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ĮVADAS
Norėdami atlikti krūtų padidinimo operaciją turite būti gerai
informuoti. Itin svarbu yra Jūsų motyvacija, galimybės ir lūkesčiai,
taip pat galima rizika ir šalutiniai poveikiai.
Žinių rinkimas apie krūtų padidinimo procedūrą yra pirmas žingsnis
šioje kelionėje. Šiame lankstinuke rasite informaciją apie skirtingas
šios procedūros pakopas tam, kad galėtumėte priimti gerai
informuotą sprendimą ir turėti realistiškus lūkesčius apie būsimus
rezultatus. Mes rekomenduojame skirti laiko perskaityti informaciją,
pateiktą šiame lankstinuke. Vis dėl to, ši informacija negali pakeisti
konsultacijos su Jūsų plastikos chirurgu apie norimą krūtų dydį,
jausmą bei bendrą vaizdą. Chirurgas apibūdins specifines implantų
rūšis bei chirurginių operacijų technikas.

Priežastys krūtinės padidinimui
Krūtų padidinimas yra vienas iš krūtų patobulinimo aspektų ir
susideda iš chirurginio implantų įdėjimo siekiant padidinti krūtų
pilnumą, išsikišimą arba siekiant pagerinti jų simetriškumą.
Krūtų padidinimo procedūra kosmetiškai atliekama norint:
• Padidinti natūraliai mažą krūtinę
• Atstatyti krūtinės pilnumą, kuris buvo prarastas po nėštumo –
dėl maitinimo krūtimi ar dėl svorio praradimo.
• Pasiekti simetriją, kai krūtys yra pakankamai neproporcingos
savo dydžiu ir forma.
• Pagerinti asmeninį įvaizdį bei pasitikėjimą savimi.
Priežastys, kodėl norite darytis krūtų padindimo operaciją, yra
unikalios. Jūsų motyvacija yra savita ir privati, tad Jūs turite būti
užtikrinti, kad renkatės labai gerą krūtų implantų alternatyvą.
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KRŪTŲ IMPLANTŲ PASIRINKIMAS
Jūsų krūtys
Moterų krūtys susideda iš riebalinio ir liaukinio audinio, kraujagyslių,
nervų, pieno liaukų latakų, limfos latakų. Riebalinis audinys sudaro
didelę – dažnai didžiausią – krūties dalį. Krūtų dydžių skirtumai
atsiranda, visų pirma, dėl riebalinio audinio kiekio skirtumo, o ne dėl
liaukų ar latakų dydžio. Riebalinis audinys bei odos elastingumas
suteikia Jūsų krūtims minkštumo bei formą.
Kiekviena krūtis yra virš raumens, kuris vadinasi pektoraliniu
raumeniu. Krūties implantas gali būti įdėtas virš, po arba iš dalies
po šiuo raumeniu.

Krūtų implantai
The Breast
collarbone
pectoral muscle

connective tissue
fatty tissue

areola
nipple
duct
lobules
skin

Krūtų implantai susideda iš užpildomosios medžiagos, (silikono
gelio arba druskos tirpalo) kuri yra elastinio įdėklo viduje. Krūtų
implantai gali turėti skirtingus paviršius bei formas.

Užpildomosios medžiagos pasirinkimas
Yra du pagrindiniai užpildomosios implantų medžiagos pasirinkimai:
druskos tirpalas arba silikono gelis , abu turi išorinį elastinį įdėklą.

Druskos tirpalo užpildas: silikoniniai implantai yra užpildomi steriliu
druskos tirpalo vandeniu. Jie yra įdedami tušti ir užpildomi iš karto
įstačius į vietą, tai įprastai reikalauja mažesnio pjūvio. Deja, yra
didesnė tikimybė, jog atsiras pastebimas susiraukšlėjimas arba
odos raibuliavimas aplink implantą. Implanto išsileidimas yra kita
galima šio užpildimo komplikacija. Implantų gamintojai negamina
druskos tirpalu užpildomų implantų.

