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Rintojen suurentamiseen voidaan 
päätyä useista eri syistä. Mahdollisia 
syitä ovat esimerkiksi seuraavat:

•  rintoja halutaan suurentaa, jotta 
kehosta tulisi sopusuhtaisempi

•  rintoja halutaan muotoilla uudelleen 
ja suurentaa, koska ne ovat menet-
täneet muotonsa imetyksen vuoksi

•  rinnoista halutaan tehdä sopusuh-
taisemmat, koska ne ovat keske-
nään erikokoiset tai erimuotoiset.

Syyt vaihtelevat yksilöllisesti, ja rinto-
jen suurentamista koskevat päätökset 

tulisikin tehdä yhdessä lääkärin kans-
sa potilaan henkilökohtaisten tarpei-
den, toiveiden ja odotusten pohjalta. 
Nykyisin rintojen suurentamiseen on 
tarjolla useita eri vaihtoehtoja.

Tämä esite on laadittu tarjoamaan 
sinulle tietoa rintojen suurentamisesta 
ja siihen liittyvistä vaihtoehdoista. 
Keskustele asiasta kuitenkin aina 
myös lääkärin kanssa. Hän osaa par-
haiten kertoa, mikä vaihtoehto sopii 
juuri Sinulle.

Tyytyväisyys omaan ulkonäköön on usein monien tekijöiden 
summa ja se heijastuu itsevarmuutena ja positiivisuutena 
koko olemuksessa. Naisella rinnat ovat yksi keskeinen osa 
kehonkuvaa ja naiseutta,  ja pienirintaisuus voi olla monelle 
hyvinkin suuri fyysinen,  psyykkinen tai sosiaalinen haitta. 
Rintojen suurentaminen on nykypäivänä turvallinen toimenpide, 
jonka kautta tuhannet naiset ovat parantaneet elämänlaatuaan.
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Implanttityypit 
Viimeisten 30 vuoden ajan Mentor on 
saavuttanut tunnustusta laadukkaiden 
rintaimplanttien johtavana valmista-
jana. Yrityksen historian kulmakiviä 
ovat useat ensipatentit, innovatiivinen 
tuotesuunnittelu ja uraauurtava tutki-
mus. Mentor on pitänyt pintansa alan 
johtavana tuotevalmistajana, jonka 
rintojensuurennustuotteet täyttävät 
tai jopa ylittävät tiukat laatu- ja 
testivaatimukset. Kaikki Mentorin 
rintaimplantit valmistetaan Euroo-
passa tai Yhdysvalloissa.

Rintaimplantit voidaan jakaa kah-
teen päätyyppiin: silikonigeeli-im-
plantteihin ja suolaliuoksella täytet-
tyihin implantteihin.

Silikonigeelillä täytetyt implantit

Kaikissa Mentorin geeli-implanteissa 
käytetään turvallista ja esteettisesti 
miellyttävää kohesiivigeeliä. Men-
torin tuotevalikoimaan kuuluu kolme 
erityyppistä kohesiivigeeliä:
•  Cohesive I™, pehmeimmän tun-

tuinen geeli
•  Cohesive II™, hieman kiinteämpi 

geeli
•  Cohesive III™, Mentorin kiintein 

geeli
Contour  Prof i le® - implant t ien 
(anatomiset implantit) täytteenä 
käytetään kiinteintä kohesiivigeeliä, 
joka pitää implantit luonnollisen 
muotoisina.
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Implanttien muoto

Mentorin valikoimaan kuuluu sekä 
pyöreitä että anatomisesti muotoil-
tuja implantteja. Sopiva implantin 
muoto riippuu siitä, minkä muotoiset 
rinnoista halutaan tehdä. Anatomi-
sesti muotoillut implantit ovat vesi-
pisaran muotoisia, ja niillä voidaan 
saada aikaan luonnollisemman nä-
köiset rinnat. 
Mentor-rintaimplantteja on saatava-
na erilaisilla profiileilla. Profiilivaih-
toehdot ovat: Low (matala), Moderate 
(keskikorkea), Moderate Plus (keski-
korkea erikoisprofiili), High (korkea) 
ja Ultra High (erittäin korkea). Sää-
dettävissä Spectra®-implanteissa 
silikonigeelitäytteen sisällä on täytet-
tävä suolaliuostasku, joten ne tarjoa-
vat geeli-implantin edut yhdistettynä 
säädettävään kokoon.

