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„Allergan“ stengėsi užtikrinti šioje 
brošiūroje pateikiamos informacijos 
tikslumą, tačiau „Allergan“ neprisiima 
jokios atsakomybės už galinčias 
pasitaikyti klaidas ar trūkumus. 
Pateikiama informacija parengta 
remiantis krūtų implantų ir audinių 
plėtiklių tyrimais bei plačiai taikoma 
praktika. Kadangi krūtų implantų ir 
audinių plėtiklių saugumo tyrimai 
tebevyksta, prieš pasiryždamos 
operacijai, pasikonsultuokite su 
chirurgu dėl tokios operacijos rizikos 
ir naudos.

Gamintojas:
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I ndividualios moterys –   
      individualūs pasirinkimai  

™

  rūtų didinimas 
su „Allergan“

K



     žanga

Krūtų didinimas yra viena dažniausiai atliekamų plastinės chirurgijos operacijų, 
tačiau labai svarbu nuspręsti, ar Jums jos tikrai reikia. „Allergan“ nori, kad 
būtumėte užtikrinta savo sprendimu ir žinotumėte visas galimybes. Tikriausiai 
turite klausimų ir kyla abejonių dėl šios procedūros. Šioje brošiūroje pateikiama 
informacija padės Jums apsispręsti.

Gerai pagalvokite, ar krūtų didinimo operacija Jums reikalinga, pasverkite visus 
„už“ ir „prieš“ bei pasikonsultuokite su chirurgu – net ir perskaitę brošiūrą.
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      ūsų teisė rinktis

Moterys ryžtasi krūtų didinimo operacijai dėl įvairių asmeninių priežasčių:

•   nori kitokios formos krūtų;

•   nori didesnių krūtų;

•   nori susigrąžinti buvusią krūtų formą, kuri pasikeitė dėl vaiko maitinimo;

•   nori suvienodinti skirtingų dydžių ar formų krūtis.

Kadangi kiekvienos moters norai ir poreikiai skiriasi, yra skirtingų operacijos 
būdų. Šioje brošiūroje pateikiama informacija padės daugiau sužinoti apie šiuos 
būdus ir pasirinkti tinkamiausią.

Ryžtis krūtų didinimo operacijai – asmeniškas sprendimas, nauda taip pat bus 
tik Jums. Nemažai moterų teigia, kad po tokios operacijos jos labiau pasitiki 
savimi, yra labiau patenkintos gyvenimo kokybe ir savo išvaizda. Pasitenkinimą 
lemia įvairūs veiksniai – nebūtinai tie patys visoms moterims.
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Riebalinis audinys 

Didysis krūtinės raumuo

Liaukinis audinys

Riebalinis audinys 

Didysis krūtinės raumuo

™

Krūtys sudarytos iš riebalinio audinio, 
liaukinio audinio, pieno latakų, 
kraujagyslių, nervų ir limfos latakų.  
Už krūtų yra didysis krūtinės raumuo.

Implantą galima įsodinti iš dalies 
po didžiuoju krūtinės raumeniu 
arba ant jo, priklausomai nuo Jūsų 
krūties audinio storio bei tai, kiek 
jis uždengia implantą. Formą ir 
minkštumą krūtims suteikia riebalinis 
audinys. Krūtų forma taip pat 
priklauso nuo odos elastingumo.

  rūtysK



7

Krūties’ implantas

4
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Kadangi kiekviena moteris skirtinga 
bei turi skirtingų poreikių, yra ir įvairių 
rūšių implantų. 

Krūties implantą sudaro silikoninis 
apvalkalas, užpildytas silikono žele 
arba fiziologiniu tirpalu. Implantai 
būna apvalios arba lašo formos 
(anatominiai), šiurkštaus arba lygaus 
paviršiaus ir įvairių dydžių bei 
projekcijų. 

Skirtingi modeliai 
gali padėti pasiekti 
skirtingą rezultatą. 
Jūsų chirurgas gali 
daugiau papasakoti 
apie skirtingų rūšių 
implantus ir padėti 
pasirinkti tinkamiausią 
Jums.

    as yra krūtų implantai?K
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    mplantų rūšysI
™

Forma.
Kadangi kiekviena moteris skirtinga 
bei kiekviena turi skirtingų poreikių, 
siūlomi įvairių formų implantai. Yra 
apvalių, lašo formos (dar vadinamų 
anatominiais, nes jie labiausiai 
primena natūralią krūtį).