Silikono užpildas: silikoniniai implantai yra užpildomi silikoniniu
geliu. Naujesni implantai užpildomi geliu, pasižyminčiu stabilia
forma, nes daugelis moterų pastebi, jog silikoninės krūtys labiau
atrodo bei jaučiasi kaip natūralus riebalinis krūties audinys. Taip pat
silikonas buvo išsamiai ištirtas ir įrodyta, jog jis yra saugus naudoti
medicininiuose prietaisuose, farmacijos ir maisto pramonėse, kas
yra daroma jau dešimtmečius.

KRŪTŲ IMPLANTŲ PASIRINKIMAS 6

KRŪTŲ IMPLANTŲ PASIRINKIMAS
Paviršiaus pasirinkimas

Dydžio, pagrindo bei projekcijos pasirinkimas

Įprastai krūtų implantų paviršius gali būti lygus arba šiurkštus.
Šiurkštūs paviršiai yra gaminami naudojant druską, cukrų ir kitas
sudedamąsias dalis ant implanto sienelės. Pastaruoju metu,
ši tekstūra sukelia šalutinius poveikius aktyviai gyvenančioms
moterims.

Be implantų pasirinkimo, Jūs dar turėtumėte apsvarstyti dydį,
pagrindą ir projekciją tam, kad pasiektumėte geidžiamą estetinę
krūtinės išvaizdą.

Motiva Implant Matrix® SilkSurface® ir VelvetSutface® yra unikalūs
paviršiai, kurie yra gaminami be svetimų medžiagų, tokių kaip
druska ar cukrus, procesas yra kontroliuojamas, kas užtikrina
geresnį biologinį suderinamumą. Taip pat šie nano paviršiai suteikia
natūralesnę sąveiką tarp implanto ir aplinkinių audinių, pritaikant
implantą prie normalių krūtinės judesių.

Formos pasirinkimas
Krūtų implantai gali turėti apvalią, ovalią arba išlenktą formą ir gali
būti kelių skirtingų dydžių bei projekcijų.
Istoriškai apvalūs implantai būdavo naudojami tam, kad padidintų
viršutinės krūties dalies pilnumą. Tuo tarpu ovalūs bei lašo formos
implantai būdavo kuriami tam, kad atkartotų natūralią krūties
formą ir suteiktų pilnumo žemesnei krūties daliai. Lašo formos
implantų pritaikymas reikalauja daugiau techninių aspektų ir gali
turėti rotacijos, nepageidaujamų estetinių rezultatų komplikacijų.
Originalus tobulėjimas toms moterims, kurios siekia natūraliausios
išvaizdos bei jausmo suteikiamas Motiva Implant Matrix®
Ergonomix™ linijoje.

Ipmlanto pagrindas turės įtakos tarpui tarp krūtų, pilnumą
apsprendžia implanto projekcija, o kaušelio dydį – implanto dydis.

Krūtų implantų gerinimas
Prieš atsirandant Motiva Implant Matrix® silikoniniams krūtų
implantams inovacijų bei technologijų vystimasis buvo gana pastovus.
Iš pradžių krūtų implantų sienelės būdavo ganėtinai plonos tam, kad
būtų pasiektas natūralesnis jausmas, deja, jų patvarumas buvo
ribotas. Taip pat pirmieji implantai tradiciškai būdavo nepapildomi, o
dėl to jie dažniau įtrūkdavo. Intensyvus implantų šiurkštumas buvo
sukurtas tam, kad būtų optimizuota implantų pozicija, bei tam, kad
implanto kietėjimas, kuris yra skausmingas ir reikalauja papildomos
operacijos, vadinamos kapsulės pašalinimu, būtų sumažintas. Deja,
intensyvus implantų šiurkštumas asocijuojamas su seroma ir dviguba
kapsulės formacija, o tai yra itin nepageidaujami reiškiniai. Buvo
išrasta daug skirtingų implantų užpildų, įskaitant druskos tirpalą.
Druskos tirpalas buvo silikono alternatyva, bet jam trūko natūralumo
jausmo – būdavo tikimybė, kad jis gali pratekėti ar turėti įtakos
nežymiam susiraukšlėjimui bei raibuliavimui ant krūtų.
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KODĖL TURĖTUMĖTE RINKTIS MOTIVA?
Dėl krūtų implantų gamintojo patirties ir sėkmingo pažangiųjų
produktų dizaino bei vystimosi, technologinės gamybos ir gaminio
pagalbos Motiva Implant Matrix® silikoniniai krūtų implantai pristato
labiausiai pažengusius implantus, kurie yra prieinami šiandien:
• Apvalkalo būsena, kuri nulemia stipresnį ir ilgiau galiojantį
krūties implantą
• Išskirtinis elastingumas, kuris palengvina implanto įdėjimą ir
padaro pjūvį ne tokį gilų
• Itin minkštas, stabilios formos užpildomasis gelis, kuris
užtikrina optimalų formos išlaikymą bei pojūtį
• Adekvačiausia implantų projekcijų įvairovė, atitinkanti paciento
bei chirurgo lūkesčius
• Specialus paviršių pasirinkimas be svetimų medžiagų, galinčių
turėti žalos implanto sienelei