Implanttien pinta

Rintaimplanttien pinta voi olla joko 
sileä tai karhea. Sileäpintaisten imp-
lanttien kuori on hieman pehmeämpi, 
eivätkä sileäpintaiset implantit tunnu 
yhtä helposti ihon läpi kuin karheat. 
Karheapintaiset implantit ovat kui-
tenkin tulleet yhä suositummiksi, koska 
nykykäsityksen mukaan karhea pinta 
vähentää kapseloitumisriskiä. Men-
torin karheapintaisissa implanteissa 
käytetty pintamateriaali on nimel-
tään Siltex™.
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Rinnan rakenne
Rinnat koostuvat rasva-, rauhas- ja 
sidekudoksesta. Rinnassa on verisuo-
nia, maitotiehyitä, rasvaa, rauhasia 
ja tuntohermoja. Rinnan alla on iso 
rintalihas (pectoralis major), jonka 
yhtenä tehtävänä on avustaa käden 
liikkeitä.
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Mitä silikoni on?
Silikoni on johdettu piistä, joka on 
puolimetalli eli metallinkaltainen 
alkuaine. Luonnossa pii muodostaa 
piidioksidia eli silikaa yhdistyes-
sään hapen kanssa. Rantahiekka, 
kristallit ja kvartsi ovat piidioksidia, 
joka on yleisin maapallolla esiintyvä 
aine. Piidioksidista voidaan tuottaa 
piitä kuumentamalla sitä korkeissa 
lämpötiloissa hiilen kanssa. Jatkokä-
sittelyn avulla piistä voidaan jalo-
staa pitkiä molekyyliketjuja eli poly-
meerejä, joita kutsutaan silikoneiksi. 
Silikoni voi olla nestemäistä, geeliä 
tai kumimaista. 

Ovatko silikoni-implantit 
turvallisia?
Aihetta käsittelevät tutkimukset ovat 
osoittaneet, että lehmänmaidossa 
j a  k a u p a l l i s e s t i  s a a t a v i l l a 
olevissa äidinmaidonkorvikkeissa 
voi esiintyä paljon korkeampia 
silikonipitoisuuksia kuin sellaisten 
naisten rintamaidossa, joilla on 
silikoni-implantit. Yhdysvaltalainen 
r i i p p u m a t o n  l ä ä k e t i e t e e n 
tutkimuslaitos IOM on todennut: “Ei ole 
näyttöä siitä, että silikoni-implantit 
olisivat minkään merkittävien koko 
kehon sairauks ien aiheuttaj ia. 
Naiset altistuvat silikonille jatkuvasti 
jokapäiväisessä elämässään.” 
Lisätietoa silikonien turvallisuuteen 
liittyvistä tekijöistä on saatavana 
englanniksi IOM:n raportista, joka on 
luettavissa osoitteesta www.nap.edu.
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Mikä on implanttien keskimääräinen 
käyttöaika?
Implanttien käyttöaika vaihtelee 
yksilöllisesti. Implantit eivät aina ole 
elinikäisiä, ja siksi on todennäköistä, 
että implantit joudutaan vaihtamaan 
joskus. Osa naisista tarvitsee uudet 
implantit jopa muutamien vuosien 
välein, kun taas osalla implantit voi-
vat kestää 10–20 vuotta tai jopa 
koko eliniän. Implanttien uusimiseen 
voi olla syynä potilaan oma valinta, 
kuten halu muuttaa implanttien kokoa 
tai tyyliä, ja joskus taas implantit 
täytyy vaihtaa komplikaation, kuten 
implantin rikkoutumisen tai siirtymisen 
vuoksi.

