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Ghidul clinicii Cosmedica pentru operatia
,
de mărire a sânilor
Stimate domnișoare și doamne care v-ați gândit măcar o dată la operația de
mărire a sânilor, suntem convinși că aveți multe întrebări legate de aceasta
procedură. Unele dintre voi ați vorbit cu prietene care și-au făcut deja operația sau care, la fel ca voi, se gândesc să o facă sau poate ați citit destul de
multe materiale online despre această procedură. Știm cum a ajuns această
intervenție să ﬁe percepută în zilele noastre și de aceea ne-am gândit să ne
asigurăm că vă oferim detalii corecte și complete, care să vă ajute cu adevărat
în decizia dvs.
Un lucru e cert:

Această operație îți va schimba viața!
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Să începem cu începutul
Cel mai important lucru e să găsești un medic care să aibă acreditările necesare pentru a realiza această operație în condiții optime, astfel încât tu să ﬁi în siguranță maximă. Pentru aceasta, considerăm că în România acel
medic trebuie să ﬁe aﬁliat la “Societatea Națională de Chirurgie Estetică” sau la o altă societate de chirurgie
estetică internațională. Această aﬁliere înseamnă că face parte dintr-o entitate eligibilă prin care recunoașterea
sa reprezintă pentru tine o certitudine și o garanție a profesionalismului.
Vezi acest logo?
El certiﬁcă prin prisma apartenenței medicului la această societate că tu
ești pe mâini bune sau foarte bune. Indiferent că vei căuta un medic în
România sau în străinătate, e bine să știi că din păcate sunt destui medici
care nu au voie să practice această operație și totuși ... o fac. Atâta vreme
cât nu există o lege împotriva lor, e bine să știi că orice sesizare din partea
ta ar atrage după sine cel mai probabil un proces legal.

Dacă medicul nu se găsește pe site-ul “SRCE” sau nu este aﬁliat oﬁcial activ la o altă organizație de chirurgie
estetică internațională, probabil că el chiar nu are nici o acreditare în acest sens. Medicii clinicii „Cosmedica”
sunt membri activi ai „Societății Române de Chirurgie Estetică” și fac parte și din alte societăți internaționale pe
care le poți veriﬁca accesând paginile de prezentare a medicilor pe site-ul nostru oﬁcial.
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De interes pentru voi:
marea majoritate a femeilor are o diferență de volum între cei
doi sâni. E foarte greu să găsești o femeie cu sâni perfect egali;
în timpul unor focuri de armă în California, o femeie a fost
împușcată în sân și a supraviețuit datorită implantului mamar;
„Universitatea Politehnică” din Hong Kong oferă cursuri de producere a sutienelor cu push-up;
majoritatea pacientelor cu implanturi mamare au vârsta între 30
și 39 ani;
surprinzător, sunt mai multe femei cu vârste peste 40 ani cu
operații de mărire a sânilor decât femei cu vârsta între 20 și 30
ani;
implanturile mamare nu au repercusiuni asupra alăptării. Interesant este că există studii care au arătat un nivel de silicon mai
ridicat în formulele de lapte artiﬁcial decât în laptele femeilor cu
implanturi mamare;
nu există limită de vârstă în cazurile de reconstrucție mamară;
China este țara unde se efectuează cele mai multe operații de
mărire a sânilor cu implanturi, depășind SUA, Brazilia, India sau
Mexic.
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Aspecte de bază ale operatiei
, de mărire a sânilor
Motivele pentru care femeile își doresc o operație de mărire a sânilor sunt multe și variate. Multe ne spun că
doresc doar ca să poată cumpăra un costum de baie care să se potrivească. Altele ne spun că doresc să facă
operația ca să își găsească un partener și să se poată căsători. Alte femei doresc să își mărească sânii pentru a
se putea angaja, etc.
Pe lângă acestea există multe alte motive, dar în general acestea sunt de înțeles. În ciuda modei de la Hollywood cu sâni
mari care, văzuți de copilul de 3-4 ani în stația de autobuz, îl
determină pe acesta să își întrebe mama: “Uite, mama, ce sâni
are doamna aia! Ai tăi de ce nu sunt așa mari?”, cele mai multe
paciente sunt mulțumite cu îmbunătățirea volumului cu doar o
cupă, obținând sânii pe care și i-au dorit dintotdeauna. Altele
au nevoie ca pe lângă augmentare mamară să își și ridice sânii
deoarece sunt coborâți datorită greutății, sarcinii, alăptării,
etc. În cele ce urmează îți vom spune cum vei ști dacă ai nevoie
de această procedură.
Din ce vedem la consultație, îți putem conﬁrma rezultatele
institutelor naționale de statistică care spun că operația de
mărire a sânilor este cea mai solicitată chiar și în ziua de azi.
Considerăm că această procedură este in creștere datorită
rezultatelor și mai ales perioadei destul de scăzute de recuperare.
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3. Ce să urmărești când te uiti
, la pozele „Înainte” și „După”
Ți s-a întâmplat vreodată ca atunci când ai mers la coafor și ai cerut să ți se facă o anume coafură, să ți se spună
că tipul tău de păr nu va putea oferi același rezultat ca într-o poză pe care ai arătat-o ca model? Ei bine, cam așa
e și cu pozele “Înainte” și „După” în cazul operațiilor de chirurgie estetică.
Pentru acest demers, cel mai important e să cauți o poză cu starea “Înainte” cu sânii cuiva care seamănă perfect
cu ai tăi. Încearcă să ﬁi realistă conștientizând ceea ce ai și ce încerci să obții. Așadar, dacă vezi poze simple, cu
starea “Înainte” și” După”, fără informații suplimentare de tipul înălțime, greutate, cupă etc, e greu să îți dai seama
pe unde te încadrezi, dar cu atenție și obiectivism, poți găsi pe cineva cu sâni asemănători cu ai tăi. Apoi trebuie
să te uiți la un rezultat pe care ți l-ai dori.
În general, în funcție de poze îți cam poți da seama care sunt cel mai des realizate dimensiuni și forme de sânide
către medicul care te consultă. E drept că pacienta poate decide volumul viitorilor săi sâni, până la un punct
bineînțeles. Medicii Chertif Sr. și Chertif Jr. au păreri diferite uneori, dar rezultatele pe care le vei vedea atât pe
site, la consultație, cât și în arhiva lor personală îți vor spune multe despre preferințele lor profesionale. Ca sfat,
e bine să te uiți atent la poze, pentru a ﬁ sigură că pacienta din poza ” Înainte” e aceeași cu cea din poza „După”.
Pentru asta, te poți uita la semne distinctive de pe piele: alunițe, cicatrici, pete pigmentare etc. De asemenea, e
bine să știi că pozele pe care le vezi pe site sunt cele mai bune rezultate pe care medicul sau clinica le au, și până
la urmă e normal să ﬁe așa. Totuși, dacă vrei să ai o doză suplimentară de informații, la consultație îi poți cere
medicului să vezi și alte rezultate ale unor paciente la care poate nu s-a obținut ceea ce s-a dorit, nici de către
medic, nici de către pacientă. Un medic onest îți va arăta și așa ceva, în special când se va discuta despre posibilele complicații în cadrul consultației, chiar dacă tu nu ii ceri asta în mod explicit.
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Inainte

