Uvažujete o zväčšení prsníkov
pomocou implantátov MENTOR®?

UVAŽUJETE O ZVÄČŠENÍ PRSNÍKOV
POMOCOU IMPLANTÁTOV,
ALE NIE STE SI ISTÁ, KTORÝ TYP
IMPLANTÁTOV ZVOLIŤ?
NIE STE NA TO SAMA
Vedecky podložené informácie
vám pomôžu vo vašej správnej voľbe
Dostatočné množstvo preverených informácií
o bezpečnosti a kvalite prsníkových implantátov,
ich výrobe, testovaní a výskume vám môžu vašu
voľbu uľahčiť.

Kvalita na prvom mieste
Ženy na prvom mieste žiadajú implantáty
bezpečné, vysoko kvalitné a dlhodobo preverené.
Pri výbere implantátov ďalej zohľadňujú podmienky
záručného pacientskeho programu.
Spoločnosť Mentor už viac ako 50 rokov pôsobí
na trhu v oblasti výroby, výskumu a testovania
prsníkových implantátov, čo je zárukou najvyššej
kvality.
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KVALITA PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOV
JE NEVYHNUTNOSŤ, NIE LUXUS
Kvalita a bezpečnosť
Počas desaťročí získala spoločnosť Mentor
spoločne s nenahraditeľnými skúsenosťami aj
povesť spoľahlivého, celosvetovo uznávaného
výrobcu prsníkových implantátov s certifikáciou
FDA. Profesionalita výroby, dokonalé prevedenie a
klinické dáta o bezpečnosti používania prsníkových
®
implantátov MENTOR hovoria samy za seba.

Certifikácia FDA
Prsníkové implantáty MENTOR ® ako jedny z mála
prešli náročnými kritériami na bezpečnosť a kvalitu
FDA a získali certifikát.
Certifikát FDA udeľuje americký Úrad pre kontrolu
potravín a liečiv (Food and Drug Administration).
Jeho získanie je podmienené dlhodobými klinickými
štúdiami preukazujúcimi bezpečnosť produktu.
http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures
/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm337827.htm

Dokonalé prevedenie
Mentor kladie vysoké nároky na kvalitu a
dodržuje najprísnejšie výrobné štandardy. Celý
proces je plne automatizovaný a pre dokonalé
opracovanie povrchu implantátov využíva najnovšie
technológie. Aby kvalita každého produktu bola
prvotriedna, prechádzajú prsníkové implantáty
MENTOR ® mnohostupňovou kontrolou.
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Testovanie
Mentor považuje kvalitu za nutnosť, nie za luxus.
Preto produkty MENTOR ® prechádzajú
laboratórnymi testami.
•

Testy biokompatibility – testujú
zdravotnú nezávadnosť implantátov.

•

Záťažové testy – testujú odolnosť
obalu implantátu pri tlaku, ťahu a pod.

•

Ostatné testy – napr. chemická analýza,
stabilita, sterilita produktov atď.

Bezpečnosť silikónu
Vedeli ste, že silikón sa používa v zdravotníctve už
viac ako 50 rokov? Lekári medicinálnemu silikónu
dôverujú už roky, pretože vedia, že je spoľahlivý,
ľahko sa sterilizuje a je biokompatibilný.
Mentor používa výhradne ORIGINÁLNY
medicinálny silikón najvyššej kvality.

Unikátny povrch Siltex®
Implantáty s optimálne textúrovaným povrchom
sú telom lepšie prijímané a výrazne znižujú riziko
prípadných komplikácií, napríklad rotácie alebo
kapsulárnej kontraktúry.
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PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR®
– SPOĽAHLIVÁ VOĽBA
IMPLANTÁTY MENTOR® UŽ VIAC AKO
50 ROKOV S DÔVEROU POUŽÍVAJÚ
MILIÓNY ŽIEN NA CELOM SVETE
Kohézny MemoryGel®
Mentor plní silikónové prsníkové implantáty
unikátnym kohéznym gélom, ktorý neunikne ani pri
porušení celistvosti povrchu implantátu.
Pri narušení silikónového obalu implantátu
vytvorí gél uniformnú pevnú hmotu, ktorá
nevytečie, čím zvyšuje bezpečnosť implantátov
®
MENTOR .
Vďaka konzistencii gélu sa prsníkové implantáty
plnené kohéznym gélom kvalitou približujú
prirodzenému prsníkovému tkanivu.
Kohéznym gélom sú plnené guľaté aj anatomické
®
CPG (Contour ProfileTM Gel) implantáty MENTOR .

Kohézia anatomických implantátov
Kvalitné anatomické implantáty musia byť plnené
gélom s vyššou kohéziou, vďaka čomu môžu
spoľahlivo držať svoj tvar. Preto sú anatomické
®
implantáty MENTOR plnené gélom s najvyššou
kohéziou stupňa III.
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Obrázok nahradí tisíc slov
Rozrezali sme implantát MENTOR ®, aby sme ukázali
®
kohéziu gélu. Kohézny MemoryGel vďaka svojim
unikátnym vlastnostiam nezmení konzistenciu,
nevytečie a zaistí tvarovú stálosť.
Mentor dodržuje prísne požiadavky na kvalitu
výroby podmienenú testovaním. Testy obalu
implantátu (tzv. shellu) preukázali, že majú
vynikajúcu pevnosť, odolnosť a pružnosť.
Viete, že napríklad pri záťažových testoch pevnosti
®
je obal implantátu MENTOR natiahnutý na 450 %
pôvodnej veľkosti? Obal musí testom prejsť bez
akéhokoľvek poškodenia.
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Tvar, veľkosť, typ a umiestnenie implantátov
Aby výsledný efekt zväčšenia prsníkov zodpovedal
vašim predstavám, musí byť zvolený vhodný typ
implantátu s ohľadom na vaše individuálne potreby.
Preto je škála prsníkových implantátov MENTOR ®
taká rozmanitá. Implantáty sa vyberajú podľa
niekoľkých kritérií: veľkosti, tvaru základne,
výšky profilu, kohézie gélu a typu implantátu
(guľaté alebo anatomické implantáty).
S výberom najvhodnejšieho implantátu, miesta rezu
a umiestnenia implantátu vám pomôže váš plastický
chirurg.