Kuinka pian leikkauksen jälkeen voin 
jatkaa liikuntaa ja raskaita askareita?
Toipumisajat vaihtelevat yksilöllisesti, 
mutta ensimmäiset päivät ovat taval-
lisesti kivuliaimpia. Keskimääräinen 
toipumisaika, jonka jälkeen potilas 
voi yleensä palata kaikkien tavan-
omaisten toimiensa pariin, vaihtelee 

neljän ja kuuden viikon välillä. 
On tärkeää, ettei leikkaushaavoihin 
pääse hikeä toipumisen aikana. Siksi 
liikuntaa ja auringonottoa täytyy 
rajoittaa ennen kuin haavat ovat pa-
rantuneet ja umpeutuneet. Älä har-
rasta etenkään ylävartalon liikuntaa 
liian aikaisin, vaan anna kehon levä-
tä ja toipua. Kävelemistä suositellaan 
yleensä verenkierron edistämiseksi. 
Mitä suuremmat implantit Sinulle 
laitetaan, sitä raskaammat rinnoista 
tulee. Laadukkaat ja tukevat urhei-
luliivit ehkäisevät ihon venymistä ja 
rintojen laskeumia. Varmista lääkä-
riltäsi, milloin voit palata liikunta-
harrastustesi ja muiden raskaampien 
toimiesi pariin. 
Suihkuun voi mennä leikkauksen jäl-
keisenä päivänä. Saunaan voi mennä 
kahden viikon päästä leikkauksen 
jälkeen ja kylpyyn noin kuukauden 
kuluttua leikkauksesta. 

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ennen rintaimplanttileikkausta
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Voinko käydä solariumissa tai ottaa au-
rinkoa, kun olen ottanut implantit?
Solarium ja auringonotto eivät vauri-
oita implantteja. Leikkausarpia tulee 
kuitenkin suojata aurinkoa ottaessa 
tai solariumissa käydessä 6-12 kuu-
kauden ajan toimenpiteen jälkeen 
(ainakin niin kauan kuin arvet punoit-
tavat). Tämä on tarpeen, koska UV-
säteet tummentavat suojaamattomia 
arpia pysyvästi. Toimenpiteen jälkeen 
on lisäksi suositeltavaa käyttää ihoa 
suojaavaa arpivoidetta. 

Vaikuttavatko ilmanpaineen muutokset 
implantteihin?
Mitään estettä esim. lentokoneessa 
matkustamiselle tai sukellusharrastuk-
selle ei ole todettu. Lentokoneessa voi 
matkustaa ja sukeltaminen onnistuu 
jo muutaman viikon kuluttua leikka-
uksesta.

Liikkuvatko rintani edelleen normaalisti?
Rintojen liikkuvuuteen vaikuttavat 
mm. implanttityyppi, implanttitaskun 
leikkaustapa sekä se, miten keho 
kannattelee implantteja. Myös mah-
dollinen rintaan muodostunut kutistuva 
arpikapseli (kapselikontraktuura) ja 
sen määrä vaikuttavat rintojen liikku-
vuuteen. 

Vaikuttavatko implantit rintasyövän 
esiintymiseen?
Eivät vaikuta. Tutkimuksissa ei ole 
saatu näyttöä siitä, että implantit ai-
heuttaisivat syöpää.

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ennen rintaimplanttileikkausta
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Miten rintaimplantit vaikuttavat mam-
mografiaan?
Rintaimplantit voivat haitata rin-
tasyövän havaitsemista mammo-
grafiassa ja ne voivat vaikeuttaa 
mammografiatutkimuksen tekemistä. 
Onkin tärkeää kertoa implanteista 
hoitavalle lääkärille tai hoitajalle 
mammografian yhteydessä, jotta he 
osaavat huomioida asian kuvaus-
tapaa valitessaan. Jos suvussasi on 
esiintynyt rintasyöpää, keskustele 
asiasta lääkärisi kanssa.
 