Apvalūs implantai.
Įsodinus apvalius implantus, viršutinė 
krūtų dalis bus pilnesnė.

Anatominiai implantai.
Anatominiai implantai yra lašo 
formos ir labiau primena natūralias 
krūtis. Įsodinus šiuos implantus, 
krūtinė atrodys natūralesnė.
Krūtims didinti gali būti naudojami 
abiejų rūšių implantai.

Dydis ir projekcija.
Implantų dydis ir projekcija taip 
pat svarbu norimam rezultatui 
pasiekti. „Allergan“ siūlo įvairių 
projekcijų ir dydžių implantus. Kad 
Jums parinktų tinkamą dydį, turite 
papasakoti chirurgui, kokio rezultato 
pageidaujate.

Apribojimai.
Implanto dydį gali riboti Jūsų krūtų 
audinio ypatybės, pavyzdžiui, odos 
elastingumas, krūtų audinio kiekis. 
Per dideli pagal Jūsų krūtinės audinį 
ir odos kiekį implantai gali būti 
matomi ir sugadinti norimą rezultatą. 
Be to, galima didesnė operacijos 
komplikacijų rizika. Konsultuodamosi 
su chirurgu, būtinai paklauskite apie 
implantų dydžio apribojimus.

Apvalūs implantai Anatominiai implantai
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Užpildai.
Užpildai yra dviejų rūšių: silikoniniai 
implantai būna užpildyti gamintojo, 
o fiziologinio tirpalo implantai 
užpildomi per operaciją arba po jos. 
Abi rūšys turi ir privalumų, ir trūkumų.

Silikonas.
Naujesnio modelio implantai jau 
būna užpildyti silikono žele, kuri 
išlaiko formą. Želė yra įvairaus 
tirštumo. Tai reiškia, kad su tirštesnės 
želės implantais Jūsų krūtys bus 
standesnės, o su skystesnės – 
minkštesnės. Pasitarkite su chirurgu 
dėl tinkamiausių Jums.

Silikonas laikomas labai saugia 
medžiaga. Jis plačiai naudojamas 
farmacijos ir maisto pramonėje bei 
medicinoje (širdies vožtuvų gamybai, 
žaizdoms siūti). Silikono yra net 
lūpdažiuose, kremuose nuo saulės, 
dezodorantuose ir kūdikių priežiūrai 
skirtose produktuose. Silikonas ne 
tik saugus, bet ir suteikia krūtims 
natūralumo.
Krūtų implantams naudojamas 
silikonas yra lipnus, tiršta 
konsistencija neleidžia jam ištekėti, 
todėl krūtys atrodo natūralios. 
Silikoninių implantų privalumas – 
natūraliau atrodančios krūtys. 

Fiziologinis tirpalas.
Fiziologinio tirpalo implantai
Šie implantai užpildomi sūriu 
vandeniu operacijos metu. Jų 
trūkumas – skystumas. Be to, tokių 
implantų taikymo galimybės yra 
mažesnės.

Fiziologinio tirpalo užpildasSilikono užpildas
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   mplantų rūšysI
Implantų apvalkalai
Implantų apvalkalai gali būti lygūs 
arba šiurkštūs. Jūsų chirurgas patars, 
kokį pasirinkti.

Bėgant metams, implantų gamybos 
procesai patobulėjo, todėl dabar 
implantai yra ilgaamžiškesni ir 
patvaresni.

„Allergan“ implantai gaminami 
laikantis griežtų kokybės kontrolės 
reikalavimų, kad būtų sumažinta 
galimų komplikacijų rizika. Visi 
„Allergan“ apvalūs ir anatominiai 
implantai turi specialų apsauginį 
sluoksnį, skirtą silikono difuzijai 
sumažinti. Unikali šiurkštaus 
paviršiaus „Allergan“ implantų 
struktūra leidžia juos geriau įsodinti 
ir skatina sukibimą su audiniu – 
tai padeda sumažinti apvalkalo 
susitraukimą (žr. 17 puslapį).
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Anatominių ir apvalių implantų asortimentas
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„Natrelle™ 410“ anatominių implantų matrica

„Natrelle™ 510“ anatominiai 
implantai su dvigubu želė sluoksniu
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„Natrelle™  INSPIRA™ “ apvalių implantų matrica

™

      inkamo implanto pasirinkimas
„Allergan“ siūlo įvairių rūšių 
implantus. Kartu su chirurgu 
nuspręskite, kokie implantai sukurs 
norimą rezultatą.

