
Είναι ασφαλής η αυξητική
στήθους με ένθεμα σιλικόνης;

Η επέμβαση για την αύξηση του στήθους είναι κατ’ 
αρχήν μια χειρουργική επέμβαση μεσαίας βαρύτητας.



Γενικές πληροφορίες για την
Αυξητική στήθους:

 Η επέμβαση για την αύξηση του στήθους είναι κατ’ αρχήν μια
χειρουργική επέμβαση μεσαίας βαρύτητας.

Οι γενικοί κίνδυνοι από μια τέτοια επέμβαση είναι ανάλογοι
μιας οποιασδήποτε άλλης επέμβασης της ίδιας βαρύτητας.

Οι άμεσες επιπλοκές, που σπάνια συμβαίνουν σε μια αυξητική
του στήθους, όπως το αιμάτωμα ή η επιμόλυνση του
ενθέματος, σε καμιά περίπτωση δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή
της ασθενούς.



Επηρεάζει την λειτουργικότητα των μαστών;

 Το ένθεμα σιλικόνης τοποθετείται είτε κάτω από τους θωρακικούς
μύες είτε πάνω από αυτούς, πίσω από τον αδένα και έξω από
αυτόν.

 Καμιά παρεμβολή στη λειτουργία του στήθους δεν υπάρχει
ανεξάρτητα από τη τομή προσπέλασης, που θα επιλέξει ο
χειρουργός. 

 Η ασθενής στο μέλλον μπορεί να μείνει έγκυος να θηλάσει
κανονικά, αλλά και πολύ αργότερα να ελέγχει το μαστό της χωρίς
εμπόδια με κάθε διαγνωστικό μέσον.



Πιθανές επιπλοκές μετά από αυξητική
στήθους:

 Σε σπάνιες περιπτώσεις ( κάτω του 2%) μπορεί να εμφανιστεί
ανάπτυξη και σκλήρυνση «κάψας».

 Σε πάλι σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε «διαρροή» σιλικόνης
ή και ρήξη του περιβλήματος του ενθέματος.



Πιθανές αιτίες ανάπτυξης και σκλήρυνσης
«κάψας»:

 Αιμάτωμα που αναπτύχθηκε τις πρώτες μετεγχειρητικές μέρες.

Μικρομόλυνση που ποτέ δεν εξελίχθηκε σε επίσημη μόλυνση.

 Η αντίδραση του ίδιου του οργανισμού με τον ίδιο μηχανισμό που
κάποιος αναπτύσσει χηλοειδές σε μια χειρουργική τομή.

 Ποιότητα του ενθέματος.

 Πούδρα από τα χειρουργικά γάντια.



Πιθανές αιτίες ανάπτυξης και «διαρροής» 
σιλικόνης:

 Το συμβάν αυτό αν δεν είναι «ατυχία υλικού» μπορεί να προκληθεί
μόνο από διάτρηση με χειρουργικό εργαλείο όπως σε περιπτώσεις
διαγνωστικών επεμβάσεων.

 Δεν συμβαίνει ποτέ κάτω από πίεση ή υποπίεση.



Είναι τελικά ασφαλή επέμβαση;

Μπορεί κανείς να δηλώσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι καμία νόσο
δεν προκαλεί η επαφή του οργανισμού με το υλικό της σιλικόνης.

 Το υλικό της ιατρικής σιλικόνης είναι ασφαλές και μπορεί να
εμφυτεύεται στον οργανισμό.

 Από την ατυχή περίπτωση διαρροής σιλικόνης του ενθέματος, καμία
κακοήθης αντίδραση του οργανισμού δεν έχει αναφερθεί.



Συμπερασματικά η αύξηση
του μαστού με ένθεμα
σιλικόνης είναι ασφαλής
μέθοδος.

Όποια προβλήματα, που μπορεί σπάνια να
εμφανιστούν, λύνονται με εύκολο τρόπο.



Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sgabriel.gr και
διαβάστε όλο το άρθρο για την αυξητική στήθους.

http://www.sgabriel.gr/
http://www.sgabriel.gr/el/aisthitiki-xeiroyrgiki/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82.html

