRURŠKI REKONSTRUKCIJI DOJK
Katere možnosti so na voljo poleg kirurške rekonstrukcije dojk?
Morda se boste odločili, da ne želite kirurške rekonstrukcije dojk. V tem primeru se po želji lahko odločite za uporabo zunanje proteze (zunanje 
protetične dojke), ki jo namestite v nedrček. Zunanje protetične dojke so na voljo v različnih oblikah, velikostih in materialih, kot so pena, bombaž 
in silikon. Poleg tega so na voljo tudi po meri narejene proteze, ki se bodo ujemale z velikostjo in obliko vaše naravne dojke.

Ali je prav, da se odločite za kirurško rekonstrukcijo dojk?
Odločitev glede kirurške rekonstrukcije dojke je odvisna od vašega konkretnega primera, medicinskega stanja, splošnega zdravja, življenjskega 
sloga, čustvenega stanja ter velikosti in oblike dojke. Morda je smiselno, da se posvetujete s svojo družino, prijatelji, skupinami za podporo 
bolnicam s prsnimi vsadki, skupinami za podporo bolnicam z rakom dojke in strokovnimi svetovalci, ki vam bodo pomagali pri sprejemu odločitve. 

PPE Specification
Labeling Specification
11858-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Slovene

100075453 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



11858-03 13 
LAB100075453v4

Priporočamo vam, da po pregledu informacij v tej brošuri in razmisleku o njih počakate še vsaj dva do štiri tedne in se šele nato odločite, ali želite 
kirurški poseg za rekonstrukcijo dojk.
Če razmišljate o rekonstrukciji dojk in nimate izbranega plastičnega kirurga, prosite svojega splošnega kirurga, da vam priporoči seznam izkušenih 
plastičnih kirurgov v vaši okolici. Vaš splošni kirurg, plastični kirurg in onkolog naj skupaj načrtujejo vašo mastektomijo in rekonstrukcijo dojk, saj 
bodo tako omogočili najboljše možne rezultate vašega posega.

Katere možnosti so na voljo pri kirurški rekonstrukciji dojk?
Vrsta posega za rekonstrukcijo dojk, ki vam je na voljo, je odvisna od vašega zdravstvenega stanja, oblike in velikosti dojke, splošnega zdravja, 
življenjskega sloga in življenjskih ciljev. Ženske z majhnimi ali srednje velikimi dojkami so najprimernejše kandidatke za rekonstrukcijo dojk.
Rekonstrukcijo dojke je mogoče izvesti s protezo (prsnim vsadkom, ki je lahko polnjen z gelom, fiziološko raztopino ali kombinacijo obeh), vašimi 
lastnimi tkivi (tkivnim režnjem) ali kombinacijo proteze in tkivnega režnja. Tkivni reženj je del kože, maščobnega in/ali mišičnega tkiva, ki ga 
kirurško premaknejo z vašega trebuha, hrbta ali drugega dela telesa na področje dojk in iz njega oblikujejo novo dojko.
Ne glede na to, ali boste imeli rekonstrukcijo dojke s prsnimi vsadki ali brez njih, boste verjetno potrebovali dodatne kirurške posege za izboljšanje 
simetrije in videza rekonstruiranega področja. Na primer: ker je med posegom mastektomije pogosto s tkivom dojke odstranjena tudi prsna 
bradavica, se bradavico pogosto rekonstruira s kožnim režnjem, vzetim z druge dojke, ali s tetovažo na ustreznem območju. Rekonstrukcija prsne 
bradavice ponavadi poteka v ločenem ambulantnem posegu, in sicer po zaključku prvotne kirurške rekonstrukcije dojke.

Rekonstrukcija dojk s prsnimi vsadki
Vaš kirurg se bo odločil, ali ste zaradi svojega zdravstvenega in medicinskega stanja primerna kandidatka za rekonstrukcijo dojke s prsnimi vsadki. 
Pri ženskah z večjimi dojkami bo za rekonstrukcijo morda potrebna kombinacija tkivnega režnja in prsnega vsadka. Vaš kirurg bo morda priporočil 
vstavitev prsnega vsadka tudi v drugo, neprizadeto dojko, in sicer zaradi čim večje podobnosti dojk po rekonstrukciji (povečane simetrije), 
morda pa bo priporočil zmanjšanje (redukcijsko mamoplastiko) ali dvig neprizadete dojke (mastopeksijo) zaradi izboljšanja simetričnosti dojk. 
Redukcijska mamoplastika zajema odstranitev dela tkiva in kože dojke. Mastopeksija zajema odstranitev traku kože izpod dojke ali okoli prsne 
bradavice, nastalo tkivno vrzel pa se nato zapre in uporabi za dvig in napenjanje kože prek dojke. Če ne želite posegov na zdravi dojki, se morate  
o tem pogovoriti s svojim kirurgom, saj lahko vaša želja vpliva na izbor primernih metod za rekonstrukcijo dojke.

Čas vašega posega za kirurško rekonstrukcijo dojk s prsnimi vsadki
Opis v nadaljevanju se nanaša na rekonstrukcijo po mastektomiji, ob čemer podobno velja tudi za rekonstrukcijo dojke po poškodbi oziroma 
za rekonstrukcijo zaradi prirojene napake dojke. Postopek rekonstrukcije dojke se lahko začne že med posegom mastektomije (takojšnja 
rekonstrukcija) ali tedne in celo leta po njem (odložena rekonstrukcija). Takojšnja rekonstrukcija lahko zajema namestitev prsnega vsadka; 
ponavadi sicer gre za namestitev tkivnega razširjevalca za dojko, ki bo pozneje nadomeščen s prsnim vsadkom, lahko pa zajema tudi namestitev 
tkivnega razširjevalca za dojke/prsnega vsadka (razširjevalec/vsadek BECKER™) Tkivni razširjevalec/prsni vsadek BECKER™ opravlja nalogo 
tkivnega razširjevalca in prsnega vsadka. Njegovo prostornino se postopno povečuje prek injiciranja fiziološke raztopine skozi vhod za polnjenje, 
ki je nameščen pod kožo. Ko tkivni razširjevalec/prsni vsadek BECKER™ doseže želeno prostornino, se vhod za polnjenje odstrani. Pomembno je, 
da se zavedate, da je pri vsaki vrsti kirurške rekonstrukcije dojk za uspešno izvedbo lahko potrebnih več korakov. Dve morebitni prednosti takojšnje 
rekonstrukcije dojk sta to, da se vaša rekonstrukcija dojk začne že ob mastektomiji in da se zaradi združitve posega mastektomije in prve stopnje 
rekonstrukcije dojke prihrani čas in denar. Vendar pa lahko pri takojšnji rekonstrukciji pride do povečanega tveganja za zaplete, kot je predrtje 
vsadka, čas vašega prvega posega in okrevanja po njem pa je lahko daljši.
Prednost odložene rekonstrukcije je morda, da lahko s svojo odločitvijo glede rekonstrukcije in samim postopkom rekonstrukcije počakate, dokler 
niso vaša preostala zdravljenja (na primer zdravljenje z obsevanjem in kemoterapija) zaključena. Odložena rekonstrukcija je morda priporočljiva, 
če vaš kirurg pričakuje težave s celjenjem po mastektomiji ali če preprosto potrebujete več časa za razmislek o možnostih, ki so vam na voljo. 
Pri odločanju med takojšnjo in odloženo rekonstrukcijo je smiselno razmisliti o medicinskih, finančnih in čustvenih vidikih. S svojim kirurgom, 
plastičnim kirurgom in/ali onkologom se morate pogovoriti o pozitivnih in negativnih vidikih možnosti, ki so na voljo v vašem primeru.
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O čem v zvezi s kirurškim posegom se morate pogovoriti s svojim zdravnikom
O prednostih in slabostih naslednjih možnosti se pogovorite s svojim kirurgom in/ali onkologom.
• Takojšnja rekonstrukcija
 Enostopenjska takojšnja rekonstrukcija s prsnim vsadkom (samo prsni vsadek) ali s kombiniranim tkivnim razširjevalcem/prsnim vsadkom  