Dupa
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Uită de cupa sutienului!!!
Poate nu îți dorești să citești asta, dar o să ți-o spunem oricum: trebuie să uiți de mărimea cupei! Ca femeie,
când te referi la mărimea unui sân folosești termenul „cupă” deoarece așa îți cumperi sutienele. De obicei auzi
expresia: aș vrea să am cupa C. Dacă în timpul unei consultații se solicită de la început obținerea cupei C în
urma operației, traducem această solicitare în cum ar dori pacienta să aibă sânii în raport cu restul corpului.
Nu ne referim la mărimea cupei deoarece aceasta este foarte relativă în ochii și mintea pacientelor. Fiecare
femeie poartă o marcă diferită de sutien și companiile care produc sutiene au mărimi diferite. E ca la încălțăminte: uneori ți se potrivește perfect și un număr mai mic sau mai mare decât ce porți în general.
De exemplu, la un sân poți să porți un 36 C și la celălalt un 34 D. Când încerci sutiene de la mai multe companii,
vei vedea diferența. Un detaliu deosebit este acela că doctorul Mihai Chertif preferă sutienele de la “Victoria’s
Secret”, deoarece consideră că sunt cele mai atrăgătoare. Așadar, medicii îți vor spune să te gândești la proporția și formele corpului tău, nu la mărimea cupei.
Gândește-te că același implant la două paciente diferite din punctul de vedere al toracelui, al înălțimii, greutății
și grăsimii de pe abdomen, tehnic executat perfect, va produce rezultate diferite și uneori posibil mai slabe
pentru una dintre ele.
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Partea distractivă la consultatie:
,
Poti
, proba sizere (cupe de silicon)
Acestea sunt special concepute pentru a le putea proba, inserându-le în sutien, peste sânul existent. Atenție, nu
sunt implanturi!
În felul acesta, uitându-te în oglindă îți vei putea face o idee despre proiecția și volumul implantului dorit. De
multe ori la consultație pacienta dorește o anumită dimensiune a implantului, deoarece o prietenă a fost la noi
și a ales un tip de implant. Asta nu înseamnă că și ei i se poate potrivi același lucru. De aceea, sizerele te pot
ajuta să îți faci o idee despre cea mai bună soluție pentru tine. De asemenea, pozele altor paciente care îți
seamănă destul de bine te vor orienta suﬁcient cât să înțelegi ce ți se potrivește cel mai bine.
Nu există o mărime perfectă, de aceea medicii îți vor recomanda la
consultație câteva variante, care în general se bazează pe proiecția
implantului. Vom aminti și despre aceasta în cele ce urmează. Operația de mărire a sânilor este un proces și așteptările tale se pot
schimba pe măsură ce treci prin acest proces. După ce ai deja un
implant inserat de cel puțin 1 an, poți oricând să-l schimbi cu un
altul mai mare dacă asta îți doreșți, dar asta nu înseamnă că va
arăta și bine. La fel, dacă alegi de la început un implant mai mare
decât ți se recomandă, cel mai probabil vei avea un “look”artiﬁcial,
comercial. Nu este ceea ce recomandăm! Gândește-te la această
operație pe termen lung, cât mai lung !
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Cum să alegi cel mai bine mărimea?
hai la consultație cu câteva haine în care vrei să vezi

ține cont și dacă practici un sport anume: un implant

cum vor arăta sânii când ai introdus sizerul în sutien;

mare va produce probleme pe termen lung dacă

asociază rezultatul cu personalitatea ta. Cum ai vrea
să ﬁi percepută? Naturală? “Are sâni, dar parcă nu par
puși”. Sau ”uite, e clar, are implanturi!”;

practici atletismul;
nu alege dimensiunea după spusele unor prietene
care au și ele implanturi deoarece medicul tău este

până la urmă, decizia este a ta. Chirurgii noștri nu îți

cel mai bun sfătuitor. Acesta vrea să ai un rezultat

vor impune niciodată ce fel de implant să alegi, dar

sigur, fără complicații în primul rând și să beneﬁciezi

cu siguranță îți vor spune dacă alegerea ta e greșită

de o mărime cât mai apropiată sau identică cu ceea

din punct de vedere chirurgical. În această situație, e

ce îți dorești;

posibil să îți refuze cererea atâta vreme cât un
implant nu va încăpea sau va încăpea atât de greu

vino la consultație cu prietenul/soțul sau cu o priet-

încât va produce complicații serioase. Aceste situații

enă deoarece în felul acesta decizia ta va ﬁ mult mai

se întâmplă rar cu medicii noștri, dar când se întâm-

ușoară. Cei apropiați îți vor binele în primul rând.