• Q Inside Safety Technology™ siūlo unikalų atsekamumą, kuris
leidžia Jums ir jūsų gydytojui turėti prieigą prie specifinės
informacijos apie Jūsų implantus bet kuriuo metu ir bet kur.
• Išskirtinis pacientų palaikymas.

Inovacijos – pagrindinis raktas į saugumą
Geresnės gaminimo ypatybės, atsidavimas Amerikos ir Europos
standartams ir patentuotos technologijos. Šiais nežinomybės
laikais inovatyvumo tikslas yra paciento saugumas.
Krūtų implantų gamintojams inovacijos yra jų kasdienybė.
Inžinieriai ir vykdantysis personalas yra krūtų estetikos industrijoje
daugiau nei 30 metų Amerikoje ir kitose šalyse.
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Motiva Implant Matrix® krūtų implantai yra sukurti
padėti sumažinti pacientų riziką
• Mūsų implantai jungia BluSeal® indikatorių užtikrinantį
barjerinio sluoksnio būvimą, kuris padeda išvengti galimo gelio
sklaidos.
• Implantų kūrėjai siūlo pasaulyje pirmą silikonu užpildomą krūtų
implantą, išoriškai atpažįstamą per elektroninį serijos numerį
(ESN).
• Mūsų TrueMonobloc® dizainas padidina implanto stiprumą
chirurginio įdėjimo metu ir ilgaamžiškumą.
• Išskirtinis 100% užpildytas ypač minkštais, tvirtos formos
ProgressiveGel™, ProgressiveGel™ PLUS ir ProgressiveGel™
Ultima geliais, atspariais trūkiams įdėjimo metu, silikono
nutekėjimui ir nepageidaujamai migracijai (judėjimui).

Motiva Implant Matrix® krūtų implantai yra sukurti
pagerinti krūties estetiką
Plačiausias užpildomo gelio asortimentas krūtų implantų
šeimoje.
• ProgressiveGel™ yra labai tvirtas gelis, kuris suteiks Jums
viršutinės krūties dalies pilnumą ir apvalią išvaizdą.
• ProgressiveGel™ PLUS prisitaiko prie natūralaus krūties
kontūro dėl savo idealaus tvirtumo ir elastingumo balanso.
• ProgressiveGel™ Ultima yra labai elastingas bei minkštas
gelis suteikiantis krūtinei natūralią išvaizdą bei jausmą.
Motiva suteikia tinkamą paciento pasirinkimą trokštamos apimties,
tarpo tarp krūtų ir jos pilnumo.