Voiko silikonille tulla allergiseksi?
Kenelle tahansa voi kehittyä aller-
gia lähes mitä tahansa maapallolla 
esiintyvää ainetta kohtaan. Silikoni-
allergioita esiintyy kuitenkin erittäin 
harvoin. Ihmiset altistuvat silikonille 
jokapäiväisessä ympäristössään: sili-
konia on monissa kotitaloustuotteissa 
kuten kiillotusaineissa, aurinko- ja 
käsivoiteissa, antiperspiranteissa, 
saippuoissa, eineksissä, vedenpitävis-
sä pinnoitteissa ja purukumissa.

Voivatko implantit aiheuttaa raskausar-
pia rintoihin?
Implanttien asentaminen voi aiheuttaa 
raskausarpia, mutta se on harvinais-
ta. Jos raskausarpien mahdollisuus 
huolestuttaa, suosittelemme valitse-
maan pienemmät implantit, jotka 
venyttävät ihoa vähemmän, tai mu-
kautuvat Spectrum®-implantit, joilla 
iho venyy vähitellen.

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ennen rintaimplanttileikkausta
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Miten tupakointi vaikuttaa leikkaukses-
ta toipumiseen?
Tupakointi supistaa verisuonia, mikä 
vähentää veren ja sen sisältämän 
hapen kulkeutumista leikatuille alueil-
le. Kudokset tarvitsevat verta ja sen 
kuljettamaa happea toipuakseen. 
Jos veren virtaus vähenee, kudokset 
toipuvat hitaammin. Lääkärit anta-
vat erilaisia suosituksia siitä, kuinka 
pitkäksi aikaa tupakoinnista tulisi 
pidättäytyä ennen leikkausta ja sen 
jälkeen. Keskustele suosituksista oman 
lääkärisi kanssa.

Häviääkö nänneistäni tunto?
Implanttileikkaus voi aiheuttaa muu-
toksia nännien alueen tuntoon. Nän-
nin ja rinnan tunto voi joko herkistyä 
tai heikentyä. Muutokset vaihtelevat 
tunnottomuudesta voimakkaasti her-
kistyneeseen tuntoon, ja ne voivat 
olla väliaikaisia tai hyvin harvoissa 
tapauksissa pysyviä.

Miten raskaus vaikuttaa rintoihini?
Jokaisen naisen keho on erilainen, ja 
siksi implanttileikkauksen vaikutukset 
vaihtelevat yksilöllisesti myös raskau-
den aikana. Raskauden aikana rinto-
jen koko kasvaa ja rinnat käyvät läpi 
tavanomaiset raskauteen liittyvät 
muutokset. Se, paljonko rinnat kas-
vavat, vaihtelee yksilöllisesti. Myös 
implanttien koko vaikuttaa siihen, 
paljonko rinnat kasvavat raskauden 
aikana.

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ennen rintaimplanttileikkausta
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Voinko imettää?
Useimmat naiset imettävät onnistu-
neesti rintaimplanteista huolimatta. 
Tähänastiset tutkimukset ovat osoitta-
neet, että geeli- ja suolaliuostäytteisiä 
rintaimplantteja käyttävien naisten 
rintamaidossa ei yleisesti ottaen ole 
korkeampia silikonipitoisuuksia kuin 
niillä naisilla, joilla ei ole implantteja. 
Osalla naisista rintaimplantit voivat 
kuitenkin vaikuttaa imetyskykyyn. 
Etenkin nännipihan ympärille tehtävät 
viillot vaikuttavat muita leikkausviilto-
ja todennäköisemmin imetyskykyyn. 
Imetysaikana rintoihin voi kehittyä 
mastiitti eli rintatulehdus, joka voi 
myös aiheuttaa kapselikontraktuuran 
muodostumista. Ongelmaa voidaan 
ehkäistä aloittamalla antibioottihoito 
heti oireiden ilmaannuttua. Jos saat 
tulehdukseen viittaavia oireita, kään-
ny lääkärin puoleen.