plă, pacienta primește explicațiile necesare. E foarte
important ca aceste explicații să ﬁe oferite cu calm și
răbdare, deoarece asta înseamnă că ai de-a face cu
un chirurg profesionist, dedicat muncii sale, care îți
va oferi tot ce e mai bun și sigur pentru operația ta;
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Cum va arăta clivajul? Cât de apropiati
, îmi vor fi sânii?
Eu vreau să fie cât mai apropiati,
, puteti
, să îi faceti
, așa?
Trebuie înțeles de la început că numim spațiu de clivaj sau clivaj spațiul dintre cei doi sâni. Acesta reﬂectă amprenta ambilor sâni pe torace și este legat de șanțul inframamar și de felul cum sunt proiectați sânii în exterior.
Uneori există o diferență a șanțului inframamar între cei doi sâni, alteori o diferență în poziția areolelor și în
felul în care este poziționat mamelonul.
Există femei care au un spațiu de clivaj (distanța dintre sâni) foarte mare și altele la care sânii sunt foarte apropiați chiar dinainte de operație. E bine să știi că cele mai multe femei își doresc sâni care să ﬁe cât mai apropiați,
ﬁe când poartă sutien, dar mai ales când vor să facă plajă topless. Ca mic indiciu și noi ne dorim același lucru.
Operația de augmentare mamară poate schimba radical forma și volumul sânilor, dar unele aspecte nu pot ﬁ
schimbate complet. Așadar e bine să știi că dacă ai un clivaj foarte mare, este posibil ca după operație acesta să
se mai reducă, dar nu foarte mult. În principiu distanța dintre sâni se va păstra cam la fel ca înainte de operație.
Dacă îi ceri chirurgului să facă tot ce poate pentru a micșora distanța și ești pe mâini bune, există o șansă ca
această distanță să se reducă, dar nu foarte mult. Există câteva ponturi despre ce trebuie făcut în acest sens și
le poți aﬂa la consultația cu medicii noștri. Există unele femei care, așa cum spuneam, au un spațiu foarte redus
între sâni chiar dinainte de operație și cer cu insistență ca spațiul să se reducă și mai mult deoarece vor ca sânii
să stea lipiți sau cât mai lipiți. MARE ATENȚIE! Dacă medicul nu are experiență și forțează anatomia țesuturilor
pentru a vă îndeplini cerința, există un risc de complicație care se numește SINMASTIE- adică cele 2 implanturi
comunică unul cu altul pe dedesubt. Această situație necesită obligatoriu reintervenție. Concluzia: e bine să se
păstreze măcar 1,5-2 cm între cele două buzunare ale implanturilor pentru a se evita asemenea complicații. E
foarte important să întrebi la consultație despre acest aspect.
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IMPORTANT!
Nu dimensiunea implantului poate apropia sânii, așa că înainte de a-i cere
chirurgului tău un implant mare pe considerentul că așa sânii îți vor ﬁ mai
apropiați deoarece prietena ta îi are așa, mai gândește-te o dată !
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Cum știu dacă am nevoie doar de augmentare sau
și de o ridicare a sânilor?
Femeile care sunt nemulțumite că sânii sunt căzuți sau că atârnă pe torace și pe abdomen de obicei știu că au
nevoie mai mult de o ridicare decât de o augmentare mamară. În majoritatea cazurilor ptoza mamară apare în
urma sarcinii și alăptării sau a pierderii în greutate, dar nu întotdeauna.
Primul lucru care îl ai de făcut este să te adresezi unui medic cu experiență care îți poate conﬁrma dacă sânii pe
care îi ai necesită doar o ridicare cu țesutul propriu (augmentare mamară cu autoproteză – când se folosește țesutul glandular și de grăsime al pacientei ca să ﬁe ridicat în polul superior) sau necesită o ridicare și totodată folosirea unui implant, deoarece nu există o consistență suﬁcientă a sânului pentru a crea rezultatul dorit.
Ca o paranteză, nouă ne place mult mai mult când se folosește un implant, deoarece rezultatul este mult mai
atrăgător. Asta nu înseamnă că trebuie să te gândești neapărat că ai nevoie și de un implant, deoarece recomandarea de la consultație e cea mai importantă. Medicii noștri îți vor explica foarte multe detalii legate de
acest aspect și despre cum e mai bine să faci.