MOTIVA IMPLANT MATRIX®
PASIRINKIMAS PATENKINANTIS VISŲ
POREIKIUS
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Skirtingi gelio tipų pasirinkimai
ProgressiveGel™

ProgressiveGel™ PLUS

ProgressiveGel™ Ultima™

Išlaiko viršutinės krūties dalies pilnumą

Natūralesnė išvaizda

Natūralios krūties išvaizda ir pojūtis

Tvirtas gelis

Subalansuotas gelis, elastingumas
ir tvirtumas

Elastingas ir minkštas gelis

Viršutinės krūties dalies pilnumas

Apatinės krūties dalies pilnumas

Prisitaiko prie natūralios krūties formos

Apvali išvaizda

Jaunesnė aktyvi išvaizda

Natūraliausia išvaizda ir pojūtis

Visiems žinomas profilis

Vidutinis profilis

Natūralus profilis
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Motiva Implant Matrix® silikono krūtų implantai
atitinka aukščiausius kokybės standartus
• Medicinos laipsnis, ilgalaikis silikonų implantavimas su
cheminiu, fiziniu ir biologiniu testavimu, patvirtintu maisto
produktų ir vaistinių preparatų kontrolės valdybos (FDA)

Saugumas ir efektyvumas, pažvelkime į skaičius.
Nuostabu!

• Žaliavomis aprūpina didžiausias ir geriausios reputacijos
medicininio laipsnio silikonų gamintojas Amerikoje, turintis
didesnę nei 30 metų patirtį medicinos pramonėje.

• Apvalkalo pailgėjimas du kartus minimalios 350%
vertės pagal maisto produktų ir vaistinių preparatų
kontrolės valdybos (FDA).

• Mechaninių bandymų rezultatai viršija Amerikos Medžiagų
ir Testavimo Asociacijos (ASTM) reikalavimus F70307 ir Tarptautinės Standartizacijos Organizacijos (ISO)
14607:2007 standartus.

• Stiprumas keturis kartus viršija FDA reikalavimus.

• Sustiprintas saugumo profilis, kaip parodė biologinių testų
rezultatai, pagal Jungtinių Valstijų ir Europos Farmakopėjos,
taip pat Tarptautinės Standartizacijos Organizacijos (ISO)
11737 – 1:2006 standartus.
• Implantų kūrėjai siūlo pasaulyje pirmą krūtų implantą,
kuriame yra Q Inside Safety Technology leidžianti Jūsų
krūtų implantus identifikuoti išoriškai su patentuotu delniniu
skaitytuvu Jūsų daktaro kabinete.

• 100 kartų mažesnė bakterijų endotoksinų leistina
norma pagal Jungtinių Valstijų Farmakopėjos (USP),
31-as pataisytas leidimas ir Europos Farmakopėjos
(Ph.Eur.), 7 leidinys.
• Trūkimo koeficientas žemiau 0,1 %.
• Pasitenkinimo lygis – 94.5 %.
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KRŪTŲ IMPLANTŲ KŪRIMO LABORATORIJAI:
EKOLOGIŠKA PASAULINĖ ESTETIKOS KOMPANIJA
Ši laboratorija, su kontrolės patvirtinimais pasaulio mastu, yra
kitos kartos krūtų implantų kompanija, turinti kontrolės įstaigas
Jungtinėse Valstijose, Europos platinimo centrą Belgijoje ir
gamybos paslaugas Kosta Rikoje. Mes kuriame pažangiausius
saugumo lygmenys moterims, siekiančioms patobulinti savo
išvaizdą naudojant Motiva patentuotas ir išskirtines technologijas
bei aukščiausius kokybės standartus.
Kosta Rikos centrinis slėnis, kuriame yra įsikūrusi krūtų implantų
kūrimo laboratorija, tapo sėkminga technologijų ir gyvenimo
industrija su daugiau nei 50 ten veikiančiomis medicinos
prietaisų bendrovėmis, tokiomis kaip Baxter, St. Jude Madical,
Hologic, Arthrocare, Allergan, Boston Scientific, Hospira, De Royal,
Establishment Labs, Abbot Vascular ir kitomis.
Mūsų moderniausias gamybos procesas ženkliai sumažino poveikį
aplinkai pašalinus vandens ir kitų medžiagų, tokių kaip druska ir
cukrus, naudojimą, tradiciškai taikomą tekstūravimo procese.
Be to mes visą laiką siekiame sumažinti savo anglies pėdsaką
naudojant mažiau pakavimo medžiagų, dažus daržovių pagrindu
bei atsakingai naudotis miško medžiagomis (Miškų Valdymo
Taryba).