Jūsų chirurgas atliks matavimus ir 
padės pasirinkti tinkamus implantus. 

Daugelis chirurgų taip pat gali 
paaiškinti, kaip atrodys Jūsų krūtys po 
operacijos.

T
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    rūtų implantų 
tarnavimo laikas

K
Svarbu neužmiršti, kad krūtų 
implantų tarnavimo laikas ribotas. 
Implantus gali tekti išimti ar pakeisti, 
o tam reikės dar vienos operacijos.

Vidutinė implantų tarnavimo 
trukmė yra 10–20 metų, ji priklauso 
nuo daugelio veiksnių. Implantų 
rūšis, operacijos tipas, krūtų 
pažeidimas, implantų spaudimas 
gali sumažinti implantų tarnavimo 
laiką. Komplikacijų atveju (išskyrus 
implanto trūkimą) arba dėl 
asmeninio pasirinkimo implantus 
galima pašalinti, net jei jie yra 
nepažeisti.

Tebevyksta silikoninių implantų 
patvarumo tyrimas. Trūkusių 
implantų skaičius sudaro mažiau 
nei 1 proc. (mažiausias užfiksuotas 
skaičius) po 6 metų ir 8 proc. po 11 
metų. 

Fiziologino tirpalo implantų 
patvarumas buvo įvertintas remiantis 
susitraukimo greičiu. Buvo nustatyta, 
jog krūtų didinimui ir rekonstrukcijai 
naudojami fiziologinio tirpalo 
implantai per 10 metų susitraukia 
10,5 proc.

„Allergan“ įsipareigoja tiekti 
geriausius gaminius ir tęsti tyrimus, 
kad užtikrintų ilgalaikį visų pacienčių 
saugumą.
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V
Garantija
„Allergan“ implantams taikoma pakeitimo 
politika. Bet kuris trūkęs implantas ar 
implantas, kurį reikia pakeisti dėl kito, 
gamintojo patvirtinto, defekto, bus pakeistas 
nemokamai, jei po operacijos nepraėjo 
daugiau kaip 10 metų. 

Daugiau informacijos apie „Allergan“ 
garantinę programą teiraukitės chirurgo.

       idinė ramybė su 
„Allergan“ implantais  
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Pasiruošimas operacijai
Prieš planuodamas operaciją, 
chirurgas norės įsitikinti, kad esate 
sveika, žinote apie operacijos riziką, 
rezultatus ir pooperacinį laikotarpį. 
Svarbu aiškiai išdėstyti pageidaujamą 
rezultatą. Prieš operaciją chirurgas 
išmatuos Jūsų krūtis ir pažymės 
pjūvio vietas ant krūtinės.

Chirurgas taip pat nuspręs, kur 
įsodinti implantus. Juos galima 
įsodinti iš dalies arba visiškai po 
didžiuoju krūtinės raumeniu arba 
ant didžiojo krūtinės raumens, po 
liaukomis. Chirurgas parinks vietą, 
remdamasis Jūsų kūno ypatybėmis.

    hirurginė 
procedūra

C 

1. Krūtis prieš operaciją 2.  Krūtis po padidinimo operacijos – 
implantas įsodintas po audiniu

3.  Krūtis po padidinimo operacijos – 
implantas įsodintas po krūtinės 
raumeniu
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   hirurginiai 
pjūviai
Atliekant krūtų didinimo operaciją, 
yra 3 galimos pjūvio vietos:

