Rekonštrukcia
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MENTOR® –
SPOLOČNOSŤ
KTOREJ NA VÁS ZÁLEŽÍ
Spoločnosť Mentor bola založená v roku 1969
a je popredným dodávateľom medicínských
produktov vo viac ako 100 krajinách po celom
svete. Ako svetový výrobca vysokokvalitných
prsníkových implantátov sme po dobu viac
než 40 rokov získavali skúsenosti, ktoré viedli
ku kvalitným produktom, na ktoré sa môžete
spoľahnúť.
Prsníkové implantáty Mentor plnené gélom
sa vyrábajú v našich špičkových výrobných
zariadeniach v Leidene v Holandsku. Táto
moderná továreň je najväčšia svojho druhu
vo svete. Je v nej nainštalovaných mnoho
najnovších technológií, ktoré predstavujú to
najlepšie, čo je dostupné pre výrobu prsníkových
implantátov.
Spoločnosť Mentor spája výskum, vývoj a výrobu
v niekoľkých zariadeniach v Európe a Spojených
Štátoch. Spoločnosť má tiež zástupcov
a distribútorov po celom svete. V roku 1995
sa Mentor stal prvým výrobcom prsníkových
implantátov, ktorý získal pre svoje produkty
CE certifikát.
Spoločnosť Mentor je hrdá na kvalitu, ktorou
sa vyznačujú všetky naše prsníkové implantáty,
a môžete si byť istá, že za vašim rozhodnutím
používať naše produkty je spoločnosť, ktorá
rozumie vašim očakávaniam a túžbam. Mentor
je spoločnosť, ktorej na vás záleží.
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ÚVOD
Existuje veľa metód týkajúcich sa rekonštrukčných
procesov. Asi najdôležitejšia otázka znie:
Je pre mňa rekonštrukcia tou správnou voľbou?
Pre desaťtisíce žien trpiacich rakovinou prsníka
znie odpoveď „Áno“.
Mnohé zo žien ktoré podstúpili mastektómiu
sú vhodnými kandidátkami na rekonštrukciu
prsníka.

Po mastektómii si rekonštrukciu prsníka zvolia
ženy z rôznych dôvodov.
Niektoré ženy sa prestávajú cítiť plnohodnotne,
pretože im chýba časť seba. Iné sa už nechcú
zaťažovať dennodennými problémami s nosením
vonkajšej prsníkovej protézy. Pre mnohé je
rekonštrukcia prsníka dobrou cestou k lepšiemu
pocitu a k novému začiatku v živote.

Rýchlejšia a ľahšia rekonštrukcia prsníka

Pre ženy, ktoré si zvolia rekonštrukciu prsníka,
sú dostupné moderné chirurgické techniky, ktoré
môžu byť vykonané rýchlejšie, jednoduchšie
a s veľmi dobrými výsledkami. Jedna z týchto
nových techník sa nazýva jednostupňová
rekonštrukcia prsníka a je vysvetlená v tejto
brožúre.
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ANATÓMIA PRSNÍKA
Prsník je tvorený tukovým tkanivom, žľazami
a fibróznym tkanivom. Vo vnútri sa nachádzajú
cievy, mliečne žľazy, tuk a senzorické nervy. Pod
prsníkom sa nachádza veľký prsný sval, ktorý
pomáha pri pohybe ramena.
Ve ľ k ý p r s ný s va l
Ma l ý p r s ný s va l
Tukové tka n i vo
M l i ečne ž ľ a z y, ka ná l i k y
M l i ekovody
B radavka a dvo rec
Mä k ké tka n i vo
Reb rá
© Mento r Wo r l d w i de LLC

Chirurgický zákrok rakoviny prsníka môže
vo väčšej či menšej miere výrazne zmeniť tvar
prsníka v závislosti na tom:

ɶɶ koľko prsného tkaniva bolo odstráneného
v čiastočnej alebo úplnej mastektómii;

ɶɶ koľko kože bolo odstránenej počas vašej
operácie.

ČO JE MASTEKTÓMIA?
Mastektómia je zákrok, pri ktorom
je prsníkové tkanivo odstránené
v dôsledku prítomnosti rakoviny
prsníka alebo ako jej prevencia.
Množstvo odstráneného tkaniva
počas mastektómie nie je vždy
rovnaké. Závisí od veľkosti a štádia
ochorenia prsníka, typu vášho tela
a vašich osobných preferencií.
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NAČASOVANIE
REKONŠTRUKCIE PRSNÍKA
Rekonštrukcia prsníka môže byť vykonaná
počas tej istej operácie ako mastektómia.
Takýto postup sa nazýva okamžitá rekonštrukcia.
Oneskorená / odložená / rekonštrukcia je postup,
ktorý je vykonaný týždne, mesiace alebo aj roky
po mastektómii. Po zvážení všetkých okolností
sa s lekárom rozhodnete, ktorý postup je pre vás
najvhodnejšií.