(vsadek/razširjevalec BECKER™).
 Dvostopenjska takojšnja rekonstrukcija z začasnim tkivnim razširjevalcem, ki ji čez nekaj mesecev sledi odložena rekonstrukcija s  

prsnim vsadkom.
• Odložena rekonstrukcija
 Enostopenjska odložena rekonstrukcija s tkivnim razširjevalcem/prsnim vsadkom (razširjevalec/vsadek BECKER™).
 Dvostopenjska odložena rekonstrukcija z začasnim tkivnim razširjevalcem, ki ji čez nekaj mesecev sledi poseg, pri katerem se začasni 

razširjevalec nadomesti s prsnim vsadkom.

Kakšen je postopek kirurške rekonstrukcije dojke s prsnim vsadkom?
Enostopenjska (takojšnja ali odložena) rekonstrukcija dojk z vsadki
Takojšnjo enostopenjsko rekonstrukcijo dojk je mogoče opraviti v istem posegu kot mastektomijo. Ko splošni kirurg odstrani vaše prsno tkivo, 
plastični kirurg vstavi prsni vsadek ali kombinirani tkivni razširjevalec/prsni vsadek (razširjevalec/vsadek BECKER™), s čimer je enostopenjska 
rekonstrukcija zaključena. Če se uporabi tkivni razširjevalec/prsni vsadek BECKER™, se vanj postopoma (v času do šest mesecev) dodaja fiziološko 
raztopino, dokler ni širjenje zaključeno, nato pa se vhod za polnjenje odstrani. Odstranjevanje vhoda za polnjenje razširjevalca se ponavadi izvede 
ob lokalni anesteziji, in sicer v ambulantni obravnavi ali na dnevnem oddelku bolnišnice. Enostopenjsko odloženo rekonstrukcijo dojke se izvede 
več mesecev ali let po prvotnem posegu, in sicer z namestitvijo prsnega vsadka ali tkivnega razširjevalca/prsnega vsadka BECKER™.

Dvostopenjska (takojšnja ali odložena) kirurška rekonstrukcija dojk
Rekonstrukcija dojke s prsnim vsadkom MENTOR®, polnjenim z gelom, ponavadi poteka v obliki dvostopenjskega posega, ki se začne z 
namestitvijo začasnega tkivnega razširjevalca, ki se ga čez nekaj mesecev nadomesti s prsnim vsadkom. 
Namestitev tkivnega razširjevalca je mogoče opraviti takoj, torej že ob času mastektomije, ali pa pozneje, več mesecev ali let po mastektomiji. 
Tkivni razširjevalec je lahko opremljen z vhodom za polnjenje ali kupolo za injiciranje, ki je lahko integrirana (pritrjena na zaščitno vrečko 
razširjevalca) ali ločena (povezana z razširjevalcem prek cevke za polnjenje). Če se uporabi tkivni razširjevalec z ločeno komoro, bo ta nameščena 
pod roko oziroma pazduho.

1. stopnja: Razširitev tkiva

Brazgotina po mastektomiji Razširjevalec/vsadek z ločeno 
komoro za injiciranje

Tkivni razširjevalec z integrirano 
komoro

Končni rezultat posega  
z vsadkom
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Med postopkom mastektomije splošni kirurg pogosto poleg tkiva dojke odstrani tudi kožo, zaradi česar ostane tkivo na prsih plosko in napeto.  
Pod preostalo tkivo prsi se namesti tkivni razširjevalec, s katerim se oblikuje prostor v obliki dojke za namestitev prsnega vsadka.
Tkivni razširjevalec je balonu podoben pripomoček, izdelan iz elastične silikonske gume. Ob vstavitvi tkivni razširjevalec ni napolnjen, ampak se 
ga pozneje postopoma polni s sterilno fiziološko raztopino, in sicer tako, da se majhno injekcijsko iglo potisne skozi kožo in v vhod za polnjenje na 
razširjevalcu. S polnjenjem tkivnega razširjevalca se tkiva nad njim začnejo raztezati, podobno kot pri postopnem raztezanju trebušnih tkiv med 
nosečnostjo. Tkivni razširjevalec tako oblikuje žep v obliki dojke, v katerega bo mogoče namestiti prsni vsadek.
Vstavitev tkivnega razširjevalca se ponavadi opravi v splošni anesteziji v operacijski sobi (dvorani). Ta poseg ponavadi traja eno do dve uri. Poseg 
ponavadi zahteva kratkotrajno bivanje v bolnišnici, mogoče pa ga je izvesti tudi brez bivanja v bolnišnici (ambulantna obravnava). Ponavadi lahko 
začnete opravljati svoje običajne dnevne aktivnosti dva do tri tedne po tem posegu.
Ker je koža na prsnem košu po mastektomiji običajno nekoliko omrtvičena, morda ne boste čutili bolečin zaradi vstavitve tkivnega razširjevalca. 
Mogoče pa je tudi, da boste doživeli občutek pritiska ali neudobja po vsakem polnjenju razširjevalca, ki bo ponehal, ko se bo tkivo razširilo. 
Širjenje tkiva ponavadi traja štiri do šest mesecev.

2. stopnja: Namestitev prsnega vsadka
Po odstranitvi tkivnega razširjevalca se v tkivni žep namesti prsni vsadek. Kirurški poseg zamenjave tkivnega razširjevalca s prsnim vsadkom 
(menjava vsadka) se ponavadi opravi ob splošni anesteziji v operacijski sobi (dvorani). Ob tem je lahko potrebno kratkotrajno bivanje v bolnišnici, 
poseg pa je mogoče izvesti tudi ambulantno (brez bivanja v bolnišnici).