1.  Po krūtimis. Pjūvis atliekamas palei 
raukšlę po krūtimi. Ši vieta pasirenkama 
dažniausiai.

2.  Aplink aureolę. Pjūvis atliekamas 
aplink aureolę, šalia spenelio.

3.  Transaksiliarinis (pažastinis). 
      Pjūvis atliekamas pažastyje.

   o operacijos

Pirmosiomis dienomis po operacijos 
visai nesudėtinga rūpintis krūtimis. 
Kurį laiką patariama nesiprausti arba 
nesimaudyti. Greičiausiai dar nešiosite 
prilaikantį tvarstį – po kelių dienų jį 
galite pakeisti specialia prilaikančia 
liemenėle. Kai pašalinamos siūlės, 
gydytojas gali nurodyti švelniai 
masažuoti randus ir krūtis naudojant 
kremą bei losjoną (gydytojas patars 
kokį), kad oda neišdžiūtų.

Tai tik bendrieji patarimai. Kiekviena 
moteris yra skirtinga, todėl svarbu 
atidžiai vykdyti gydytojo nurodymus, 
pasitarti su chirurgu dėl medicininės 
apžiūros.

Prieš naudodamos vietinio veikimo 
vaistus krūtų sričiai (pvz., steroidus) 
po krūtų didinimo operacijos, 
pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.

Jei numatyta klinikinė krūtinės srities 
apžiūra ar operacija, informuokite 
gydytoją ar seselę apie implantą.

Rekomenduojame visada su savimi 
turėti paciento kortelę, kad įvykus 
nelaimei būtų galima lengviau Jums 
padėti.

PC

1. Pjūvis po krūtimis
2. Pjūvis aplink spenelį
3. Pjūvis pažastyje
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     mplantų tikrinimas       

Moterys, turinčios krūtų implantus, 
privalo reguliariai apsižiūrėti krūtis. 
Jei sunku užčiuopti krūties audinį, 
rekomenduojame paprašyti gydytojo 
pagalbos, nes krūties audinį gali būti 
sunku užčiuopti dėl implanto įsodinimo 
vietos arba jei implanto apvalkalas 
susitraukė. Jūsų gydytojas gali patarti 
pasidaryti mamogramą ir (arba) tyrimą 
ultragarsu implantams patikrinti. Tačiau 
šios procedūros ne visada būtinos.

Jei pasireiškė neįprasti krūtų simptomai, 
nedelsdamos kreipkitės į gydytoją.

Taip pat turėtumėte apsilankyti pas 
gydytoją, jei: pastebėjote guzelį arba odos 
įdubą ant krūties ar spenelio, išskyras 
iš spenelio, implanto vietos ar formos 
pasikeitimą, neseniai patyrėte krūties 
sužalojimą (trauma, krūties suspaudimas 
sportuojant, užsisegant saugos diržą, 
masažuojant). Jei implantas buvo 
pažeistas, jį gali tekti išimti.

I
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   ką reikia atkreipti dėmesį

Krūtų vėžys ir mamografija 
Kol kas nėra jokių įrodymų, kad krūtų 
implantus turinčioms moterims 
gresia didesnė tikimybė susirgti krūtų 
vėžiu. Po krūtų didinimo operacijos 
reguliariai tikrinkitės dėl krūtų vėžio.

Krūtų implantai gali veikti 
mamogramų, kurios padeda 
aptikti krūties vėžį ankstyvojoje 
stadijoje, rezultatus. Svarbu, prieš 
atliekant mamogramą, informuoti 
rentgenologą, kad turite krūtų 
implantus, nes reikės naudoti 
specialų būdą geriausiam krūties 
audinio vaizdui gauti.

Jei turite silikoninius krūtų implantus, 
gali būti sunku teisingai įvertinti 
mamografijos rezultatus, nes 
rentgeno nuotraukoje implantai 
atrodo kaip tankus šešėlis, kuriame 
gali slėptis vėžiniai augliai. Kai kurie 
implantai rentgeno nuotraukose gali 
turėti tam tikrus ženklus klaidingai 
palaikomus mažais augliais. Būtina 
pažymėti, kad mamografo spaudimas 
gali pažeisti implantą (jis gali 
prakiurti, gali padidėti želės difuzija), 
tačiau rizika labai maža.