Okamžitá rekonštrukcia
Výhodou okamžitej rekonštrukcie je, že váš prsník
bude rekonštruovaný počas tej istej operácie pri
ktorej bola vykonaná mastektómia. To znamená,
že sa podrobíte iba jednému operačnému
zákroku a čaká vás jeden cyklus zotavovenia.
Vyhnete sa skúsenosti mať iba jeden prsník alebo
žiadne prsia.

Oneskorená rekonštrukcia
Výhodou oneskorenej rekonštrukcie je, že sa
môžete najprv zamerať na vaše zotavenie
po operácii po onkologickej liečbe a znovu
nadobudnúť silu. Oneskorená rekonštrukcia
prsníka vám poskytne viac času, aby ste zvážili
všetky možnosti a urobili premyslené rozhodnutie
týkajúce sa rekonštrukcie vášho prsníka.

mii
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MOŽNOSTI
PRI REKONŠTRUKCII
PRSNÍKOV
Existujú rôzne spôsoby rekonštrukcie prsníka.
Metóda, ktorú si vy a váš lekár vyberiete, bude
závisieť od niekoľkých faktorov:

ɶɶ Vaše zdravie a životný štýl
ɶɶ Typ vášho tela
ɶɶ Veľkosť vašich prsníkov
ɶɶ Váš osobný výber
ɶɶ Množstvo zostávajúcej kože a tkaniva
Rekonštrukcia prsníka môže byť vykonaná
s použitím vášho vlastného tkaniva, použitím
prsníkového implantátu alebo kombináciou
týchto dvoch možností. Po rozhovore s vašim
lekárom sa môžete rozhodnúť, ktorý spôsob je
pre vás najlepší.

Použitie vášho vlastného tkaniva
na rekonštrukciu prsníka
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1. J edna z metód rekonštrukcie prsníka
využívajúca vaše vlastné tkanivo sa nazýva
Latissimus Dorsi Flap – lalok najširšieho
chrtového svalu. Počas tejto procedúry
sa časť kože a svalu odoberie z chrbta
alebo pod ramenom a potom sa
prenesie do oblasti prsníka, kde sa použije
na rekonštrukciu prsníka. Pretože koža
a sval z chrbtovej oblasti sú za normálnych
okolností tenšie, táto metóda sa niekedy
používa v kombinácii s použitím
prsníkového implantátu aby bol vytvorený
plnší a prirodzený vzhľad prsníka.
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Lalok zo širokého chrbtového svalu

s alebo bez použitia prsníkových implantátov

Krok 1: Lalok kože a svalu je odbratý z vybraného miesta na chrbte.
Krok 2: T kanivo sa tunelom presunie do miesta mastektómie a použije sa
na vytvorenie vášho nového prsníka.
Krok 3: Použitie implantátu na vytvorenie prsníka

2. Ď
 alšia metóda rekonštrukcie prsníka
využívajúca vaše vlastné tkanivo sa
nazýva TRAM flap - lalok z priečneho
brušného svalu. Táto metóda vyžaduje
premiestnenie tukového a svalového
tkaniva z brušnej oblasti do oblasti prsníkov
tak, aby bolo zachované krvné zásobenie
a prepojenie s oblasťou brucha. Ak to nie
je možné, krvné cievy tkaniva sa musia
pripojiť do hrudníkovej oblasti použitím
mikrochirurgie.

TRAM lalok
so stopkou alebo voľný

Krok 1: Urobí sa mastektómia a označí sa miesto odberu tkaniva.
Krok 2: L alok brušného svalu a tkaniva sa presunie tunelom do oblasti
hrudníka.
Krok 3: Konečný výsledok.
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Rekonštrukcia prsníka s použitím
prsníkového implantátu
Počas mastektómie je odstránená koža
a prsníkové tkanivo tak, že tkanivo hrudníka
ostáva ploché a napäté. Pred umiestnením
implantátu je potrebné tkanivo prsníka natiahnuť,
aby bol vytvorený priestor pre prsníkový implantát.
Tento proces sa nazýva roztiahnutie tkaniva
a môže byť dosiahnutý v 1 alebo v 2 stupňoch.