Rekonstrukcija dojk brez vsadkov: Postopki rekonstrukcije s tkivnim režnjem
Dojko je mogoče rekonstruirati tudi tako, da se kirurško premesti del kože, maščobnega in mišičnega tkiva z enega dela bolničinega telesa na 
drugega. Potrebni del tkiva je mogoče odvzeti z delov telesa, kot so trebuh, zgornji del hrbta, zgornji del boka ali zadnjice.
Tkivni reženj lahko ostane povezan s krvnim obtokom na mestu odvzema, ob čemer se reženj premakne na mesto rekonstrukcije skozi tunel pod 
kožo (pecljati reženj), lahko pa se ga povsem loči od mesta odvzema in pritrdi na mesto rekonstrukcije dojke z mikrokirurškimi tehnikami (prosti 
reženj). Zaradi potrebe po mikrokirurških postopkih je čas posega pri prostem režnju praviloma daljši.
Rekonstrukcija s tkivnim režnjem zahteva nekajdnevno bivanje v bolnišnici in čas okrevanja je na splošno daljši kot pri rekonstrukciji s prsnim 
vsadkom. Poseg s tkivnim režnjem poleg tega pusti brazgotine na mestu odvzema tkivnega režnja in morda tudi na rekonstruirani dojki. Vendar 
pa ima rekonstrukcija s tkivnim režnjem prednost, da se z njo nadomesti tkivo na področju prsnega koša. To lahko pride prav v primerih, ko so bila 
tkiva na prsnem košu poškodovana in niso primerna za širjenje. Nadaljnja prednost posegov rekonstrukcije s tkivnimi režnji v primerjavi s posegi  
z vsadki je to, da posegi na neprizadeti dojki zaradi izboljšanja simetrije ponavadi niso potrebni.
Najpogostejše vrste tkivnih režnjev so reženj TRAM (transverzalni mišično-kožni reženj mišice rektus abdominis, ki zajema tkivo s področja 
trebuha) in reženj mišice latissimus dorsi (ki zajema tkivo z zgornjega dela hrbta).
Pomembno je, da se zavedate, da je operacija s tkivnim režnjem, še posebej z režnjem TRAM, velik kirurški poseg, ki je obsežnejši od mastektomije. 
Predpogoj za tak poseg sta dobro splošno zdravstveno stanje in močna čustvena motivacija. Če imate znatno preveliko telesno težo, kadite cigarete, 
ste že imeli kirurški poseg na mestu odvzema režnja ali imate kakršne koli težave s krvnim obtokom, morda niste primerna kandidatka za poseg  
z režnjem TRAM. Če pa ste zelo vitki, morda nimate dovolj tkiva na trebuhu ali hrbtu za oblikovanje mase dojke s tem postopkom.
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Reženj TRAM (mišično-kožni reženj s trebuha; prost ali pecljat)

1. korak: Opravi se mastektomija in označi se 
mesto odvzema režnja.

2. korak: Reženj mišice rektus in tkiva se skozi tkivni  
tunel premakne na mesto rekonstrukcije dojke.

3. korak: Končni rezultat.

Med postopkom z režnjem TRAM kirurg odstrani del tkiva z vašega trebuha, ga premakne na prsni koš in iz njega oblikuje novo dojko. Posegu  
z režnjem TRAM včasih rečejo kar rekonstrukcija z »zmanjšanjem trebuha«, saj lahko po njem ostane področje trebuha bolj plosko.
Poseg rekonstrukcije s pecljatim režnjem TRAM ponavadi zahteva tri do šest ur operacije ob splošni anesteziji, poseg s prostim režnjem TRAM pa na 
splošno traja še dlje. Pri posegu z režnjem TRAM bo morda potrebna krvna transfuzija. Ponavadi je potrebno dvo- do petdnevno bivanje v bolnišnici. 
Svoje običajne dnevne aktivnosti lahko začnete opravljati šest do osem tednov po posegu. Nekatere ženske pa poročajo, da traja tudi do eno leto po 
posegu, preden lahko zaživijo svoj običajen življenjski slog. Na področju trebuha lahko pride do začasne ali trajne oslabelosti mišic. Če razmišljate 
o nosečnosti po rekonstrukciji, se morate o tem pogovoriti s svojim kirurgom. Na trebuhu bo ostala velika brazgotina, morebiti pa tudi dodatne 
brazgotine na območju rekonstruirane dojke.

Reženj LD (reženj široke hrbtne mišice) s prsnimi vsadki ali brez njih

Reženj kože in mišice se odstrani  
z odvzemnega mesta na hrbtu.

Tkivo se skozi podkožni tunel prestavi 
na mesto mastektomije in uporabi za 
oblikovanje mase nove dojke.

Za oblikovanje nove dojke 
je mogoče uporabiti tudi 
prsni vsadek.

Med postopkom z režnjem mišice latissimus dorsi kirurg premakne del tkiva z vašega hrbta na prsni koš in iz njega oblikuje novo dojko. Ker je 
reženj mišice latissimus dorsi ponavadi tanjši in manjši kot reženj TRAM, je ta postopek morda primernejši za rekonstrukcijo manjše dojke.
Poseg z režnjem mišice latissimus dorsi ponavadi zahteva dve do štiri ure operacije v splošni anesteziji. Ponavadi je potrebno dvo- do tridnevno 
bivanje v bolnišnici. Svoje dnevne aktivnosti lahko ponovno začnete opravljati dva do tri tedne po posegu. Morda bo prišlo do nekoliko začasne  
ali trajne oslabelosti mišic in težav z gibanjem na področju hrbta in ramena. Na hrbtu bo ostala brazgotina, ki jo je ponavadi mogoče prikriti  
s hrbtnim delom nedrčka. Morda boste imeli tudi dodatne brazgotine na rekonstruirani dojki.
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Katera vprašanja v zvezi z rekonstrukcijo dojk morate postaviti svojemu kirurgu?
Naslednji seznam vprašanj vam bo pomagal, da ne pozabite na katero od tem, o katerih se morate pogovoriti s svojim zdravnikom.
1. Katere so vse možnosti, ki jih imam na voljo za rekonstrukcijo dojke? 
2. Kaj so tveganja in zapleti pri vsaki od vrst kirurških posegov za rekonstrukcijo dojk in kako pogosti so? 
3. Kaj pa, če se moj rak ponovi ali pojavi v drugi dojki?
4. Ali bo rekonstrukcija vplivala na zdravljenje raka?
5. V koliko korakih poteka vsaka od vrst rekonstrukcije in kateri so ti koraki?
6. Kako dolgo bo trajalo, da bo rekonstrukcija dokončana?
7. Koliko izkušenj imate z vsako od vrst rekonstrukcije?
8. Ali lahko vidim fotografije dojk pred vsako vrsto posega in po njem in kakšne rezultate lahko pričakujem?
9. Kako bodo videti moje brazgotine?
10. Kakšne vrste sprememb lahko sčasoma pričakujem na svoji dojki z vsadkom?
11. Kakšne spremembe zaradi nosečnosti lahko pričakujem na svoji dojki z vsadkom?
12. Kakšne možnosti imam, če bom nezadovoljna z estetskim rezultatom svoje dojke z vsadkom?
13. Ali se lahko z drugimi bolnicami pogovorim o njihovih izkušnjah?
14. Kakšen je pričakovan končni strošek vsakega postopka pri rekonstrukciji v več stopnjah?
15. Koliko bolečine ali neugodja bom čutila in kako dolgo?
16. Kako dolgo bom v bolnišnici?
17. Ali bom potrebovala krvne transfuzije in ali lahko darujem svojo kri?
18. Kdaj bom lahko spet normalno opravljala svoje običajne aktivnosti (ali spolne, športne aktivnosti)?