KOSTA RIKA: AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ EKOLOGIŠKAI
ŠVARI GAMYBA
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“Kaip naujos kartos krūtų implantų
prabangūs gamintojai mes
bendradarbiavome su pačiais
protingiausiais industrijoje, kad suteiktume
Jums saugumą pasitelkiant naujoves.”
-Olivier Tourniaire,
Pardavimų ir marketingo direktorius EMEA
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MOTIVA IMPLANT MATRIX®
SILIKONINIŲ KRŪTŲ IMPLANTŲ KONTROLĖS STATUSAS
Reguliuojamieji patvirtinimai
Motiva Implant Matrix buvo apdovanota prestižiniu CE ženklu,
kuris reiškia, kad produktas ir kompanija atitinka griežtus saugumo
ir sveikatos rezultatų standartus. Ir dar naudojant tik FDA (maisto
produktų ir vaistinių preparatų kontrolės valdybos) registruotas
medicininio laipsnio silikono medžiagas, krūtų implantų kūrimo
laboratorijos sukūrė pasaulinės klasės Kokybės Valdymo Sistemą,
patvirtintą Didžiosios Britanijos Standartų Institucijos (BSI), kuri
atitinka ISO 9001:2008 ir ISO 13485:2003 medicininius standartus.
Visi mūsų implantai praeina griežtus kokybės patikrinimus
naudojant naujausius technologinius pasiekimus.
®

“Mūsų krūtų implantų kokybės standartai
yra patys griežčiausi industrijoje ir sveikatos
organizacijos iš aukšto budrumo šalių
nuolatos tikrina mūsų gamybos procesą,
todėl mes ir turime pasaulinį kontrolės
patvirtinimą daugiau nei 60 šalių.”
-Robert De Mezerville,
Kokybės reguliavimo vadovas
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APIE JŪSŲ OPERACIJĄ
Planuojant Jūsų estetinį rezultatą
Apimtis

Nedidelė apimtis

Vidutinė apimtis

Didelė apimtis

Nedidelis tarpas tarp
krūtų

Pastebimas tarpas
tarp krūtų

Ryškus tarpas tarp
krūtų

Nedidelė viršutinė
dalis

Pilna viršutinė dalis

Visiškas viršutinės
dalies pilnumas

Renkantis tinkamą krūtų implantą, krūtų dydis
yra labai svarbus norint pasiekti pageidaujamą
krūtinės estetinį rezultatą. Tikslūs pradinės
krūtinės dydžio išmatavimai yra pagrindinis
atskaitos taškas pasirenkant tinkamą implanto
apimtį ir kaušelio dydį, kuris idealiai jums tiks.

Tarpas tarp krūtų
Kitas svarbus momentas yra atviras pokalbis
su Jūsų chirurgu apie pageidaujamą tarpą tarp
krūtų.

Viršutinė krūties dalis
Taip pat gali būti aptariamas pageidaujamas
„viršutinės dalies pilnumas“ arba kaip jūsų
krūtinė atrodys vilkint tam tikrus drabužius
arba maudimosi kostiumėlį. Krūtų simetrija bei
įvairios spenelių padėtys gali būti aptariamos.

Motiva Implant Matrix® padeda palengvinti paciento ir chirurgo diskusiją, siekiant
padėti išsirinkti idealų implantą, kuris suteiks geriausią krūtinės estetinę
išvaizdą.
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APIE JŪSŲ OPERACIJĄ
Operacijos pagrindai
Krūtų padidinimas yra įprasta procedūra, kuri dauguma atvejų
suteikia aukščiausio laipsnio paciento pasitenkinimą. Vis dėl to
Jūs visuomet turėtumėte aptarti galimus pavojus operacijos
metu.
Priklausomai nuo konkrečios procedūros, krūtų padidinimas
trunka nuo 1 iki 2 valandų.
Paprastai krūtų padidinimas yra ambulatorinė procedūra, tai
reiškia, kad pacientas po operacijos grįžta namo sekančią dieną.