Dvojstupňová rekonštrukcia prsníka
Dvojstupňová rekonštrukcia prsníkov s použitím
implantátov je veľmi rozšírený a často používaný
postup. Túto metódu je možné uskutočniť buď
počas mastektómie alebo neskôr (oneskorená
rekonštrukcia).
Postup pri operačnom zákroku
Prsníkový tkanivový expandér je dočasne
umiestnený do oblasti zvoleného miesta
na hrudníku. Počas niekoľkých týždňov váš
lekár postupne napĺňa expandér sterilným
fyziologickým roztokom /soľný roztok/. Počas
tohto postupu sa vaša koža roztiahne a narastie,
aby sa vytvoril priestor pre implantát. Ako sa
prsníkový expandér plní, tkanivá nad ním sa
začínajú postupne rozťahovať, podobne ako
tkanivá ženského brucha počas tehotenstva.
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Prsníkový expandér
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DVOJSTUPŇOVÁ
REKONŠTRUKCIA PRSNÍKA
Prvý chirurgický
zákrok

Druhý chirurgický
zákrok

Umiestnenie prsníkového
tkanivového expandéra.

Umiestnenie implantátu.

Lokalizuje sa injekčný port,
plnenie expandéra.

Konečný výsledok.

Odstránenie prsnikového
expandéra.
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Jednostupňová rekonštrukcia prsníka
Mentor je jedna zo spoločností, ktoré vyrábajú
prsníkové implantáty použitelné aj ako expandér
aj ako dlhodobý implantát. Tieto implantáty sa
používajú na jednostupňovú rekonštrukciu prsníka.
Táto procedúra sa stáva čoraz viac populárna,
pretože pre pacientky znamená potrebu iba
jedného operačného zákroku pri rekonštrukcii
prsníka namiesto dvoch alebo viacerých
procedúr.

Postup pri operačnom zákroku
Kombinovaný tkanivový expandér / prsníkový
implantát je umiestnený v oblasti hrudníka v čase
mastektómie. Tkanivový expandér / prsníkový
implantát má plniaci port. Počas niekoľkých
týždňov alebo mesiacov sa vstrekuje do plniaceho
portu fyziologický roztok, aby sa tkanivový
expandér / prsníkový implantát zväčšil do
požadovanej veľkosti. Po dosiahnutí požadovanej
veľkosti je možné plniaci port odstrániť v priebehu
jednoduchého ambulantného zákroku
a tkanivový expandér / prsníkový implantát
ostáva na svojom mieste.
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Tkanivový expandér / prsníkový implantát
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JEDNOSTUPŇOVÁ
REKONŠTRUKCIA PRSNÍKA
Procedúra postupného zväčšovania
pomocou doplňovateľných implantátov.
1.

Expandér / prsníkový
implantát sa umiestni
do správnej oblasti.

2.

Plnenie expandéru
fyziologickým roztokom
cez plniaci port v priebehu
až 6 mesiacov.

3.

Dosiahnutie
požadovaného objemu.

4.

Odstránenie plniaceho
portu.

5.

Po rekonštrukcii bradavky
je dosiahnutý požadovaný
výsledok.
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PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY
Definícia prsníkových
implantátov: Prsníkový
implantát pozostáva
z plášťa zo silikonového
elastoméru naplneného
silikónovým gélom
alebo fyziologickým
roztokom, ktorý môže
byť implantovaný pod
tkanivo alebo prsný sval.

TYPY PRSNÍKOVÝCH
IMPLANTÁTOV
Existujú dva základné typy prsníkových
implantátov: implantáty plnené silikónovým
gélom a implantáty plnené fyziologickým
roztokom.
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Implantáty plnené silikónovým gélom.
Implantáty plnené silikóným gélom obsahujú
jedinečný kohezívny silikónový gél. To znamená,
že silikónový gél je súdržný a jeho obsah nevytečie
ani pri narušení implantátu. Implantáty plnené
silikóným gélom zvyčajne ponúkajú prirodzenejší
vzhľad. Implanáty sú dostupné v širokom rozsahu
tvarov, veľkostí, profilov, povrchov a stupňov
pevnosti gélu vhodných pre rôzne typy postáv.
Ponúkame tri stupne kohezívneho plniaceho
gélu:

ɶɶ Cohesive I, najjemnejší gél
ɶɶ Cohesive II, pevnejší gél
ɶɶ Cohesive III, najpevnejší gél
Anatomické implantáty sú plnené najpevnejším
gélom pre dosiahnutie prirodzeného tvaru.

Implantáty plnené fyziologickým
roztokom.
Existujú implantáty, ktoré sú plnené fyziologickým
roztokom počas operácie. Mentor okrúhle
a anatomické implantáty sú jediné implantáty
plniteľné fyziologickým roztokom s odstrániteľnou
plniacou hadičkou, ktoré dovoľujú vášmu
chirurgovi prispôsobiť veľkosť vašich implantátov
v priebehu šesť mesiacov po operácii buď
pridaním alebo odobratím fyziologického roztoku
cez plniacu hadičku.