Așadar, dacă sânii au o ptoză moderată sau severă, ți se va recomanda o procedură de ridicare, dar dacă se va lua
decizia să se folosească și un implant, la “Cosmedica” vei ﬁ sfătuită întodeauna să accepți un implant mai mic
împreună cu procedeul de ridicare propriu-zis. Există multe paciente care ne trec pragul la consultație pentru o
revizie la nivelul sânilor după o augmentare cu implant mare care a fost pus de această manieră cu scopul să și
ridice sânii, care erau mai căzuți.
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La noi, doctorul Mihai Chertif transmite acestor paciente care spun că nu doresc cicatrici în plus pe sâni, deși au
nevoie, următorul lucru: “dacă folosim un implant mare pentru ca sânii să se și ridice pe motiv să nu avem cicatrici în jurul areolei sau verticale pe mijlocul sânilor, pe moment o să ﬁi în al nouălea cer. Peste 1 an, o să plângi!”
Pe lângă aceasta ți se pot arăta și rezultate foarte slabe cu această abordare folosită cu alte paciente.
Concluzia e: mai bine să ai cicatrici pe sâni care uneori de-abia se văd și
un implant mai mic, dar cu sâni foarte frumoși și cu un rezultat care să
dăinuie mulți ani, decât un implant mare sau foarte mare, care va crea
doar neplăceri pe termen mediu și lung.
Așadar spune-i medicului tău să îți arate poze cu mai multe rezultate și
dacă cicatrizarea e normală, vei vedea că nu ai de ce să îți faci griji. Nu e
prea plăcut să vii direct la o consultație sau să ne trimiți poze că îți dorești
o mărire a sânilor și medicii noștri să îți spună că de fapt ai nevoie de o
ridicare sau și de o ridicare pe lângă mărirea cu implant. Pentru a evita
această situație, poți face un test singură: stai în fața oglinzii când sânii
sunt relaxați și areolele nu sunt retractate și uită-te foarte atent unde se
situează areola față de șanțul sânului: dacă areola e la nivelul șanțului sau
mai jos de acesta, cel mai probabil că vei avea nevoie și de ridicare; dacă
areola e mai sus de șanț, e nevoie doar de augmentare.
Fii foarte atentă la următorul aspect: dacă chirurgul tău îți spune să folosești implanturi mari (> 350gr) ca să corectezi ptoza, îți recomandăm să
mai ceri încă o părere cel puțin.
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Da, chiar așa e, unul poate fi mai mare decât celălalt!
Așa cum orice persoană are tendința de a avea elementele corpului mai mari pe partea dominantă (mână, picior
etc), tot așa poate avea și sânii. Spre exemplu, la o femeie dreptace, ﬁindcă brațul drept e mai dezvoltat decât cel
stâng, așa poate ﬁ și mușchiul pectoral și totodată și glanda mamară. Astfel, e posibil ca sânul drept să ﬁe mai bine
dezvoltat decât cel stâng. Atâta vreme cât asimetria nu e foarte mare astfel încât să ﬁe observată de către oricine,
acest aspect e absolut normal. Ni se întâmplă foarte rar ca în urma consultației medicii să spună că acea pacienta
are sânii perfect simetrici. Există, nu de puține ori, situații când această asimetrie este destul de mare și atunci un
implant este de foarte mare ajutor, corectând diferențele. De aceea aproape la ﬁecare pacientă medicii noștri
folosesc implanturi de dimensiuni diferite.
Uneori un sân are nevoie doar de ridicare și celălalt de implant. De asemenea e bine să știi că și procesul de vindecare a celor doi sâni este diferit, unul putându-se vindeca mai repede decât celălalt.

Ce complicatii
, pot să apară? Dacă aș găsi pe cineva să îmi spună la
,
consultatie
, despre cât mai multe complicatii care pot să apară, aș fi mai
liniștită că sunt pe mâini bune, mai ales dacă îmi spune că le și poate
rezolva în caz că apar.
E bine să știi că deși această operație este și la această oră printre cele mai solicitate dintre cele de chirurgie
estetică și deși tehnologia de fabricare a implanturilor și tehnicile chirurgicale s-au schimbat enorm față de acum
50-60 ani, intervenția nu e lipsită de riscuri. De aceea ai nevoie de un medic cu suﬁcientă experiență care să știe
despre tot ce poate să apară și în caz de orice aspect neplăcut, să te poată ajuta să treci cu bine peste el.
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Ce complicații pot sa apară?
Complicațiile de ordin general care se pot întâlni și în cazul altor operații sunt hematomul (acumulare de sânge
în exces în acel buzunar pe lângă implant, care necesită reintervenție), serom (acumulare de limfă în exces
datorită lezării indirecte a vaselor limfatice și a grăsimii – care uneori poate ﬁ rezolvat conservator sau poate să
necesite puncție sau reintervenție), durere cronică (se întâmplă destul de rar și de obicei cedează de la sine după
câteva luni ), cicatrizare defectuoasă (rar, de obicei cicatricile arată foarte bine, fără a ieși în evidență), vergeturi
(cauzate de expandarea rapidă a pielii, în special când se folosesc implanturi foarte mari ), infecție (rar).
Cele care sunt legate de implant și pot apărea sunt asimetria de volum sau de poziție (de obicei nici înainte de
operație sânii nu sunt simetrici, de aceea e posibil ca în ciuda calculului și a alegerii diferite a implanturilor nici
după operație să nu ﬁe perfect simetrici), ruptura implantului (destul de rar se întâmplă, dar chiar dacă apare,
gelul coeziv este inofensiv și compania producătoare acoperă costurile noului implant ), rippling (în polul inferior
pielea ajunge să facă pliuri peste implant datorită cutării acestuia și astfel se simte la palpare - apare datorită unui
implant mare, dacă pacienta a slăbit foarte mult sau după mulți ani de la implantare, când pielea s-a întins foarte
mult), animație (când implantul este pus sub mușchi și acesta nu a fost disecat corespunzător, astfel încât atunci
când pacienta încordează brațele, implanturile urcă temporar spre claviculă- necesită reintervenție dacă situația
nu se îmbunătățește odată cu trecerea timpului sau dacă pacienta este deranjată de acest aspect), double-bubble (când polul inferior nu a fost disecat corespunzător și implantul a fost inserat submuscular- necesită reintervenție), sindromul de tip „waterfall”- cascadă (când implantul rămâne mai sus decât țesutul glandular și o parte
din piele, care vor coborî peste acesta- se întâmplă de obicei la pacientele implantate de mai mulți ani care au
alăptat sau care au slăbit- necesită reintervenție ) sau bottoming-out (când implantul coboară pe torace sub locul
unde trebuia să stea).
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Toate aceste complicații pot ﬁ prevenite sau cel puțin pot ﬁ amintite că pot să
apară în anumite cazuri. De aceea e bine ca pacienta să primească toate
informațiile despre acestea, mai ales dacă una sau mai multe pot apărea din
cauza unor condiții pre-existente ale sânilor.
Singura complicație care nu poate ﬁ prevenită în totalitate, sau cel puțin
pentru care încă nu s-a descoperit o modalitate clară de a o preveni este
contractura capsulară (retracția capsulară).
Se consideră că micro-infecția, scăderea imunității sau plurialergiile pot
declanșa bioﬁlmul (o cantitate microscopică de germeni) care se ﬁxează pe
implant și la un moment dat capsula implantului își modiﬁcă structura,
devenind patologică.
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Ce complicații pot sa apară?
Aceasta este o reacție de respingere a implantului de către organism. Motivul pentru care are loc acest fenomen
este că organismul încearcă să izoleze implantul de restul corpului, modiﬁcând structura capsulei care în mod
normal se formează în primele 3 luni postoperator la ﬁecare pacientă. Odată cu apariția bioﬁlmului, uneori în
cantitate destul de mare, organismul recunoaște implantul ca ﬁind un corp străin și încearcă să-l izoleze și să-l
elimine. Pentru aceasta, capsula normală din jurul său devine una patologică. Această entitate poartă numele de
sindrom sau boală Baker, care se împarte în 4 grade, în funcție de felul cum se manifestă capsula din jurul
implantului. Această condiție debutează uneori lent, momentul care aduce pacienta înapoi la medic putând să
apară după ani de zile, dar întotdeauna necesitând reintervenție. Aceasta constă în înlăturarea completă a capsulei și dacă situația locală o permite, în reinserția implantului inițial sau a altui implant. Având în vedere tehnologia implanturilor fabricate în ultimii 10 ani, e bine să știți că această complicație este sub 2%. Aceasta
înseamnă un risc foarte scăzut.