Operacijos metu chirurgai paprastai naudoja bendrąją anesteziją,
bet Jūsų chirurgas taip pat gali pasikalbėti apie sedacijos
(medikamentų sukeltas sąmonės slopinimas) galimybę.
Po operacijos gijimo procesas priklauso nuo paciento profilio ir
kitų faktorių. 48 valandų laikotarpyje galite jausti padidėjusią
kūno temperatūrą ir prakaitavimą, kuris laikui bėgant išnyks.
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Įmanomos pjūvio vietos

1. Pokrūtinis pjūvis

2. Pjūvis aplink spenelį (areolės)

3. Pažasties pjūvis

Greitesnis pooperacinis atsigavimas.

Greitesnis pooperacinis atsigavimas.

Ilgesnis pooperacinis atsigavimas.

Tas pats pjūvis gali būti daromas
jei reikia revizinės (pakartotinos)
operacijos.

Gali palengvinti įdėjimą pakeitimo
operacijos metu.

Randas gali būti matomas pacientui
gulint horizontaliai.

Gali būti matomas randas, nes pjūvis
daromas aplink areolę.

Mažesnė tikimybė dėl padidėjusio
spenelių jautrumo.
Pritaikomas daugumai implantų:
geriau didesniems implantams.

Padidėjęs spenelių jautrumas arba jo
nebuvimas.
Kartu su krūtinės didinimo operacija
galimas nukarusios krūties fiksavimas
ar pakėlimas.

Pažasties pjūvis
Pažasties pjūvis
Pjūvis aplink spenelį
Pokrūtinis pjūvis

Pjūvis aplink spenelį
Pokrūtinis pjūvis

Revizinės operacijos metu bus
reikalingas papildomas pjūvis.
Nėra matomas randas tiesiogiai ant
krūties.
Mažesnė tikimybė dėl padidėjusio
spenelių jautrumo ar jautrumo
praradimo.
Sudėtingesnis implanto „kišenės“
suformavimas.
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Implanto įdėjimo pasirinkimai

ieno
auka

Po liaukinis įdėjimas

Pektoralinis įdėjimas

Dvigubos projekcijos įdėjimas

Trumpesnė chirurginė procedūra.

Sudėtingesnė chirurginė procedūra.

Chirurginė procedūra gali užtrukti
ilgiau.

Greitesnis atsigavimo laikas ir mažiau
skausmingas.

Skausmingesnis ir ilgesnis atsigavimo
laikas.

Skausmingesnis ir ilgesnis atsigavimo
laikas.

Rekomenduojamas tekstūriniams
implantams.

Nerekomenduojamas tekstūriniams
implantams dėl padidėjusios
nubrozdinimo sukeltos seromos
rizikos.

Natūralesnis krūties formos nuolydis;
paslepia viršutinės krūties dalies
raibuliavimą.

Geresnis viršutinės krūties formos
reguliavimas.

Geresnė implanto apsauga ir
natūralesnė forma.

Didesnė kapsulės kontraktūros rizika.

Mažesnė kapsulės kontraktūros rizika.

Implantas gali būti daugiau pastebimas
pacientams su plona oda.

Implantas mažiau pastebimas ir
juntamas.

Galimi trukdžiai mamografijos tyrimo
metu.

Mažiausia tikimybė trukdžių
mamografijos tyrimo metu.

Pektoralinis
(krūtinės) raumuo

Pektoralinis Pieno
Pektoralinis
(krūtinės) raumuo
liauka
(krūtinės) raumuo

Implanto įdėjimo tikslumas ir geresnis
prastesnės krūties dalies formavimas.
Mažesnė kapsulės kontraktūros rizika.
Mažesnė tikimybė jausti ir matyti
implanto kraštą.
Maža tikimybė trukdžių mamografijos
tyrimo metu.

Pektoralinis
Pektoralinis
(krūtinės) raumuo
(krūtinės) raum

APIE JŪSŲ OPERACIJĄ 17

POOPERACINĖ PRIEŽIŪRA
Atsigavimas po krūtų didinimo susideda Iš pooperacinio 24
– 48 valandų laikotarpio atsigavimo ir papildomo kelių dienų
sumažėjusio aktyvumo laikotarpio. Keletą savaičių galite jausti
skausmingumą ir patinimą.
Mankšta ir normalus aktyvumas gali būti tęsiamas pasitarus su
plastikos chirurgu. Laikui bėgant pooperacinis tinimas sumažės ir
pjūvio linijos bus mažiau pastebimos.