Typy implantátov
V spolupráci s lekárom sa môžete rozhodnúť,
aký tvar prsníkov chcete dosiahnuť, či okrúhle
alebo s obrysovým tvarom. Anatomické
implantáty majú tvar slzy a poskytujú pacientkam
prirodzenejší vzhľad prsníkov. Mentor prsníkové
implantáty majú rôzne stupne výšky: nízke,
stredné, stredne vysoké, vysoké a ultra vysoké.
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Povrch implantátov
Prsníkové implantáty sa vyrábajú s hladkým
alebo textúrovaným povrchom. Implantáty
s hladkým povrchom majú jemnejší, hladký
povrch a sú sotva citeľné cez pokožku.
Textúrovaný povrch prsníkových implantátov
Mentor sa nazýva Siltex®.

Okrúhle implantáty
Okrúhle prsníkové implantáty sú dostupné
v piatich projekciách.

Anatomický implantát
Anatomické prsníkové implantáty sú dostupné
v troch výškách a v troch projekciách.

Tkanivový expandér / prsníkový implantát
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PREČO
NÁM
NA VÁS
ZÁLEŽÍ :
Okrúhly gélom
plnený implantát

Ukážka presthrihnutia implantátu plneného
silikónovým gélom, ktorý sa správa ako pevná
látka, ktorá zachováva svoj tvar.

Súhrn vlastností implantátov naplnených
silikónovým gélom:
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ɶɶ CE-certifikát
ɶɶ Schválenie FDA – Agentúra pre kontrolu
potravín a liečiv v USA

ɶɶ Plnené kohezívnym gélom, jeho obsah
nevytečie ani pri narušení implantátu

ɶɶ Výplňový silikónový gél je súdržný, čím na
dotyk pripomína tkanivo

ɶɶ Okrúhly a anatomický tvar implantátov
ɶɶ Široká škála projekcií, ktorá vám poskytne
vzhľad aký očakávate

ɶɶ Dostupné s hladkým aj textúrovaným
povrchom

- 15 -

2/20/14 8:27 AM

VAŠA REKONVALESCENCIA
Proces zotavovania po rekonštrukcii prebieha
u každej pacientky individuálne. Vo všeobecnosti
sa budete pravdepodobne cítiť ubolená ešte
niekoľko dní po chirurgickom zákroku. Prvých
24 až 72 hodín po operácii vás zaťaží najviac
a nebudete mať veľmi dobrý pocit. Vaše prsia
budú opuchnuté a veľmi citlivé. Aj napriek tomu
že zotavenie každej ženy je individuálne, budete
môcť obnoviť ľahké aktivity približne po jednom
týždni od zákroku.
Dôležitou úlohou pri vašom zotavovaní zohráva
nosenie pooperačnej kompresívnej podprsenky
alebo kompresívneho obväzu. Tieto sú navrhnuté
tak, aby vám poskytli extra oporu počas
vášho uzdravovania. Váš lekár vám môže tiež
poskytnúť špecifické doporučenia, ktoré by
ste mali dodržiavať počas zotavovania. Ak sa
po chirurgickom zákroku operácie prsníkov
vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite sa
skontaktujte s vašim lekárom.
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ČO BY STE SA MALI
OPÝTAŤ VÁŠHO LEKÁRA
PRI KONZULTÁCII?
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ɶɶ Aké sú možnosti rekonštrukcie prsníkov?
ɶɶ Aké sú možné riziká a komplikácie
pri každom type operácie prsníkov,
a ako často sa vyskytujú?

ɶɶ Čo ak sa mi rakovina prsníka vráti

alebo vyskytne v druhom prsníku?

ɶɶ Bude rekonštrukcia prsníka prekážať
v mojej liečbe rakoviny prsníka?

ɶɶ Koľko krokov má každá procedúra?
Ktoré to sú?

ɶɶ Ako dlho bude trvať kompletná
rekonštrukcia prsníkov?

ɶɶ Aké skúsenosti máte s rekonštrukciou
prsníkov?

ɶɶ Máte fotografie pred a po, ktoré by som
mohla vidieť? Aké výsledky sú pre mňa
vhodné?

ɶɶ Ako bude vyzerať moja jazva?
ɶɶ Aké zmeny na mojich prsiach môžem
po čase očakávať?

ɶɶ Aké zmeny na mojich prsiach môžem
očakávať počas tehotnosti?