Facem un scurt istoric pentru a înțelege mai bine și ultima complicație despre care e necesar să amintim: la
început, implanturile au fost umplute cu ser ﬁziologic și carcasa lor era netedă. Apoi au apărut implanturile cu
gel coeziv, dar tot cu carcasa netedă. În aceste cazuri, rata de contractură capsulară era de aproape 40%
pentru unele implanturi. Începând cu anii ’90, companiile au început să dezvolte implanturile cu carcasa
rugoasă (texturată) și rata de contractură capsulară a scăzut foarte mult, până în jur de 2-5%.
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Ce complicații pot sa apară?
Dar, deoarece nimic nu e perfect, au început să apară în lume și să ﬁe
demonstrate primele cazuri de limfom cu celule anaplastice (un tip de
cancer limfatic). Până în acest moment s-a demonstrat că acest tip de
cancer ar ﬁ legat de structura carcasei implantului și nu de glanda
mamară propriu-zisă. Din punct de vedere clinic, pacienta nu are nicio
durere, niciun disconfort, doar că observă că unul dintre sâni s-a mărit în
volum în mod inexplicabil. Această creștere în volum ar ﬁ dată de apariția
în buzunarul din jurul implantului a unui lichid care poate avea celule
anaplastice care aparțin acestui tip de limfom. Pacientele care s-au prezentat la timp și au fost diagnosticate corect au făcut tratament și prognosticul de supraviețuire este foarte bun. Din păcate au fost și unele care
au decedat deoarece nu s-au prezentat la timp nedând importanță acestei modiﬁcări. Concluzia a fost că suprafața implantului care a fost inserat
de mulți ani (în medie de peste 8-10 ani) din cauza fricțiunii cu capsula sa
a modiﬁcat structura histologică a capsulei, provocând apariția acestei
afecțiuni. Dacă mulți ani am folosit implanturi texturate, din momentul în
care a apărut conﬁrmarea științiﬁcă despre această afecțiune, am hotărât
să începem să folosim implanturi de generație nouă, cu suprafață
nano-texturată, care nu vor produce cu nici un procent in plus contractură capsulară, care au un risc foarte scăzut de serom și care totodată
prezintă un grad de fricțiune între el și capsula sa similar unui implant
neted.
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Totul despre implanturi
Începând cu anii ’90 implanturile cu ser ﬁziologic au fost înlocuite cu cele cu gel coeziv în special în Europa.
Așadar, acum îți putem oferi implanturi cu gel coeziv începând cu vârsta de 20 ani. Implanturile mamare cu gel
coeziv pot ﬁ folosite de către orice femeie care dorește o reconstrucție de sân și are indicație pentru acest procedeu sau de cele care prezintă o asimetrie a sânilor. Implanturile de silicon au fost introduse începând cu anul
1962.

În ceea ce privește capsula externă și conținutul intern
foarte multe s-au schimbat de-a lungul anilor. Fiecare
companie producătoare de implanturi mamare prezintă
unele particularități în ceea ce privește capsula externă
(netede sau rugoase) sau consistența gelului. Implanturile pot ﬁ rotunde sau anatomice și totodată prezintă
proiecții diferite: joase, moderate, înalte sau extra
înalte (gradul de bombare a gelului coeziv). De obicei
cele rotunde prezintă 2 tipuri de consistență a gelului și
cele anatomice au consistența gelului cea mai ridicată.
Preferința pacientelor depinde de ceea ce văd la consultație când țin în mână un implant rotund sau unul
anatomic.
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Totul despre implanturi
După părerea noastră, în afara unor indicații clare când rezultatul cel mai bun s-ar obține cu un implant anatomic,
diferențele între cele rotunde și cele anatomice sunt relative. Motivul este îmbătrânirea țesuturilor și totodată vindecarea completă a operației când țesuturile sânilor sunt distribuite complet. Dacă alegerea dimensiunii implantului a fost una de bun simț și totodată alegerea locului unde acesta a fost inserat a fost conform țesuturilor pacientei, este foarte greu după minim 1 an chiar și pentru un chirurg plastic să facă diferența între sânii măriți cu implanturi rotunde și cei măriți cu implanturi anatomice. Rolul medicului este de a explica toate aspectele legate de
implanturi și tehnica operatorie, nu neapărat de a obliga pacienta să folosească doar un anumit tip de implant cu
care el este obișnuit. Dorim să subliniem încă o dată faptul că medicul trebuie să dețină în arsenalul tehnicii operatorii și al clinicii posibilitatea de a folosi orice tip de implant pentru a-l putea recomanda sau folosi pentru orice
pacientă, în funcție de necesități sau de dorința acesteia. Nu este corect și de bun simț ca medicul să oblige o
pacientă să accepte operația doar într-un singur fel și cu un singur tip de implant, deoarece diagnosticul sau
dorințele sale pot ﬁ diferite de ale unei alte paciente.