5. KATERE KONTRAINDIKACIJE, OPOZORILA IN PREVIDNOSTNE UKREPE JE TREBA UPOŠTEVATI?
Kontraindikacija je stanje ali okoliščina, katere prisotnost pomeni, da nekega postopka ni mogoče opraviti. Prsni vsadki MENTOR® so 
kontraindicirani v naslednjih okoliščinah, saj tveganje, ki ga predstavlja postopek povečanja ali rekonstrukcije dojk z vsadki, presega prednosti 
takega posega:
• ženske z aktivno okužbo kjer koli v telesu,
• ženske z obstoječim rakom ali predrakavim stanjem dojke, ki niso prejele zadostnega zdravljenja za tovrstno stanje, ter
• ženske, ki so noseče ali dojijo.

Kirurški postopki, ki so pri prsnih vsadkih kontraindicirani:
• Injiciranje skozi zaščitno vrečko vsadka.
• Kopičenje vsadkov: več kot en vsadek na posamezno dojko.

Varnost ni bila dokazana pri bolnicah z naslednjimi stanji:
• Avtoimunske bolezni, kot sta lupus in skleroderma.
• Stanja, ki vplivajo na celjenje ran in strjevanje krvi.
• Oslabljen imunski sistem (npr. med imunosupresivnim zdravljenjem).
• Zmanjšana oskrba tkiva dojke s krvjo.

Drugi vidiki, o katerih je treba razmisliti
Mamografija pred vstavitvijo prsnega vsadka
Smiselno je, da razmislite o mamografski preiskavi pred posegom in nato še eni 6 mesecev do eno leto po vstavitvi prsnih vsadkov, da se ugotovi 
osnovno stanje.
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Vpliv prsnega vsadka na mamografijo
Vsadek lahko ovira odkrivanje raka dojke z mamografijo, lahko pa tudi oteži samo izvedbo mamografije. Zato je zelo pomembno, da specialistu za 
mamografijo pred preiskavo poveste, da imate prsni vsadek. Radiolog lahko uporabi posebne tehnike, ki pomagajo zmanjšati tveganje za predrtje 
vsadka in pridobiti najboljše slike tkiva dojke. Ker je treba dojko med mamografskim slikanjem stisniti, lahko med preiskavo pride do predrtja 
vsadka. Pri teh posebnih tehnikah je treba narediti več rentgenskih slik, zaradi česar bo ženska z vsadki izpostavljena večjemu odmerku sevanja. 
Vendar pa koristnost mamografije pri odkrivanju raka pretehta tveganje, ki ga predstavljajo ta dodatna rentgenska slikanja.

Razlikovanje med prsnim vsadkom in prsnim tkivom pri samopregledu dojk
Na svoji dojki z vsadkom morate vsak mesec opraviti samopregled. Da boste pri tem uspešni, prosite svojega kirurga, da vam razloži, kako ločiti, 
kaj je vsadek in kaj je tkivo dojke. Vsako novo zatrdlino ali sumljivo lezijo (rano) je treba pregledati z biopsijo. Pri biopsiji je treba paziti, da ne 
pride do predrtja vsadka. Prisotnost prsnih vsadkov lahko izboljša možnost odkritja tumorja pri samopregledu (pretipanju tkiva dojk).

Dolgoročni učinki
Študije dolgoročne varnosti in učinkovitosti prsnih vsadkov še vedno potekajo, ob čemer družba Mentor spremlja dolgoročna tveganja (tj. v 
obdobju 10 let) za predrtje vsadka, potrebo po ponovnem kirurškem posegu, odstranitev prsnega vsadka in skrčenje kapsule (otrditev tkiv okoli 
vsadka). Ko bodo novi podatki na voljo, bo družba Mentor te informacije vključilo v zloženke z navodili, ki so priložene izdelkom in jih prejmejo 
zdravniki. Svojega zdravnika povprašajte o morebitnih posodobljenih informacijah.

Postopki v povezavi s tkivno ovojnico (kapsulo)
Zavedati se morate, da zaprte kapsulotomije, torej posega, pri katerem zdravnik vezivno kapsulo okoli vsadka na silo stiska oziroma nanjo izvaja 
pritisk, da bi razdrl brazgotinasto tkivo, ne priporočamo, saj lahko povzroči predrtje ali raztrganje vsadka.

Zdravljenje z obsevanjem
Zavedati se morate, da preizkusi, ki bi pokazali vpliv zdravljenja z obsevanjem na tkivih bolnic, ki imajo prsne vsadke, niso bili opravljeni. Vendar 
pa literatura kaže, da utegne zdravljenje z obsevanjem povečati verjetnost, da bo prišlo do skrčenja kapsule. Odločitev o tem, ali se bo po vstavitvi 
prsnih vsadkov izvajalo zdravljenje z obsevanjem, morata sprejeti vaš kirurg in radiološki onkolog.

Magnetna resonanca (MRI)
Slikanje z magnetno resonanco je dokazano najboljši način za neoperativno ugotavljanje, ali je prišlo do predrtja vsadka. Če boste opravili slikanje 
z magnetno resonanco, boste morali ležati na trebuhu, vaša dojka pa bo nameščena na posebnem držalu. Nato vas bodo pomaknili  
v napravo za slikanje, ki je lahko odprtega tipa ali pa oblikovana kot tunel. Nekatere bolnice med slikanjem doživijo neprijeten občutek zaradi 
zaprtega prostora. Med slikanjem vaše dojke bo naprava oddajala zvok. Za izvajanje slikanja z magnetno resonanco ne smete imeti kovinskih 
vsadkov v telesu ali anamneze klavstrofobije.

6. KATERI ZAPLETI SE LAHKO POJAVIJO V POVEZAVI S PRSNIMI VSADKI?
Vsak kirurški poseg lahko predstavlja tveganje za zaplete, kot so neželeni učinki anestezije, okužba, otekline, rdečica, krvavitev in bolečina.
Poleg tega se lahko pojavijo specifični zapleti, povezani s prsnimi vsadki. Ti zapleti so lahko:

Izpraznitev/predrtje
Če se zaščitna vrečka z gelom polnjenega prsnega vsadka predre, lahko pride do iztekanja gela iz vsadka. Tkivni razširjevalec/prsni vsadek BECKER™ 
se izprazni, če fiziološka raztopina uide skozi nezatesnjen ali poškodovan ventil ali predrto mesto na zaščitnih vrečkah vsadka. To se lahko kaže kot 
sprememba oblike vsadka, lahko pa ostane neopaženo (»tiho predrtje«), dokler ni ugotovljeno z mamografijo ali preiskavo MRI. Do izpraznitve 
ali predrtja lahko pride v prvih mesecih ali več let po vstavitvi. Vzroki za izpraznitev ali predrtje vključujejo poškodbo s kirurškimi instrumenti 
med posegom, prekomerno ali nezadostno polnjenje vsadka s fiziološko raztopino, skrčenje kapsule, zaprto kapsulotomijo, stres v obliki poškodb 
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ali močne fizične manipulacije vsadka, preveliko kompresijo med mamografskim slikanjem, vstavitvijo vsadka skozi rez v popku in neznane/
nepojasnjene vzroke. Zavedati se morate tudi, da se prsni vsadek lahko sčasoma izrabi in izprazni/predre.
V primeru izpraznjenih ali predrtih vsadkov je potreben dodaten kirurški poseg za odstranitev in morda tudi zamenjavo vsadkov.