ɶɶ Aké sú možnosti nápravy, ak nie som
spokojná s výzorom mojich pŕs?

ɶɶ Mohla by som sa porozprávať s inými
pacientkami o ich skúsenostiach?

ɶɶ Aké sú odhadované náklady
na rekonštrukciu prsníkov?

ɶɶ Akú sumu preplatí zdravotná poisťovňa
v mojom prípade ochorenia?

ɶɶ Akú bolesť alebo oslabenie môžem cítiť
a ako dlho?

ɶɶ Budem musieť niekedy vymeniť môj
implantát?

ɶɶ Ako dlho budem musieť zostať
v nemocnici?

ɶɶ Kedy budem môcť obnoviť moje bežné
aktivity?

ɶɶ Kto je výrobca prsníkových implantátov?
ɶɶ Poskytuje výrobca implantátov nejaké
záruky?
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
O BEZPEČNOSTI:
Prsníkové implantáty plnené silikónovým gélom
a fyziologickým roztokom sú určené pre ženy,
ktoré dosiahli vek minimálne 18 rokov.
Chirurgický zákrok by sa nemal vykonávať
u žien s aktívnou infekciou kdekoľvek v tele,
s existujúcou rakovinou, alebo pre-rakovinou
prsníkov, ak neprebehla dostatočná liečba,
ste tehotná alebo dojčíte.
Existujú riziká spojené s operáciou prsníkov.
Prsníkové implantáty nie sú doživotné implantáty
a operácia prsníkov nie je jednorazová
operácia.
Nie je vylúčené, že budete potrebovať
neplánovanú operáciu z dôvodu
nepredvídateľných komplikácií, alebo pre Vás
bude neprijateľný kozmetický výsledok operácie.
Zmeny po chirurgickom zákroku sú nezvratné
a nie je možné ich vrátiť späť.
Medzi najčastejšie komplikácie zahrňujeme
reoperáciu, kapsulárnu kontraktúru,
asymetriu, bolesť v prsiach a prasknutie
implantátu.
Tkanivové expandéry sa používajú
na rekonštrukciu prsníkov po mastektómii.
Expandéry sa dočasne umiestňujú pod kožu
alebo prsný sval, kde môžu byť umiestnené
po dobu šesť mesiacov. V čase, keď máte
naimplantovaný tkanivový expandér nie je
možne podstúpiť MRI, pretože plniaci port je
vyrobený z magnetu, čo by mohlo spôsobiť
veľké bolesti a posun tkanivového expandéra.
Pacientky boli upozornené, aby diskutovali so
svojím lekárom o indikáciách, kontraindikáciách,
varovaniach, rizikách a výhodách spojených
s prsníkovými implantátmi.
Je veľmi dôležité, aby ste pochopili riziká
a výhody operácie s prsníkovými implantátmi.
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Pre viac informácií kontaktujte:

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +
 421 2 4594 4920. 21, 22
Fax: +421 2 4594 4919
Mobil: +421 905 45 45 92
www.pulimedical.sk
pulimedical@pulimedical.sk

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Centrá pomoci:

Centrá pomoci sú určené pre onkologických
pacientov, ich blízkych a príbuzných, ale aj pre
zdravú populáciu, ktorá má záujem dozvedieť
sa viac o zdraví a prevencii. V centrách Vám
pomôžeme hľadať spôsob, ako sa zbaviť strachu,
neistoty, úzkosti, stresu, i ako si zlepšiť zdravotný
stav po fyzickej stránke.
CENTRUM POMOCI BRATISLAVA
Brestová 6
821 02 Bratislava – Ružinov
Tel.: 02/52 92 17 35
Fax.: 02/20 81 20 47
lpr@lpr.sk, recepcia@lpr.sk
CENTRUM POMOCI KOŠICE
Paulínyho 63
040 01 Košice
Tel.: 055/685 35 46
slatina@lpr.sk
CENTRUM POMOCI MARTIN
Kukučínova 2
036 01 Martin
Tel.: 043/324 04 87
sykorova@lpr.sk
• Linky pomoci, ktoré sú určené aj širokej
verejnosti –www.lpr.sk. Linku pomoci LPR
môžete kontaktovať od pondelka do piatku
na tel. čísle 02/52 96 51 48.
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Výrobca:

Mentor
WORLDWIDE LLC

Corporate headquarters
Santa Barbara, CA 93111 USA
Tel: +1 805 879 6000
www.mentorwwllc.com

Výhradný distribútor
pre Slovenskú republiku:

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.:+421 2 4594 4920. 21, 22
Fax: +421 2 4594 4919
Mobil: +421 905 45 45 92
pulimedical@pulimedical.sk
www.pulimedical.sk
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