Medicii noștri vor prezenta în cadrul consultației mai multe tipuri de implanturi
care se folosesc în clinică și în urma examenului clinic coroborat cu dorințele
pacientei vor recomanda ce implant să se folosească, locul unde e cel mai bine
să ﬁe introdus și totodată locul pe unde să se facă abordul.
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Implantul poate ﬁ introdus printr-o incizie pe sub sân, în jurul areolei sau la
nivelul axilei și poate ﬁ inserat sub glanda mamară, sub fascia mușchiului
pectoral sau sub mușchiul pectoral. Aceasta depinde mult de dimensiunea
implantului, dar de obicei are o lungime de 4-5 cm.
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Totul despre implanturi

Așadar, rotund sau anatomic? Neted sau rugos? Sub glandă sau sub mușchi? Implant mare sau
implant mic? Implant cu proiecție moderată, proiecție mare sau proiecție extra-large?
Concluzia medicilor noștri este că un implant mic sau de dimensiuni medii, inserat printr-o incizie pe sub sân
sau prin jurul areolei (dacă dimensiunile acesteia sunt în concordanță cu dimensiunile implantului ), cu o
proiecție moderată sau cel mult mare, sub glanda mamară, sub fascia mușchiului sau sub mușchiul pectoral (în
funcție de indicațiile medicului și în funcție de examenului obiectiv al sânilor ) va oferi un aspect excelent. Există
unele diferențe în alegerea planului unde implantul va ﬁ inserat, dar de obicei preferăm inserția sub mușchiul
pectoral. Totuși, există multe cazuri în care pacienta prezintă un țesut subcutanat foarte tonic și generos, cu un
mușchi pectoral foarte antrenat datorită sportului de tip body-building sau ﬁtness regulat, situație în care
preferăm să inserăm implantul sub fascia mușchiului. Nu alegem implanturile mari doar pentru că acestea ar ﬁ
dorința unei paciente sau pentru a încerca să ridicăm un sân căzut destul de mult care de fapt are nevoie de
mastopexie ( procedura de ridicare a sânului ). Nu înseamnă că doar folosind un implant mare operația de augmentare mamară are un sens. E bine să știți că noile trenduri în lume sunt pentru sâni bine conturați, dar în nici
un caz mari. Asta ar însemna ca polul superior al sânului să nu ﬁe bombat și de asemenea sânul să nu atingă
brațul când acesta este în poziție relaxată pe lângă torace. Aceste deziderate se obțin de obicei cu un implant
anatomic sau ergonomic, cu o proiecție moderată sau cel mult doar uneori înaltă. Așa cum poți vedea la punctul
anterior, datorită apariției ALCL (limfomului cu celule anaplastice ) asociat cu implanturile mamare cu suprafață
texturată, ne-am schimbat opțiunea către implanturile cu suprafață nano-texturată.
Dacă până în anul 2016 am folosit implanturi texturate produse cu succes de companiile “Mentor” și “Allergan”,
vestea despre o posibilă complicație de acest gen ne-a făcut să reconsiderăm ideea de augmentare mamară.
Suntem medic și primul principiu după care ne ghidăm este “Întâi să nu facem rău”.
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Totul despre implanturi
Astfel, considerăm că folosirea în continuare a unor implanturi cu suprafață texturată știind despre ce poate să
apară chiar și peste un număr mare de ani, chiar într-un procent extrem de redus, nu ne-ar mai caliﬁca drept profesioniști care pun pe primul plan siguranța pacientului. De aceea, începând cu anul 2016 am început să folosim
cu success implanturile “Motiva”.
Câteva diferențe între companiile clasice și “Motiva”: din experiența cu primele 100 paciente cu implanturi
“Motiva”, acestea au o calitate a gelului mult mai bună, ﬁind mai moi și totodată mai sensibile, umplu foarte bine
spațiile din interiorul buzunarului sânului, mulându-se foarte bine pe țesuturile pacientei. În plus, în interiorul
implantului există un senzor care poate ajuta medicul sau pacienta care are nevoie de o revizie și nu mai știe ce
dimensiune sau ce tip de implant are. Cea mai mare diferență se referă la forma implantului: dacă “Mentor” sau
“Allergan” au implanturi rotunde sau anatomice (cele anatomice clasice au dezavantajul că se pot roti și astfel
aspectul sânului se poate schimba considerabil, fapt ce necesită reintervenție ), cele de la “Motiva” sunt rotunde
sau ergonomice. Aici intervine inovația: toate implanturile “Motiva” par a ﬁ rotunde. Doar că cele ergonomice sunt
rotunde până le așezi în poziție asemănătoare cu cea de la nivelul sânului, când datorită consistenței și aranjării
gelului, devin anatomice. SUNT GENIALE!
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Am înteles
că implanturile ar trebui
,
schimbate. După câti
, ani mă pot gândi
la asta?
Nu te speria!!! Nu e ca în cazul schimbului de ulei la o mașină.
Asta înseamnă că nu va ﬁ nevoie la o perioadă de timp să le
înlocuiești. Din punct de vedere teoretic ele sunt făcute să
reziste pe viață, dar companiile producătoare recomandă ca
după 10 ani să se opteze pentru o schimbare. Pe de altă
parte, e bine să știi că avem paciente în clinică ce au operația
făcută de peste 10-12 ani și implanturile sunt absolut perfecte, fără nici o complicație sau modiﬁcare.
NOU— Compania Motiva vine în ajutorul pacientelor noastre
și le oferă garanție pe viață. Asta înseamnă că și după o perioadă de 10 ani, dacă implantul suferă o deteriorare de orice fel
sau apare reacția de respingere, va ﬁ înlocuit GRATUIT. Mai
mult decât atât, pe baza unei garanții extinse, compania
Motiva îți va acoperi și costurile operației de înlocuire a
implanturilor. Practic, ești acoperită deﬁnitiv! Nu mai ai nicio
grijă! Medicii noștri îți vor explica toate aceste detalii.
Recomandarea noastră constă în efecuarea negreșită a controalelor anuale (consult clinic și ecograﬁe) , deoarece orice
modiﬁcare a implantului și a sânului vor putea ﬁ corectate. Așadar, dacă a trecut un număr mai mare de ani și implanturile
sunt în stare foarte bună, nu trebuie făcut nimic.
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Cât o să coste această operatie?
,
Medicii noștri te vor vedea la o consultație sau în urma unor poze sau videoclipuri foarte bine realizate și îți vor conﬁrma dacă ești o pacientă ideală pentru această intervenție: asta înseamnă că ai sâni mici, hipotroﬁci/hipoplazici,
posibil cu o ușoară asimetrie, fără ptoză. Apoi veți stabili împreună ce tip de implant dorești: rotund sau ergonomic.