BENDRI PATARIMAI
• Miegokite ar ilsėkitės šiek tiek pakėlę galvą, venkite miegoti
ant šono. Laikykite rankas prie kūno ir venkite kilnoti
sunkius daiktus kol gydytojas nepasakys kitaip.
• Pirmąsias 2 dienas nevairuokite, ar mankštinkitės tik leidus
daktarui.
• Venkite tiesioginių saulės spindulių kol leis Jūsų chirurgas.
• Po operacijos praėjus 48 valandoms švelniai masažuokite
savo krūtis sukamaisiais judesiais.
• Jūsų chirurgas gali Jums parekomenduoti gydomuosius
kremus.
Jūsų operacijos sėkmė – chirurgo nurodymų laikymasis.

Daugiau informacijos:
www.motivaimplants.com
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KĄ VERTĖTŲ ŽINOTI
Prieš apsisprendžiant darytis operaciją, turėtumėte apsvarstyti
keletą faktorių apie krūtų didinimą.
• Krūtų implantai neapsaugos nuo krūtų nukarimo. Norint
sutvarkyti nukarusias krūtis, Jums gali prireikti papildomai
pakelti krūtis kartu su padidinimu.

• Tuo atveju jei jūsų draudimas nepadengia krūtų implantų
operacijos, būkite pasiruošę padengti išlaidas susijusias su
krūtų didinimo operacija, įskaitant susijusias operacijas ar
ateities vaizdo tyrimus.

• Nėra garantijos, kad implantai tarnaus visą gyvenimą.
Galimas implanto plyšimas. Taipogi jūsų krūtys po
didinimo operacijos toliau sens ir tokie faktoriai, kaip
svorio priaugimas ar netekimas, vėliau gali pakeisti Jūsų
krūtų išvaizdą. Dėl šių problemų gali prireikti papildomos
operacijos.

Krūtų implantai, potenciali rizika, komplikacijos ir
šalutinis poveikis

• Krūtų implantai gali turėti įtakos maitinimui krūtimi,
priklausomai pritaikytos chirurginės technikos. Kai kurios
moterys sugeba sėkmingai maitinti krūtimi po krūtų
didinimo operacijos. Kitoms, deja, maitinimas krūtimi yra
iššūkis.

http://motivaimplants.com/docs/potential-risks.pdf

• Jei jūs nuspęstumėte išsiimti krūtų implantus ir nekeisti
jų, Jums gali prireikti krūtų pakėlimo ar kitos korekcinės
operacijos, kad išlaikytumėte estetinę krūtinės išvaizda.

Išsami informacija apie krūtų didinimo operacijos su implantais
riziką, komplikacijas ir šalutinį poveikį skaitykite čia:
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ATSEKAMUMO PROGRAMA, REGISTRACIJA IR GARANTIJA
Susekamumo programa
Dėl griežtos politikos, procedūrų ir gairių, kurios leidžia efektyvų
pasaulinį atsekamumą prieš-gamybinių krūtų implantų
komponentų ir pooperacinių implantacijų, Krūtų implantų kūrėjai
pacientams ir chirurgams garantuoja, kad nė vienas incidentas
ar nepageidaujamas reiškinys susijęs su Motiva Implant Matrix®
silikoniniais krūtų implantais nėra nepastebėtas ir užtikrina
aukščiausio lygio pacientu apsaugą.
Kad užtikrinti šį svarbų procesą, kiekviena Motiva Implant Matrix®
pakuotė turi atsekamumo lipduką, kuriame nurodyta krūtų
implantų specifinė informacija, kuri bus priklijuota ant mūsų
Motiva ID (atpažinimo) kortelės (My Motiva ID) ir ant medicininių
failų.