Į
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Maitinimas krūtimi.
Nėra medicininių įrodymų, 
patvirtinančių, kad krūtų implantai 
turi įtakos maitinimui krūtimi. Tačiau 
operacija gali paveikti spenelio ir 
aplink jį esančio audinio formą, 
funkciją ir jautrumą. Šitai gali sukelti 
nepatogumų maitinant krūtimi. Apie 
galimas problemas pasikonsultuokite 
su savo gydytoju arba akušere.

Tyrimai rodo, jog moterų, turinčių 
krūtų implantus, kūdikiai dažniau gali 
susirgti jungiamojo audinio ligomis.

   ką reikia atkreipti 
dėmesį

Į
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Vietinės komplikacijos 

Implantų trūkimas. 
Jei išorinis silikono implanto 
apvalkalas plyšta (tai vadinama 
implanto trūkimu), situacija nėra 
labai pavojinga, nes silikono želę 
sulaiko dar vienas implanto sluoksnis, 
bet vis dėlto nedidelis kiekis silikono 
gali patekti į kitas kūno dalis, įskaitant 
limfmazgius. Šiuolaikinių implantų 
dizainas dar labiau sumažina silikono 
nutekėjimo galimybę. Naujausi 
tyrimai neįrodė, kad silikono 
nutekėjimas yra kenksmingas 
organizmui, tačiau dėl šios 
priežasties gali padidėti limfmazgiai. 
Kai kuriais atvejais implantas gali 
trūkti nepastebimai, gali nebūti 
jokių simptomų. Kitais atvejais gali 
pasireikšti tokie simptomai: guzeliai 

krūtyse, sumažėjusios krūtys, pakitusi 
jų forma, skausmas, didelis švelnumo 
pojūtis liečiant. 
Implantas gali trūkti staiga, ir kai 
kuriais atvejais jį gali tekti išimti. 
Tokie atvejai gali būti: sužeidimas, 
implanto trūkimas dėl susidėvėjimo, 
implanto amžius, mamografija ir 
gaubto susitraukimas.

Želės nutekėjimas.
Nedidelis silikono kiekis gali 
prasiskverbti pro implanto apvalkalą. 
Tačiau dabartinės technologijos, 
pavyzdžiui, apsauginis sluoksnis, 
leidžia ženkliai sumažinti silikono 
nutekėjimo galimybę. Jei silikonas 
nutekėtų, jis susigertų į audinį, 
atsiradusį apie implantą, ir negalėtų 
patekti į kitus audinius.

Defliacija. 
Taip gali nutikti fiziologinio tirpalo 
implantams, kuomet krūtis greitai ar 
pamažu praranda dydį arba formą.

Defliaciją gali sukelti implanto 
pažeidimas per operaciją, implanto 
apvalkalo susitraukimas, trauma 
ir intensyvus fizinis poveikis bei 
nežinomos, nepaaiškinamos 
priežastys. Susitraukusiems 
implantams išimti ir pakeisti 
reikalinga papildoma operacija.

      varbu atsižvelgti į galimas 
komplikacijas ir riziką

S
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Implanto pulsacija.
Gali atsirasti vizualiai matoma 
implanto pulsacija.

Audinio susidarymas 
aplink implantą ir implanto 
susitraukimas.
Audinio susidarymas apie 
implantą yra normali organizmo 
reakcija į svetimą objektą kūne. 
Krūtų implantų apvalkalas kartais 
susitraukia po susiformavimo, todėl 
kai kuriais atvejais krūtys gali būti 
labai kietos, minkštos, skaudančios. 
Šitai vadinama apvalkalo 
susitraukimu – jis yra viena iš 
dažniausių krūtų didinimo operacijų 
komplikacijų. Dėl šios komplikacijos 
krūtys gali sukietėti, skaudėti, 
padidėti jų jautrumas lietimui, 
atsirasti pulsacija, deformacija, 
implanto judėjimas ar pasislinkimas.

Daugeliui pacienčių susitraukimas 
niekada nepasireiškia, daliai – gali 
pasireikšti praėjus kelioms savaitėms 
ar metams po operacijos, mat 
kiekvieno žmogaus organizmo 
reakcija į svetimkūnius skirtinga. 
Sunku pasakyti, kiek ir ar iš viso 
apvalkalas susitrauks.

Apvalkalo susitraukimo korekcijai 
reikalinga operacija. Susitraukimas 
gali pasikartoti.