Pentru o operație de augmen-

iar pentru una cu implant

tare mamară cu implant

ergonomic, costul este de

rotund, costul este de

27OO euro

*3OOO euro
cu totul inclus până la vindecare.

Asta înseamnă că tu nu mai ai nicio grijă. Ne ocupăm noi de tot pentru tine. Costurile menționate acoperă operația
cu implantul propriu –zis, anestezia, cazarea cu toate serviciile incluse, tratamentele, bustieră și controalele pe perioada vindecării.
Dacă această operație este ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna și economiile te țin pe loc, nu îți face griji, te putem ajuta
cu facilitarea accesării unui credit prin banca noastră colaboratoare.
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Cum vor arăta mameloanele mele după operatie,
, dacă acum e o
diferentă
, între ele?
Foarte bună întrebarea! Dacă deja ai observat o diferență între areole și mameloane, te felicităm, deoarece
marea majoritate a pacientelor nu sesizează aceste detalii.
Când femeile vorbesc despre situația mameloanelor, se referă de fapt la areole și la complexul areolă-mamelon.
Mamelonul reprezintă proiecția centrală a areolei la nivelul căreia se va exterioriza laptele matern care va asigura suportul bebelușului. Totodată, acesta are proprietăți erectile când sânul își schimbă temperatura (cald/rece)
sau când este stimulat. Areola este componenta de piele închisă la culoare situată în centrul sânului. Uneori
areolele prezintă unele excrescențe care poartă numele de glande (tuberculi) Montgomery. Este absolut normal
uneori ca areolele să nu ﬁe perfect simetrice (margini neregulate) și să ﬁe diferite ca dimensiuni și poziție pe
sân. Până la urmă, asta face ca un sân să arate natural. Când analizezi un sân, dacă totul este perfect și la locul
său, cel mai probabil că acolo s-a lucrat cândva. Se întâmplă uneori ca mamelonul să ﬁe hipertroﬁat (mărit în
exces) sau inversat (nedescins, sub nivelul pielii). În cazul în care există o asemenea condiție, aceasta poate ﬁ
corectată odată cu operația de augmentare mamară sau ulterior.
Când mameloanele sunt în exces, mult protruzionate în afara sânului, ﬁind vizibile prin haine dacă nu există un
sutien și se dorește o augmentare a sânilor, recomandăm ca acestea să ﬁe corectate chirurgical și asta se poate
efectua în același timp cu augmentarea sau ulterior, doar cu anestezie locală. Există unele protecții speciale care
se aplică direct peste areolă și mamelon și astfel excesul mamelonului poate ﬁ mascat până la operație.
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În situația în care mamelonul este inversat, recomandăm operația de corectare a afecțiunii, de obicei separat de
operația de augmentare a sânilor, în special dacă implantul se va poziționa subfascial sau subglandular, datorită
riscului de contaminare și infecție. Uneori când gradul de retracție a mameloanelor nu este foarte mare, doar
operația de augmentare mamară poate corecta o parte a afecțiunii astfel încât pacienta să considere că nu o
mai deranjează felul cum acestea arată. Este posibil totodată ca secrețiile care înainte se adunau în acel spațiu
să nu mai existe.
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Cât timp trebuie să iau în considerare pentru recuperare? Trebuie să
fac ceva special înainte? Dar după?
O recuperare cât mai rapidă după operația de augmentare mamară este una dintre misiunile noastre cele mai
importante. În ultimii ani operația de augmentare mamară a devenit o procedură sau o operație de weekend.
Asta înseamnă că în cele mai multe cazuri după 2-3 zile pacienta își revine Pacienta poate părăsi clinica în
aceeași zi sau a doua zi. În general încercăm să oferim pacientelor noastre servicii cât mai înalte calitativ și astfel
le oferim cazare până a doua zi pentru a nu avea niciun disconfort sau neplăceri cauzate de stări de slăbiciune și
amețeli.

1

Trebuie să te gândeșți că această operație e ca o călătorie la ﬁnalul căreia ți se schimbă viața. Când vrei să
pleci într-o călătorie, indiferent că e vorba de afaceri sau de vacanță, te vei pregăti pentru asta: bagaj,
bilete, itinerar etc. Așa e și cu această operație: după ce ai hotărât toate detaliile la consultație și ai stabilit
data, medicii noștri îți vor indica un set de analize de sânge și urină care trebuie efectuate cu un anumit
interval înainte și pe lângă acestea, e necesar să mai faci o ecograﬁe mamară. Dacă acestea prezintă valori
normale data operației și cele stabilite rămân în picioare. În cazul în care ceva nu este în regulă, medicii
noștri vor încerca să te ajute direct sau indirect prin alți colegi să rezolvi problemele pentru ca operația să
se facă în condiții cât mai bune. Așadar, trebuie să ﬁi într-o stare de sănătate cât mai bună, fără boli cronice decompensate sau la care nu se poate întrerupe un tratament constant ce poate astfel crea complicații.
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2

Inainte de operatie cu cel putin 2 saptamani sa nu iei: Aspirina, Advil, orice pastile de slabit, Chromium,
Ephedra, Ulei de peste, Usturoi, Ginseng, Melatonina, Valeriana, Vitamina E. Daca este fumatoare, iti recomandam sa te opresti cu 3 saptamani inainte si de asemenea sa nu fumezi 3 saptamani dupa operatie. Nu
credem ca trebuie sa insistam cu explicatii despre cat de rea este nicotina pentru tine, dar in situatia de
fata, iti poate face mult rau.