Skrčenje tkivne ovojnice (kapsule)
Brazgotinasto tkivo ali kapsula, ki se običajno oblikuje okoli vsadka, se lahko skrči in stisne vsadek, kar imenujemo kapsularna kontrakcija 
(skrčenje). Kapsularna kontrakcija je pogostejša po okužbi in nastanku hematoma ali seroma. Simptomi segajo od trdote dojke in blagega 
neugodja do bolečine, spremembe oblike ali otipljivosti vsadka in/ali premika vsadka z mesta vstavitve.
V primeru resne bolečine in/ali trdote dojke je potreben dodaten kirurški poseg. Ta kirurški poseg lahko zajema odstranitev kapsularnega tkiva 
okoli vsadka ali celo zamenjavo samega vsadka.
Po tovrstnih dodatnih posegih lahko pride do ponovnega skrčenja tkivne ovojnice.

Bolečina
Po kirurškem posegu z vstavitvijo prsnega vsadka se lahko pojavi in vztraja bolečina različne intenzivnosti in trajanja. Poleg tega lahko 
neprimerna velikost, namestitev oziroma kirurška tehnika ali kapsularna kontrakcija povzročijo bolečino, povezano z ukleščenjem živca ali 
oviranim gibanjem mišice. Če občutite resno bolečino, morate o tem obvestiti svojega zdravnika.

Dodatni kirurški posegi
Ženske se morajo zavedati, da obstaja verjetnost, da bodo nekoč potrebovale dodaten kirurški poseg oz. posege za zamenjavo ali odstranitev 
vsadka. Odstranitev vsadkov je lahko nujna tudi zaradi težav, kot so izpraznitev/predrtje, skrčenje tkivne ovojnice, okužba, premik vsadka in 
kopičenje kalcija. Mnogo žensk se odloči za nadomestitev vsadkov z novimi, nekatere pa ne. Pri tistih, ki se po odstranitvi vsadkov ne odločijo za 
nove vsadke, lahko pride do nastanka estetsko motečih vdolbin na koži ali grbančenja kože na dojki. 

Nezadovoljstvo z estetskim rezultatom
Lahko pride do nezadovoljivih rezultatov, kot so gubanje, asimetrija, premik (zdrs) vsadka, neustrezna velikost, nepričakovana oblika, zaznavnost 
vsadka ob otipu, deformacije zaradi brazgotin, hipertrofično brazgotinjenje (nepravilna, izbočena brazgotina) in/ali slišno pretakanje fiziološke 
raztopine pri tovrstnih vsadkih. Skrbno načrtovanje kirurškega posega in kirurških tehnik lahko zmanjša možnosti za tovrstne rezultate, vedno pa 
jih ne more preprečiti.

Okužba
Pri vsakem kirurškem posegu lahko pride do okužbe. Večina okužb, ki nastanejo kot posledica kirurškega posega, se pojavi v nekaj dneh do tednih 
po operaciji. Vendar pa se je mogoče okužiti kadar koli po operaciji. Okužbe je v prisotnosti vsadka teže zdraviti kot okužbe v normalnih telesnih 
tkivih. Če se okužba ne odziva na antibiotike, bo vsadek morda treba odstraniti, po obvladanju okužbe pa bo mogoče vstaviti novega.
V redkih primerih so pri ženskah po vstavitvi prsnih vsadkov opazili sindrom toksičnega šoka, ki je življenjsko nevaren. Simptomi vključujejo 
nenadno vročino, bruhanje, drisko, omedlevico, omotico in/ali izpuščaj, podoben sončni opeklini. Za postavitev diagnoze in zdravljenje morate 
nemudoma obiskati zdravnika.

Hematom/serom
Hematom je nakopičenje krvi v telesni votlini, serom pa je nakopičenje vodenega dela krvi (v primeru vsadkov se nakopiči okoli vsadka ali 
kirurškega reza). Pooperativni hematom in serom lahko prispevata k nastanku okužbe in/ali kapsularne kontrakcije. Lahko pride do otekanja, 
bolečine in pojava modric. Če pride do hematoma, se ta ponavadi pojavi kmalu po operaciji, lahko pa nastane tudi kadar koli pozneje po poškodbi 
dojke. Telo samo absorbira majhne hematome in serome, zdravljenje velikih pa zahteva namestitev kirurške drenaže, ki omogoči pravilno celjenje. 
Po kirurški drenaži lahko ostane majhna brazgotina. Če je med postopkom drenaže prsni vsadek poškodovan, lahko pride do izpraznitve ali 
predrtja vsadka.
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Spremembe občutka v prsni bradavici in dojki
Občutek v prsni bradavici in dojki se lahko po vstavitvi prsnih vsadkov poveča ali zmanjša. Razpon možnih sprememb po kirurškem posegu sega 
vse od izrazite občutljivosti do popolne odsotnosti občutka v prsni bradavici ali dojki. Spremembe občutljivosti so lahko začasne ali stalne in lahko 
vplivajo na spolni odziv ali sposobnost dojenja.

Dojenje
Trenutno še ni znano, ali lahko manjše količine silikona difundirajo (prehajajo) skozi zaščitno vrečko prsnega vsadka, polnjenega s silikonskim 
gelom, in zaidejo v materino mleko. Če do tega pojava prihaja, ni znano, kakšen vpliv ima na dojenega otroka. Čeprav trenutno ni na voljo 
metod za zaznavo ravni silikona v materinem mleku, pa študija z merjenjem ravni silicija (ene od sestavin silikona) ni pokazala višjih ravni 
silikona v materinem mleku žensk s prsnimi vsadki, polnjenimi s silikonom, v primerjavi z ženskami, ki nimajo vsadkov. Poročilo IOM vsebuje 
zaključek, da naj matere s prsnimi vsadki zaradi prednosti, ki jih dojenje ponuja otroku, vseeno poskusijo dojiti svoje otroke. Kirurški rez okoli 
prsne bradavice oz. kolobarja (periareolarni rez) lahko znatno omeji sposobnost dojenja zaradi zmanjšanja količine proizvedenega mleka.