Apvalkalo susitraukimo atvejų 
skaičių padėjo sumažinti krūtų 
implantų dizaino ir operacijų 
metodų patobulinimai, t. y. 
implantų įsodinimo metodai ir 
šiurkštūs implantai.
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Skausmas. 
Kaip ir po bet kokios invazinės 
operacijos, po krūtų didinimo 
operacijos galimas įvairaus stiprumo 
ir trukmės skausmas. Labai retai gali 
pasireikšti stiprus skausmas judinant 
ranką. Jei po operacijos jaučiate 
skausmą, kreipkitės į savo gydytoją 
ar chirurgą. 

Infekcija. 
Infekcija gali atsirasti per bet kokią 
operaciją. Jei prasidėjo infekcija, 
nedelsdamos kreipkitės į gydytoją, 
gali būti reikalinga dar viena 
operacija pašalinti implantą ir audinio 
plėtiklį, kol infekcija bus išgydyta. 
Paskui implantai įdedami atgal. Nors 
daugumą infekcijų galima sėkmingai 
išgydyti, jos taip pat gali sukelti ir 
rimtų problemų bei paskatinti randų 
susidarymą. Labai retais atvejais 
infekcijos gali pasireikšti pakartotinai.

Estetika. 
Galimas randų deformuotumas, 
ryškūs randai, asimetrija, poslinkis, 
nevienodas dydis, nenumatyti 
kontūrai, implantų akivaizdumas, 
teliuškavimo pojūtis (fiziologinių 
implantų).

Spenelio ir krūties pajautimo 
pokyčiai.
Krūtų implantai gali turėti įtakos 
spenelių arba krūtų jautrumui.

Liečiant krūtis ir spenelius gali 
skaudėti arba gali dingti bet koks 
pojūtis. Daugeliu atveju pokyčiai 
laikini, tačiau 1 moteriai iš 7 šie 
pokyčiai gali likti visam laikui. 
Pasikalbėkite apie tai su chirurgu.

    alimas nepageidaujamas 
krūtų implantų poveikis

G
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Keletas didelių tyrimų nepateikė 
svarių įrodymų, jog egzistuoja ryšys 
tarp krūtų implantų ir jungiamųjų 
audinių ligų. Nors tyrimų nebuvo 
daug, patikima šiuolaikinė literatūra 
teigia, jog nėra jokio ryšio tarp krūtų 
implantų ir jungiamųjų audinių ligas 
primenančių simptomų (netipinių 
jungiamųjų audinių ligų). Be to, 
netipines jungiamųjų audinių ligas 
sunku apibrėžti. Šios ligos vienodai 
pasireiškia tiek moterims, turinčioms 
implantus, tiek neturinčioms. Todėl 
sunku daryti išvadą, kad krūtų 
implantai skatina šias ligas. Jei turite 
klausimų, pasikonsultuokite su savo 
chirurgu.

    alimas bendras 
poveikis sveikatai

G
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Tikimės, kad ši informacija padėjo 
geriau suprasti, kas yra krūtų 
didinimo operacija. Svarbu įsisavinti 
šią informaciją ir pasikonsultuoti 
su chirurgu, kad, prieš priimdama 
sprendimą, galėtumėte tinkamai 
įvertinti situaciją.

Toliau pateikiami klausimai, 
kuriuos turėtumėte užduoti 
gydytojui prieš operaciją.

K.  Kokios krūtų didinimo galimybės 
prieinamos man?

K.   Gal galėtumėte išsamiai 
papasakoti apie skirtingus 
chirurginius metodus?

K.   Iš kokių skirtingų rūšių implantų 
galiu rinktis, kokie jų privalumai ir 
trūkumai?

K.  Ar galite man padėti suprasti, kaip 
atrodysiu po operacijos?

K.  Ar galiu pasirinkti bet kokį dydį?

K.  Kokią pjūvio techniką naudojate 
ir kodėl?

K.  Kokia operacijos rizika ir galimos 
komplikacijos? Kaip dažnai tai 
pasireiškia?

K.  Kiek laiko reikės visiškai išgyti po 
operacijos?

K.  Ar greitai pamatysiu rezultatus?

K.  Kokie bus randai?

K.  Kokia Jūsų patirtis krūtų didinimo 
srityje?

K.  Ar turite moterų nuotraukų prieš 
operaciją ir po jos, ir ar galėčiau 
jas peržiūrėti?   

K.  Jei iškils problemų, į ką kreiptis?
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Asimetrija. Kairės ir dešinės krūtų 
dydžio ir formos skirtumai.