3

Înainte de operație, cu cel puțin 2 săptămâni, să nu iei: Aspirina, Advil,
orice pastilă de slăbit, Chromium, Ephedra, Ulei de pește, Usturoi, Ginseng, Melatonină, Valeriană, Vitamina E. Dacă ești fumătoare, îți recomandăm să te opreșți cu 3 săptămâni înainte, și de asemenea să nu
fumezi 3 săptămâni după operație. Nu credem că trebuie să insistăm cu
explicații despre cât de rea este nicotina pentru tine, dar în situația de
față îți poate face mult rău. De asemenea te rugăm să nu foloseșți nici
țigara electronică deoarece riscurile de complicații de infecție și
necroză a pielii pot ﬁ și mai mari. Te rugăm să discuți acest aspect cu
medicii noștri deoarece îți vor explica implicațiile nicotinei asupra circulației sângelui de la nivelul pielii și îți garantăm că vei înțelege foarte
bine relația dintre fumat și chirurgia plastică. Trebuie să știi că medicii
și restul personalului vor face tot posibilul ca tu să ﬁi mulțumită din
toate punctele de vedere și nu am vrea să apară vreo complicație din
această cauză.
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4

Înainte de operație cu 4-5 zile o să îți indicăm să faci o dezinfecție riguroasă în timpul dușului cu o soluție antiseptică sau
antibacteriană pe care să o aplici de la gât până sub ombilic
și să o lași să acționeze câteva minute și de asemenea să
epilezi axila cu 48 ore înainte de intervenție.
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În ziua operației nu îți va trebui cu tine decât o geantă cu lucrurile de igienă personală și un

6

De obicei recuperarea este ușor mai lungă pentru pacientele care au implantul plasat sub mușchi, dar cazuis-

act de identitate. Aceste detalii te vor ajuta să te pregătești pentru operație foarte bine.

tica ne arată că uneori nu e chiar așa. Chiar și pentru unele paciente cu implantul sub mușchi, recuperarea
este destul de rapidă, neﬁind diferențe mari față de cele cu implantul deasupra mușchiului. În general medicii
noștri vor recomanda că o perioada de 7-14 zile e suﬁcientă pentru a te reîntoarce la muncă. NOTA BENE:
momentul efectiv când pacienta poate relua munca speciﬁcă depinde foarte mult de natura acesteia. De
aceea, medicii noștri îți vor spune întotdeauna că e mai bine să ai încă cel puțin 7 zile în plus față de cât ți s-a
indicat de la consultație pentru a ﬁ în siguranță și relaxată că ești în zona de siguranță dacă intervine o mică
problemă care mai necesită repaus. O variantă pe care o oferim pacientelor noastre dacă nu au o muncă ce
implică efort mare cu brațele este să facă operația într-o zi de joi și să aibă liber în următoarele 10 zile.
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Medicii noștri îți vor recomanda cu siguranță ca în primele 3 săptămâni să nu ridici nimic peste 2 kg într-o
mână.

Multe paciente ne întreabă după cât timp pot merge din nou la sală și la alergat, ca să se păstreze în
condiția ﬁzică anterioară. De obicei, medicii noștri recomandă că se poate începe progresiv mersul pe jos
după o zi și apoi pe măsură ce te simți în stare poți relua eforturile obișnuite. Pentru a ridica greutăți și a
face exerciții de toniﬁere a musculaturii toracelui, spatelui, brațelor, medicii noștri recomandă să aștepți cel
puțin 3 luni, dacă implantul este plasat sub mușchi.

9

După operație te rugăm să NU te expui la soare sau să mergi la solar până când cicatricile nu sunt maturate. Asta înseamnă ca ele să devină albe. Poți să faci plajă sau solar doar dacă ai un dispozitiv special care
poate ﬁ aplicat direct peste cicatrice și dacă te asiguri că acel dispozitiv are capacitatea de a respinge
razele UV-A (soare ) și UV-B (solar ). Expunerea la soare sau solar a unei cicatrici care încă este roșie o va
face să se mărească, să se înroșească și mai tare și să devină mai lată. Este ca și cum ți-ai scoate mașina
din fabrică și mergi cu ea direct prin noroi și nămol doar pentru că drumul e mai scurt, în loc să ocolești
puțin și să ajungi la întâlnire cu o mașină impecabilă.

1O

Știm că un lucru la care te vei gândi după operație este când vei putea să mergi să îți cumperi un sutien.
Vei primi de la noi o bustieră medicală specială care are rolul de a ﬁxa implanturile și aceasta trebuie purtată minim 2 luni în condiții normale și apoi ori de câte ori vei face efort ﬁzic.
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Un lucru e cert: NU folosi sutiene cu sârme până când
cicatricile nu sunt maturate deoarece din cauza fricțiunii
cicatricile pot să aibă de suferit. Trebuie să știi că imediat
după operație sânii vor ﬁ inﬂamați și va dura cel puțin 36
luni până vei putea vedea rezultatul ﬁnal, deoarece
implanturile și totodată țesuturile tale vor trebui să se
acomodeze unele cu altele. De aceea nu vrem să acoperi
sânii cu un sutien necorespunzător. E foarte probabil ca
sutienele care le-ai purtat până acum să nu se mai
potrivească, așadar după ce inﬂamația va trece și sânii se
vor așeza, vei putea să te îndrepți către “Victoria’s Secret”
fără probleme. Deci, minim 2 luni, fără sutien cu sârmă!

12

Concluzia noastră: întotdeauna este mai bine să îți iei
mai mult timp decât ai estimat pentru refacere decât să
riști crezând că te vei recupera repede, pentru ca apoi să
realizezi că trebuie să dai explicații necredibile șefului
sau colegilor de muncă.
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Cam asta e!
Sperăm că informațiile noastre au fost de ajutor și NU UITA: suntem aici cu
toții pentru ca tu să-ți îndeplinești visul! După câteva luni de la operație când îți
veipalpa și masa sânii, s-ar putea să crezi că așa i-ai avut dintotdeauna!
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