Mes sukūrėme pirmąjį pasaulyje krūties implantą su Q Inside
Safety Technology, kuri leidžia gydytojams iš karto išsiaiškinti
gamintojo vardą, serijos numerį, partijos numerį ir kitą specifinę
implanto informaciją išoriškai, gyvame organizme, naudojant
patentuotą delninį skaitytuvą.
Svarbiausias dalykas mums yra pacientų privatumas ir
konfidencialumas. Mūsų RFID technologijos yra nekenksmingos
gamtai ir neprieinamos be tinkamos įrangos. Informacinė bazė
prietaise ir surinkta pacientų informacija yra prižiūrima saugumo
centruose, kurie laikosi griežtų privatumo gairių nurodytų vietos
teisės aktų. Visa asmeninė informacija yra atskleidžiama tik su
paciento leidimu.
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Kaip užregistruoti implantuos

Norint užregistruoti savo krūtų implantus turite prisijungti prie
www.motivaimplants.com su savo Motiva Card (Motiva ID™). Jūs
gausite mūsų sistemos oficialų atsakymą, patvirtinantį garantiją ir
Jūsų krūtų implantų įtraukimą į atsekamumo programą.
Implantų užregistravimas yra labai paprastas:
1. Prisijunkite prie www.motivaimplants.com ir paspauskite
„Implant Registration“ (implantų registravimas).
2. Užpildykite savo kontaktinę informaciją ir procedūros
medicininę informaciją.
3. Paspauskite „Register your implants“ (registruoti savo
implantuos) ir mes Jums atsiųsime patvirtinimo laišką įskaitant ir
tai, kad Jūsų implantai buvo sėkmingai užregistruoti.

Always Confident Warranty®
and Replacement Policy
Laikantis FDA (maisto produktų ir vaistinių preparatų kontrolės
valdybos) rekomendacijų, implantų kūrėjų laboratorijos teikia
riboto laiko garantiją apimančią Motiva Implant Matrix® produktų
asortimentą, pakeičia produktą plyšimo atveju. Taip pat FDA
nustatė, kad krūtų implantai turėtų galioti vidutiniškai 10 metų,
tikimasi, kad naujų medžiagų plėtojimas ir proceso technologijos
prailgins galiojimą laiką. Implantų kūrėjų laboratorijos teikia
pagalbą „Baker“ III ir IV laipsnio kapsulės kontraktūros atveju,
prokuktas pakeičiamas. Apsilankykite www.motivaimplants.com
apie Always Confident Warranty (visuomet patikima garantija).
Mes siūlome pramonėje pirmą trečiųjų šalių draudimo programą
per London Lloyd‘s norėdami suteikti Jums finansinę pagalbą
revizinėms operacijoms implanto plyšimo, pasisukimo ar „Baker“
III ir IV laipsnio kapsulės kontraktūros atveju.

21

Terminų žodynas
Krūtų padidinimas: chirurginė procedūra padidinti krūtinę. Pirmą
kartą krūties implantas yra įdedamas norint padidinti krūtinę ir tai
vadinama pirminiu didinimu. Visi kiti vėlesni kartai, kai keičiamas
implantas, vadinami reviziniu (pakartotiniu) didinimu.

Kapsulės kontraktūra: randinio audinio supančio implantą
susiveržimas. Gali prireikti papildomos operacijos.
Kapsulė: randinis audinys, kuris susiformuoja apie krūties

Krūtų patobulinimas: krūtinės išvaizdos pagerinimas pakeliant

implantą. Kartais ši kapsulė spaudžia implantą, dėl to įvyksta
kapsulės kontraktūra.

nukarusias krūtis, krūtų implantų įdėjimas sumažinant labai
dideles krūtis ir t.t.

Liaukinis: susijęs su liauka.

Krūtų implantas: vidinė dirbtinė priemonė ar implantas skirtas
pakeisti krūtį.

Krūtų rekonstrukcija: chirurginė procedūra pakeičiant krūtį, kuri
buvo pašalinta dėl vėžio, traumos ar anomalijos.

Trūkimas: įplyšimas ar skylė silikono implanto sienelėje. Silikono
implanto trūkimas gali būti tylus ar simptominis. Trūkimai gali
būti kapsulės viduje arba priede.
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