Kopičenje kalcija v tkivu okoli vsadka
Nakopičeni kalcij je mogoče zaznati z mamografijo in obstaja verjetnost za zmotno diagnosticiranje kot morebitni rak, zato je za izvedbo biopsije 
in/ali odstranitev vsadkov potreben dodaten kirurški poseg.

Zakasnjeno celjenje ran
V nekaterih primerih se mesto reza ne celi normalno.

Izstop vsadka (ekstruzija)
Nestabilno ali poškodovano tkivo, ki prekriva vsadek, in/ali prekinitev celjenja rane lahko povzroči ekstruzijo (iztisk) vsadka, ki nato izstopi 
skozi kožo. 

Odmiranje tkiva (nekroza)
Nekroza je nastanek odmrlega tkiva okoli vsadka. To lahko prepreči celjenje rane in zahteva dodatno kirurško korekcijo in/ali odstranitev vsadka. 
Po nekrozi lahko pride do trajne deformacije zaradi brazgotinjenja. Dejavniki, povezani z večjim tveganjem za nekrozo, vključujejo okužbo, 
uporabo steroidov v kirurškem žepu, kajenje, kemoterapijo/obsevanje in prekomerno zdravljenje s toploto ali hladom.

Zmanjšanje (atrofija) tkiva dojk/deformacija stene prsnega koša
Pritisk, ki ga izvajajo prsni vsadki, lahko povzroči tanjšanje in krčenje prsnega tkiva. Do tega lahko pride, ko so vsadki še v telesu, ali pa po 
odstranitvi vsadkov brez vstavitve novih.
Poleg teh pogostih zapletov obstajajo tudi pomisleki v zvezi z nekaterimi boleznimi, s katerimi morate biti seznanjeni:

Bolezen vezivnega tkiva
Zaskrbljenost glede povezave med prsnimi vsadki in razvojem avtoimunskih bolezni ali bolezni vezivnih tkiv, kot so lupus, skleroderma ali 
revmatoidni artritis, se je povečala zaradi poročil v strokovni literaturi o tovrstnih primerih pri majhnem številu žensk s prsnimi vsadki. Pregled več 
obsežnih epidemioloških študij pri ženskah s prsnimi vsadki in brez njih kaže, da te bolezni niso pri ženskah s prsnimi vsadki nič pogostejše kot pri 
ženskah brez prsnih vsadkov. Vendar pa so nekatere ženske prepričane, da so njihovi vsadki povzročili bolezen vezivnega tkiva.

Rak
Objavljene študije kažejo, da rak dojke ni nič pogostejši pri ženskah z vsadki kot pri tistih brez njih.

Velikocelični anaplastični limfom 
Ženske s prsnimi vsadki so lahko izpostavljene zelo majhnemu, a kljub temu povečanemu tveganju za velikocelični anaplastični limfom (ALCL)  
v brazgotinastem tkivu in tekočini ob vsadku. ALCL ni rak dojke, ampak je redka vrsta ne-Hodgkinovega limfoma (raka imunskega sistema). 
O ALCL so po svetu poročali pri bolnicah z anamnezo prsnih vsadkov, ki vključuje tako vsadke družba Mentor kot tudi vsadke drugih proizvajalcev.
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Večino bolnic so diagnosticirali, ko so iskale medicinsko pomoč zaradi simptomov, povezanih z vsadki, kot so bolečina, zatrdline, otekanje ali 
asimetrija, ki so se pojavili, ko so se mesta prvotnega kirurškega posega v celoti zacelila. V primerih, o katerih so poročali, je bil ALCL ponavadi 
diagnosticiran več let po kirurški vstavitvi prsnih vsadkov. 
Vaš zdravnik mora razmisliti o morebitnem ALCL, če potem, ko se mesto vašega kirurškega posega povsem zaceli, opazite spremembe videza ali 
občutka na območju okoli vsadka, vključno z otekanjem ali bolečino okoli vsadka. Če obstaja sum na ALCL, vas bo zdravnik napotil k ustreznemu 
specialistu v oceno, ki lahko zajema odvzem tekočine in tkiv iz okolice vašega prsnega vsadka. Če bo ALCL potrjen, bo vaš zdravnik za vas pripravil 
poseben načrt zdravljenja. Zaradi majhnega števila primerov na svetovni ravni in raznolikosti razpoložljivih možnosti zdravljenja enoten način 
zdravljenja ni predpisan.
Če imate prsne vsadke in nimate simptomov, vam ni treba storiti ničesar, vsekakor pa še naprej redno spremljajte stanje svojih prsnih vsadkov in 
nadaljujte s svojo običajno medicinsko oskrbo. Pri ženskah, ki nimajo simptomov in nimajo diagnoze ALCL, odstranitev vsadkov ni priporočena.
Če trenutno nimate prsnih vsadkov, a razmišljate o posegu z vstavitvijo prsnih vsadkov, se morate o tveganjih in koristih pogovoriti s svojim 
izvajalcem zdravstvene oskrbe. Za dodatne informacije lahko tudi obiščete spletno mesto ameriške FDA, ki je posvečeno prsnim vsadkom.
Za dodatne in najnovejše informacije obiščite: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Vplivi na potomstvo
Obstajajo določeni pomisleki v zvezi z morebitnimi škodljivimi vplivi na otroke, ki jih rodijo matere s prsnimi vsadki. Poročilo IOM vsebuje sklep,  
da ni vplivov na potomstvo, torej na otroke žensk s prsnimi vsadki.

Pronicanje gela iz vsadka in granulomi
Gel v prsnem vsadku je sestavljen iz velikih tridimenzionalnih molekul, ki tvorijo mrežo in predstavljajo približno 20 % skupne teže gela. Prostori  
v teh molekulah so zapolnjeni z mešanico silikonskih olj za uporabo za medicinske namene. Ta olja so podobna materialom, ki so prisotni v mnogih 
izdelkih, vključno z zdravili proti nastajanju plinov, ki so brez recepta na voljo za otroke in odrasle. Majhna količina teh olj lahko pronica skozi 
zaščitno vrečko vsadka. Večji del tega olja ostane na steni vsadka. Manjša količina preide v kapsulo iz brazgotinastega tkiva, kjer jo sčasoma poberejo 
določene telesne celice, imenovane makrofagi, ki najverjetneje predstavljajo mehanizem, prek katerega olje potuje v bližnje limfne bezgavke.
Okoli majhne količine silikona lahko nastane granulom. Čeprav tako nastale zatrdline niso rakave, jih je brez odvzema (biopsije) in pregleda včasih 
težko ločiti od rakavih zatrdlin.

7. ALI SE MORATE V PRIMERU TEŽAV OBRNITI NA SVOJEGA ZDRAVNIKA?
Če sumite na kakršne koli zaplete v povezavi s svojim prsnim vsadkom ali vsadki, se posvetujte z zdravnikom, še posebej v primeru poškodbe 
ali stiska, do katerega bi prišlo na primer pri prekomerni masaži območja dojk, nekaterih športnih dejavnostih ali pri uporabi varnostnega pasu 
v vozilu.