Pitäisikö minun olla ihannepainossani, 
ennen kuin hakeudun rintaleikkauk-
seen?
Ennen leikkausta potilaan tulisi olla 
lähellä ihannepainoaan. Huomattava 
painonpudotus rintaimplanttien lait-
tamisen jälkeen voi muuttaa leikkauk-
sen tuloksia epätyydyttäviksi. Se voi 
aiheuttaa myös laskeumia ja rintojen 
koon pienenemistä. Huomattava pai-
nonlisäys puolestaan voi kasvattaa 
rintojen kokoa.

Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ennen rintaimplanttileikkausta

Kaikista tässä esitteessä esiin tulleista 
asioista voit keskustella tarkemmin plas-

tiikkakirurgisi kanssa. 
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Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ennen rintaimplanttileikkausta
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Rintojen suurennus tehdään taval-
lisesti yksityissairaalassa. Leikkaus 
tehdään lähes poikkeuksetta yleis-
anestesiassa eli nukutuksessa, ja se 
kestää yleensä 1–2 tuntia. Leikka-
uksen jälkeen kotiin pääsee tavalli-
sesti joko samana päivänä tai yhden 
sairaalassa vietetyn yön jälkeen. 
Leikkauksessa rintaan tehdään leik-
kausviillon kautta tasku, johon rin-
taimplantti sijoitetaan. Kun implantti 
on halutulla paikalla, leikkaushaava 
suljetaan ompeleilla. Parhaiden hoi-
totulosten saamiseksi ja toipumisen 
nopeuttamiseksi leikkaustekniikat 
valitaan yksilöllisesti potilaan tarpei-
den mukaan.

Leikkausviillot
Rintojen suurennus tehdään tavalli-
sesti käyttämällä yhtä leikkausviiltoa. 
Kolme yleisimmin käytettyä leikkaus-
vaihtoehtoa ovat:
• Nännipihan ympärille tehtävä 
leikkausviilto  
• Rinnanaluspoimuun tehtävä leik-
kausviilto  
• Kainaloon tehtävä leikkausviilto

Leikkaus ja toipuminen

Vaihtoehdot käydään yksityiskohtaisemmin 
läpi leikkausta suunniteltaessa. Sopiva leik-
kaustapa ja implanttien sijoittelutapa riip-
puu yksilöllisistä tekijöistä, joten se valitaan 

yhdessä lääkärin kanssa.
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Sijoittelu
Rintojen suurennusleikkauksessa implan-
tit voidaan sijoittaa joko rintalihaksen 
alle (submuskulaarinen sijoittelu) tai 
lihaksen päälle rintarauhasen alle 
(subglandulaarinen sijoittelu).

Implantin sijoittaminen lihaksen alle 
voi vähentää implantin tuntumista 
ihon läpi, ja se saattaa myös ehkäistä 
implantteja ympäröivän arpikudoksen 
kovettumista. Lisäksi implantin sijoitta-
minen lihaksen alle tekee mammogra-
fiakuvien tulkitsemisesta helpompaa 
verrattuna siihen, että implantti sijoi-
tetaan lihaksen päälle. Menetelmän 
mahdollisina haittoina ovat leikkauksen 
pitempi kesto ja pitempi toipumisaika.

Implantin sijoittaminen lihaksen päälle
voi lyhentää suurennusleikkauksen kestoa ja 
toipumisaikaa. Mahdollisena haittana on, 
että implantin reunat voivat erottua ihon läpi 
selvemmin kuin silloin, jos implantti on sijoitettu 
lihaksen alle. Myös mammografiakuvien tul-
kitseminen voi olla vaikeampaa. 