Krūtų didinimas. Operacija krūtų 
dydžiui ar formai pakeisti naudojant 
krūtų implantus. 

Apvalkalas. Audinys, susiformavęs 
apie implantą. Tai normali organizmo 
reakcija į svetimkūnį.

Apvalkalo susitraukimas. 
Apvalkalą dengiančio audinio 
susitraukimas. Atskirais atvejais krūtis 
gali sukietėti ir skaudėti. Taip pat 
galimas krūtų formos sudarkymas, 
jei susitraukia tik vienas implantas 
arba implantai susitraukia nevienodai. 
Dėl nežinomų priežasčių apvalkalo 
susitraukimas pasireiškia skirtingai.

Jungiamasis audinys. Pluoštinis 
audinys, jungiantis ir prilaikantis vidaus 
organus bei jų ląsteles.

Želės difuzija. Reiškinys, kai 
nedidelis silikono kiekis prasiskverbia 
pro implanto apvalkalą į aplink esantį 
krūties audinį. Silikono želė gali patekti 
į kitus kūno audinius, ypač į limfinę 
sistemą.

Apvalkalas. Išorinis sluoksnis, 
dengiantis implanto turinį (silikono 
želę arba fiziologinį tirpalą). Paprastai 
pagamintas iš silikono elastomero.

Mamograma. Specialus tyrimas 
rentgenu krūtų vėžiui ar kitiems 
sutrikimams, įskaitant krūtų implanto 
trūkimą, nustatyti. Rentgenologą reikia 
įspėti, kad turite krūtų implantus, nes 
tokiu atveju naudojami specialūs 
įrenginiai.

Rekonstrukcija. Naujos krūties 
sukūrimas po krūties pašalinimo.

Trūkimas. Implanto apvalkalo 
trūkimas. Tai gali būti smulkus 
defektas arba didelis apvalkalo įtrūkis.

Fiziologinis tirpalas. Sūrus vanduo, 
naudojamas krūtų implantams ir 
audinių plėtikliams užpildyti. Implantui 
trūkus, fiziologinis tirpalas lengvai 
absorbuojamas organizmo.

Silikonas. Iš silikono pagamintas 
polimeras. Silikonas gali būti kietas, 
skystas arba želės pavidalo. Silikoniniai 
krūtų implantai susideda iš kieto 
silikoninio apvalkalo, pripildyto 
silikono želės.

Audinio plėtiklis. Fiziologiniu tirpalu 
užpildytas implantas, naudojamas 
krūties odai ištempti krūties 
rekonstrukcijos pradžioje. Fiziologinis 
tirpalas reguliariai suleidžiamas į 
plėtiklį per ertmę odoje, kol išsiplečia 
tiek, kad galima įsodinti implantą.

Ultragarsas. Ultragarso bangų 
naudojimas krūtų anomalijoms, 
įskaitant implanto trūkimą, aptikti.

        erminaiT
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        isas pasekmes žinančio asmens 
sutikimo forma

 V
Šią kortelę pildykite juodu 
šratinuku.

Patvirtinu, kad mano chirurgas:

•  suteikė pakankamai informacijos 
apie šią procedūrą, idant galėčiau 
priimti sprendimą žinodama visas 
galimas pasekmes;

•  suteikė galimybę užduoti visus 
rūpimus klausimus apie operaciją 
ir stengėsi į juos atsakyti kaip 
galėdamas išsamiau;

• leido pagalvoti;

•  gavo iš manęs išsamią informaciją 
apie mano sveikatos būklę.

Sutinku, kad būtų atlikta su chirurgu aptarta procedūra.

Paciento vardas (atspausdintas):

Paciento parašas:

Data:

Chirurgo vardas, pavardė:

Klinika:

Adresas:

Šią sutikimo formą pasirašyti tik po išsamių chirurgo konsultacijų bei 
aptarus jo rekomenduojamą gydymą.