8. DODATNI NASVETI ZA BOLNICE
Sledijo dodatna priporočila za bolnice s prsnimi vsadki:

• Bolnice morajo po posegu obiskati svojega kirurga in opraviti potrebne pooperativne preglede.
• Pred uporabo lokalnih (topičnih) zdravil na območju dojk, kot so steroidi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
• Še naprej obiskujte zdravnika zaradi rednih pregledov za zaznavo raka dojke.
• Če načrtujete kakršen koli operativni poseg na območju dojk, o prisotnosti prsnega vsadka obvestite zdravnika ali kirurga.
• Obdržite kartico za identifikacijo bolnika (na kateri so podatki o izvedbi in številki serije vašega prsnega vsadka ali vsadkov), ki vam jo je 

priskrbel kirurg, in jo vedno imejte s sabo, saj boste tako izboljšali svojo nujno medicinsko oskrbo (npr. ob prometni nesreči).
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9. POROČANJE O TEŽAVAH ZA BOLNICE V AVSTRALIJI
Za bolnice v Avstraliji: če imate težave s svojim vsadkom ali vsadki, vas prosimo, da o njih poročate Uradu za terapevtske pripomočke (Therapeutic 
Goods Administration; TGA), in sicer prek sistema za poročanje o incidentih v zvezi z medicinskimi pripomočki. Za informacije se obrnite na naslov: 
Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606; telefon: 1800 809 361;  
e-pošta: iris@health.gov.au.

10. PRAVNI STATUS PRSNIH VSADKOV PRI BOLNICAH V EVROPI
Vse prsne vsadke, prodane v Evropski skupnosti, ureja Direktiva o medicinskih pripomočkih (93/42/EGS), in skladno z direktivo Komisije  
2003/12/ES z dne 3. februarja 2003 so razvrščeni v razred medicinskih pripomočkov III. 

11. VIRI INFORMACIJ O PRSNIH VSADKIH
Splošni viri v zvezi s prsnimi vsadki
Na zahtevo boste prejeli izvod navodil za uporabo (zloženko z navodili). Izvod lahko zahtevate pri svojem kirurgu ali pri družbi Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Inštitut za medicinsko poročanje o varnosti silikonskih vsadkov  
(Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants) www.nap.edu/catalog/9618.html
Poročilo skupine za neodvisno revizijo silikonskih prsnih vsadkov  www.silicone-review.gov.uk
Poročilo nacionalnega znanstvenega odbora o silikonskih prsnih vsadkih  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
Ameriški Urad za hrano in zdravila (US Food and Drug Administration) 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Viri v zvezi s kirurško rekonstrukcijo dojk
Naslednji seznam virom vam bo morda pomal pri iskanju dodatnih informacij in podpore pri vaši odločitvi glede rekonstrukcije dojk.

Ameriška spletna mesta
Nacionalni inštitut za rakava obolenja (National Cancer Institute)  www.cancernet.nci.nih.gov
Ameriško združenje za rakava obolenja (American Cancer Society)  www.cancer.org
Spletno mesto (BreastCancer Net) www.breastcancer.net

Avstralska spletna mesta
Avstralsko združenje za rakava obolenja (Australian Cancer Society)  www.cancer.org.au/
Program BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Skupnost Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Evropska spletna mesta
Britansko združenje plastičnih kirurgov (British Association of Plastic Surgeons)  www.baps.co.uk
Revija (Cancerworld) www.cancerworld.org/Home.html
Nizozemski inštitut za rakava obolenja (The Netherlands Cancer Institute) www.nki.nl
Belgijska zveza za bolnike z rakom (The Dutch Federation for the Cancer Patient)  www.kankerpatient.nl
Informacije o rekonstrukciji dojk (The Wave)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Informacije o raku dojke  www.murgo.yucom.be/index.htm
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Informacije o raku dojke  www.brustkrebs.de/
Nemški nacionalni inštitut za rakava obolenja  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Informacije o raku dojke  www.senologia.net
Špansko združenje proti raku  www.aecc.es
Špansko združenje rekonstrukcijskih in estetskih plastičnih kirurgov www.cirugia-plastica.org