Toipuminen
Leikkauksesta toipuminen on yksilöllistä. 
Tavallisesti rinnat aristavat jonkin ver-
ran useita päiviä suurennusleikkauksen 
jälkeen. Ensimmäiset 24–72 tuntia ovat 
yleensä kivuliaimmat. Leikkauksen jäl-
keen rinnoissa on turvotusta ja ne ovat 
hyvin arat. Jokainen toipuu leikkaukses-
ta eri tavalla, mutta lääkärin ohjeiden 
mukaista kevyttä liikuntaa voi yleensä 
alkaa harrastaa noin viikon kuluttua 
leikkauksesta. Jälkihoitoon voi kuulua 
myös tarkoitukseen soveltuvien tukiliivi-
en tai sidosten käyttäminen. Tukiliivejä 
ja sidoksia käytetään pitämään rinnat 
paikoillaan ja tukemaan niitä toipumi-
sen aikana. Noudata lääkärisi antamia 
hoito-ohjeita. Jos leikkauksen jälkeen 
ilmenee ongelmia, ota välittömästi yh-
teys lääkäriisi.

Leikkaus ja toipuminen
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Kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin 
liittyy riskejä, joita on punnittava suh-
teessa toimenpiteen hyötyihin. Kirur-
gisille toimenpiteille yhteisiä (joskus 
vakaviakin) riskejä ovat anestesian 
vaikutukset, infektiot, turvotus, pu-
noitus, verenvuoto ja kipu. Rintaimp-
lanttileikkauksiin ja rintaimplantteihin 
liittyy lisäksi tiettyjä riskejä, jotka on 
hyvä tiedostaa, vaikka ne ovatkin 
melko harvinaisia.

Rikkoutuminen
Rintaimplantit eivät aina ole elin-
ikäisiä. Jos implantin kuoreen tulee 
repeytymä tai reikä, implantti alkaa 
vuotaa. Rikkoutumisen mahdollisuus 
on olemassa milloin tahansa implant-
tien laittamisen jälkeen, mutta toden-
näköisyys kasvaa sitä suuremmaksi, 
mitä pitempään implanttia käyte-
tään. Implantin rikkoutumiseen voivat 
johtaa esimerkiksi: leikkausvälineiden 
aiheuttama vaurio, implantin kuormit-
tuminen ja heikkeneminen istuttamisen 
aikana, implantin kuoren taittuminen 

tai rypistyminen, liiallinen rintake-
hään kohdistuva voima tai vaikea 
kapselikontraktuura. Rintaimplantit 
voivat myös yksinkertaisesti kulua 
puhki ajan mittaan.

Kapselikontraktuura (kapseloituminen)
Implantin ympärille muodostuva 
arpikudos (kapseli) saattaa ajan 
mittaan kiristyä ja alkaa painaa 
implanttia. Tämä saa implantin tuntu-
maan kovalta ja johtaa kapselikont-
raktuuraksi kutsuttuun tilaan. Kap-
selikontraktuuran riski voi suurentua 
infektion, hematooman tai serooman 
seurauksena, ja kapselikontraktuuran 
riski voi myös kasvaa ajan myötä. 
Kapselikontraktuuraa esiintyy ylei-
semmin korjausleikkausten kuin en-
sisijaisten suurennusleikkausten yh-
teydessä. Jos sinulle on jo laitettu 
implantit, kapselikontraktuuran riski 
on seuraavan leikkauksen jälkeen 
suurempi kuin alkuperäisen leikkauk-
sen jälkeen. 
Kapselikontraktuura muodostaa riski-

Rintaimplantteihin liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia ja riskejä
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tekijän implantin puhkeamiselle, ja se 
on yleisin korjausleikkausten syy. 
Kapselikontraktuuran oireet vaih-
televat lievästä kiinteytymisestä 
ja lievästä kivusta kovaan kipuun, 
implantin muodon vääristymiseen ja 
implantin tunnusteltavuuteen.