Možnosti rezu:

Axilárny rez
(v podpazuší)
Periareolárny rez
(v okolí bradavky)
Submammárny rez
(v podprsníkovej ryhe)

Možnosti umiestnenia implantátu:

Pod mliečnu žľazu
(Subglandulárne)

Pod prsný sval
(Submuskulárne)
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8 DÔVODOV PREČO SI ZVOLIŤ
PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY MENTOR®


Certifikácia CE a FDA



Kvalita a bezpečnosť podložená vedeckým
výskumom a klinickými štúdiami



Vysoké štandardy kvality výroby, dôkladné testovanie



Bezpečný kohézny Memory Gel®



Dokonalý estetický efekt



Široký výber guľatých a anatomicky tvarovaných
implantátov



Najširší záručný program PatientCare Promise



50 rokov skúseností a úspešného pôsobenia na trhu
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ZÁRUČNÝ PROGRAM
ZÁRUČNÍ
PROGRAM

ZÁRUČNÝ PROGRAM

Mentor poskytuje ženám s prsníkovými implantátmi
Mentor poskytuje
ženám s prsními implantáty
®
plnenými silikónovým gélom dlhodobý
MENTOR
®
MENTOR
plněnými
silikonovým
gelem implantátmi
dlouhodobý
Mentor poskytuje ženám
s prsníkovými
záväzok
formou záručného programu
®
závazek
formou
tzv.
Limitovaného
záručního
MENTOR plnenými silikónovým gélom dlhodobý
PatientCare Promise.
PatientCare
Promise.
programu
záväzok
formou
záručného
programu
PatientCare Promise.
Program PatientCare Promise sa vzťahuje na:
Program PatientCare Promise se vztahuje na:
- prípady potvrdenej kapsulárnej kontraktúry Baker stupeň
-případyPatientCare
potvrzenéPromise
kapsulární
kontraktury
Program
sa vzťahuje
III. a IV. v augmentačnej
chirurgii,
ktoré na:
boli implantované
Baker
stupeň
III
a
IV
v
augmentační
chirurgii
- prípady potvrdenej kapsulárnej kontraktúry Baker
stupeň
po 1.5.2013.
které
byly
implantovány
po 1.5.2013.
III.-aprípady
IV.
v augmentačnej
chirurgii,
ktoré
boli
implantované
potvrdeného prasknutia – ruptúry v dôsledku
-případy
potvrzeného prasknutí – ruptury v
po 1.5.2013.
opotrebenia alebo oddelenia vrstiev, vyžadujúce
opotřebení prasknutia
nebo oddělení
vrstev,
-důsledku
prípady potvrdeného
– ruptúry
v dôsledku
chirurgický zákrok.
vyžadující
chirurgický
zákrok.
opotrebenia alebo oddelenia vrstiev, vyžadujúce
chirurgický zákrok.
Program PatientCare Promise je dôkazom toho,
Program PatientCare Promise je důkazem toho, že
že bezpečnosť a ochrana pacientiek je prioritou
bezpečnost
a ochranaPromise
pacientek
je prioritoutoho,
Program
PatientCare
je dôkazom
spoločnosti Mentor nielen počas zákroku,
společnosti
Mentor
nejen pacientiek
během zákroku,
ale také po
bezpečnosť
a ochrana
je prioritou
že
ale aj po ňom.
něm.
spoločnosti Mentor nielen počas zákroku,
ale aj
po ňom.informácie o podmienkach programu
Podrobné
Podrobné informace o podmínkách programu
nájdete na:
najdete nainformácie
webovýchostránkách:
Podrobné
podmienkach programu
nájdete na:
www.pulimedical.sk
www.pulimedical.sk
www.pulimedical.sk
www.mentorimplantaty.sk
www.mentorimplantaty.sk
www.mentorimplantaty.sk
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NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY:
1.

Aký typ a veľkosť implantátov sú pre mňa vhodné?

2.

Kde môžem vidieť fotografie pred a po zákrokoch?

3.

Aké vyšetrenie je treba absolvovať?

4.

Ako dlho bude približne trvať zákrok?

5.

Existujú nejaké komplikácie, s ktorými by som mala
po zákroku počítať?

6.

Ako dlho trvá zotavenie po zákroku a za aký čas budem
zase fit?

7.

Akú záruku majú implantáty, ktoré plánujete použiť?

8.

Ako dlho môžu byť implantáty v tele? Je potrebné ich
po určitom čase vymeniť?

9.

Môžem s implantátmi kojiť a absolvovať mamografické
vyšetrenie?

10. Na čo by som si mala dávať po zákroku pozor?
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MENTOR JE TU PRE VÁS

PULImedical, spol.s r.o., Nádražná 34,
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 905 454 592, Fax: +421 2 459 44 919
Email: pulimedical@pulimedical.sk
www.pulimedical.sk
www.mentorimplantaty.sk