12. SLOVARČEK IZRAZOV
Aksilaren – nanašajoč se na področje pazduhe.
ALCL – velikocelični anaplastični limfom – redka vrsta ne-Hodgkinovega limfoma (raka imunskega sistema).
Areola – pigmentirani kolobar oziroma območje temnejše kože okoli prsne bradavice.
Asimetrija – neustrezno razmerje velikosti, oblike ali položaja obeh dojk.
Avtoimunska bolezen – bolezen, pri kateri se telo na lastna tkiva oziroma vrste celic odzove »z napadom«. Ponavadi imunski mehanizem 
telesa uspešno razlikuje med za telo normalnimi snovmi in tujki. Pri avtoimunskih boleznih pa se ta sistem okvari in začne proizvajati protitelesa, 
ki delujejo proti normalnim delom telesa in povzročajo poškodbe. Nekatere bolezni, kor sta revmatoidni artritis in skleroderma, veljajo za 
avtoimunske bolezni. 
Bilateralen – obojestranski; nanašajoč se na levo in desno dojko oz. ki prizadene levo in desno dojko.
Biopsija – odvzem in pregled tkiva, celic ali tekočin iz telesa.
Bolezen vezivnih tkiv – bolezen ali skupina bolezni, ki prizadenejo vezivna tkiva. Vzrok teh bolezni ni znan. Bolezni se v to skupino uvrščajo na 
osnovi kliničnih znakov, simptomov in anomalij pri laboratorijskih preiskavah.
Ekstruzija – iztisk vsadka skozi kirurško rano.
Epidemiološki – nanašajoč se na pojavnost (incidenco), porazdelitev (distribucijo) in obvladovanje (kontrolo) bolezni v populaciji.
Fibrozna tkiva – vezivna tkiva, ki jih v glavnem sestavljajo vlakna. 
Fiziološka raztopina – raztopina, ki jo sestavljata voda in majhna količina soli. Približno 70 % telesne mase odraslega človeka predstavlja prav 
ta tekočina.
Hematom – masa ali oteklina, v kateri se nabere kri.
Imunski odziv – odziv telesa na prisotnost tuje snovi.
Inframamaren – ležeč pod dojko.
Inframamarna guba/rez – kirurški rez, narejen v gubi pod dojko.
Izpraznitev/predrtje – uhajanje fiziološke raztopine iz vsadka, pogosto zaradi netesnega ventila ali raztrganine ali reza na zaščitni vrečki 
vsadka, zaradi katerega se vsadek delno ali v celoti sesede.
Kapsularna kontrakcija – skrčenje brazgotinastega tkiva, ki obdaja vsadek, posledica katerega je povečana čvrstost ali trdota dojke.
Kapsulektomija – kirurška odstranitev kapsule (brazgotinastega tkiva).
Kapsulotomija (odprta) – rez ali odprtina v kapsuli (brazgotinastem tkivu), narejena prek odprtega kirurškega dostopa.
Kapsulotomija (zaprta) – zdrobitev kapsule (brazgotinastega tkiva) prek masaže ali stiskanja na zunanji strani dojke. 
Karcinom – maligen (rakav) tumor.
Kirurški rez – rez oziroma rana v telesnem tkivu, narejena med kirurškim posegom.
Kongenitalna anomalija – odklon od običajnega stanja telesnega dela, ki obstaja od rojstva ali z njim nastane.
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Latissimus dorsi – ime za dve trikotni mišici, ki potekata od hrbtenice do ramena.
Mamaplastika – plastično-kirurški poseg na dojki.
Mamaren – nanašajoč se na dojko.
Mamografija – rentgenska preiskava dojk (za zgodnje odkrivanje raka).
Mastektomija – odstranitev tkiva dojke zaradi prisotnosti rakave ali predrakave tvorbe.
Mastopeksija – plastično-kirurški poseg za pomik povešenih dojk v višji položaj.
Modificirana radikalna mastektomija – kirurška odstranitev celotne dojke, vključno s prsno bradavico, areolo in kožo dojke ter tkivi  
z limfnimi žlezami v pazduhi.
Nekroza – odmrtje živega tkiva.
Odložena rekonstrukcija – rekonstrukcija dojke, ki poteka tedne, mesece ali leta po postopku mastektomije. 
Onkolog – zdravnik-specialist za področje tumorjev.
Otipljivost – možnost zaznave z otipom ali dotikom.
Palpacija/zaznava s palpacijo – zaznava s tipanjem z roko.
Pektoralis – velika prsna mišica.
Plastična kirurgija – kirurški poseg, opravljen zaradi popravila, povrnitve ali izboljšanja dela telesa po travmi, poškodbi ali bolezni.
Popolna mastektomija – kirurška odstranitev dojke vključno s prsno bradavico, areolo in večino kože dojke. 
Poseg v ambulantni obravnavi – kirurški poseg, pri katerem bolniku ni treba čez noč ostati v bolnišnici.
Poseg v bolnišnični obravnavi – kirurški poseg, pri katerem mora bolnik čez noč ostati v bolnišnici.
Povečanje (augmentacija) dojk – kirurški postopek, ki poveča velikost in velikostna razmerja ženske dojke. 
Premik vsadka – zdrs oziroma premik vsadka iz običajnega oziroma primernega položaja.
Proteza – vsak umeten pripomoček, ki se uporablja kot nadomestilo ali imitacija telesnega dela.
Ptoza – povešanje dojk, ki je ponavadi posledica normalnega procesa staranja, nosečnosti ali izgube telesne teže.
Radikalna mastektomija – kirurška odstranitev celotne dojke, vključno s prsno bradavico, areolo in kožo dojke ter prsnimi mišicami, tkivi z 
limfnimi žlezami v pazduhi in raznimi drugimi tkivi v bližini.
Rekonstrukcija dojk – kirurški postopek, ki povrne naravno obliko in maso dojke po mastektomiji, travmi ali poškodbi.
Rektus abdominus (prema trebušna mišica) – dolga, ploska mišica, ki se razteza po celotni dolžini sprednjega dela trebuha (abdomna).
Reženj – del tkiva (ki lahko vključuje kožo, maščobno in mišično tkivo), pri katerem se preskrba s krvjo kirurško prestavi z enega dela telesa na 
drugega.
Serom – kopičenje tekočine v tkivu.
Serratus – nazobčana mišica, ki leži ob prsnem košu pod veliko in malo prsno mišico.
Silikonski elastomer – vrsta silikona z elastičnimi lastnostmi, podobnimi kot pri gumi.
Subglandularna namestitev – namestitev pod mlečne žleze in nad prsno mišico.
Subkutana mastektomija – kirurška odstranitev tkiv dojke, pri kateri se ohranijo koža, prsna bradavica in areola.
Submuskularna namestitev – namestitev delno ali v celoti pod veliko prsno mišico (pectoralis major).
Tkivni razširjevalec – prilagodljiv vsadek, ki ga je mogoče povečati z vbrizgavanjem fiziološke raztopine, uporablja pa se za raztezanje tkiva na 
mestu mastektomije, s čimer nastane nov tkivni reženj, ki omogoča vstavitev prsnega vsadka.
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Transaksilarni rez – kirurški rez, narejen vzdolž daljše osi pazduhe.
Umbilikalen – nanašajoč se na popek.
Unilateralen – enostranski; ki prizadene ali zadeva samo eno stran.

PPE Specification
Labeling Specification
11858-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Slovene

100075453 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



26 11858-03 
LAB100075453v4

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK

PPE Specification
Labeling Specification
11858-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Slovene

100075453 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



OBRAZEC ZA PODPIS BOLNICE
Odgovornost vsakega kirurga je, da i pred kirurškim posegom zbere najboljši način svetovanja bolnici. 
Družba Mentor se zanaša na kirurga, da bo bolnico seznanil z vsemi možnimi zapleti in tveganji, povezanimi z uporabo prsnih vsadkov. 
Kirurški postopki, povezani z uporabo prsnih vsadkov, polnjenih z gelom, niso brez možnih zapletov in tveganj. Uporaba tega izdelka spada med 
elektivne posege. Jaz (bolnica) sem bila pred kirurškim posegom obveščena o prednostih in možnih tveganjih, povezanih z rekonstrukcijo tkiv in/
ali povečanjem dojk s prsnimi protezami in z alternativnimi postopki. Mene (bolnico) je moj zdravnik seznanil s tem, da prsni vsadki niso mišljeni 
kot vsadki za vse življenje.
Pred kirurškim posegom sem prejela brošuro z naslovom »Kirurška vstavitev prsnih vsadkov, polnjenih z gelom: Sprejemanje zavestne privolitve« 
(razen v primeru nujnega kirurškega posega zaradi raka ali drugih tehtnih razlogov).

To brošuro sem prebrala.  Da   Ne 
O informacijah v tej brošuri sem se pogovorila s svojim kirurgom in sem jih razumela. Na vsa svoja vprašanja sem dobila zadovoljive odgovore in 
prejela sem kopijo tega obrazca.

___________________________________________________  _____________________________
Podpis bolnice Datum

___________________________________________________ 
Ime in priimek bolnice z velikimi tiskanimi črkami

___________________________________________________  _____________________________
Podpis zdravnika Datum

___________________________________________________ 
Ime in priimek zdravnika z velikimi tiskanimi črkami 
(Opomba za zdravnika: kopijo podpisanega obrazca je treba shraniti v bolničino zdravstveno kartoteko.)

PRSNI VSADKI S POVRŠINO SILTEX™ IN GLADKI PRSNI VSADKI Z 
GELOM, TKIVNI RAZŠIRJEVALCI ZA DOJKE/PRSNI VSADKI BECKER™ 
S POVRŠINO SILTEX™
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Izdelovalec
Mentor Medical Systems B.V. 
Zernikedreef 2 
2333 CL Leiden 
Nizozemska 
www.mentorwwllc.com 
(+31) 71 7513600

© Mentor Worldwide, LLC 2013
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