Hematoomat ja seroomat
Hematoomalla tarkoitetaan implant-
tia ympäröivään tilaan muodostunut-
ta verenpurkaumaa ja seroomalla 
implantin ympärille muodostunutta 
nestekertymää. Hematooman tai se-
rooman muodostuminen leikkauksen 
jälkeen voi myöhemmin johtaa infek-
tioon ja/tai kapselikontraktuuraan. 
Hematooman ja serooman oireina 
voivat olla turvotus, kipu ja mus-
telmat.  Mahdollinen hematooma 
tai serooma muodostuu tavallisesti 
lyhyen ajan sisällä leikkauksen jäl-
keen. Rintaan kohdistuneiden vam-
mojen seurauksina niitä voi kuitenkin 
muodostua milloin tahansa. Pienet 
hematoomat ja seroomat liukenevat 

kehoon, mutta joskus ne vaativat 
kirurgista hoitoa, johon sisältyy 
yleensä tyhjennys ja mahdollisen 
dreenin asettaminen haavaan tila-
päisesti paranemisen tehostamiseksi. 
Tyhjennyksestä voi jäädä pieni arpi. 
Tyhjentäminen voi aiheuttaa myös 
implantin puhkeamisen, jos tyhjennyk-
seen käytettävä dreeni vahingoittaa 
implanttia tyhjennyksen aikana.

Epätyydyttävät hoitotulokset
On mahdollista, että hoidon yhtey-
dessä ilmenee epätyydyttäviä hoito-
tuloksia, kuten  implantin rypistymistä, 
asymmetriaa, siirtymistä, implanttien  
väärää kokoa tai odotustenvastaista 
muotoa, implantin tunnusteltavuutta 
tai epämuodostuneita arpia ja/tai 
liiallista arvenmuodostusta. Jotkut 
mainituista tuloksista voivat aiheuttaa 
kipua.

Rintaimplantteihin liittyviä mahdollisia haittavaikutuksia ja riskejä
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Kipu
Implanttileikkauksen jälkeen voi esiin-
tyä kestoltaan ja voimakkuudeltaan 
vaihtelevaa kipua, joka voi olla myös 
pysyvää. Myös implantin väärä koko 
tai sijoittelu, väärä leikkaustekniikka 
tai kapselikontraktuura voivat aihe-
uttaa kipua. Jos kipu on voimakasta
tai pitkäkestoista, on syytä kääntyä 
leikanneen kirurgin puoleen.

Muutokset nännien ja rintojen tunnossa
Nännin ja rinnan tunto saattaa 
herkistyä tai heikentyä implantti-
leikkauksen jälkeen. Mahdolliset 
muutokset vaihtelevat äärimmäisen 
herkistyneestä tunnosta tunnottomuu-
teen. Osa muutoksista on tilapäisiä, 
mutta muutokset voivat myös vaikut-
taa seksuaaliseen reaktiokykyyn tai 
imetyskykyyn. 

Infektiot
Infektioita voi esiintyä kaikkien leik-
kausten ja implanttien yhteydessä. 
Useimmat leikkauksista aiheutuvat 

infektiot puhkeavat muutamien päivi-
en tai viikkojen sisällä leikkauksesta. 
Infektio voi kuitenkin puhjeta milloin 
tahansa leikkauksen jälkeen. Rinta- 
ja nännilävistysten ottaminen saat-
taa lisätä infektioriskiä. Implanttia 
ympäröivän kudoksen infektiot ovat 
vaikeammin hoidettavia kuin sellai-
sen kudoksen infektiot, johon ei ole 
asennettu implantteja. Jos infektio 
ei reagoi antibiootteihin, implantti 
voidaan joutua poistamaan. Uuden 
implantin asentaminen on mahdollista 
vasta sitten, kun infektio on hoidettu.

Vasta-aiheet
Rintaimplanttileikkausta ei tule teh-
dä:
• jos potilaalla on jokin aktiivinen 
infektio
• jos potilaan rinnassa on olemassa 
oleva syöpä tai syövän esiaste, jota 
ei ole hoidettu asianmukaisesti
• jos potilas on raskaana tai imettää.
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Varoitukset
Hoidon tehoa ja turvallisuutta ei ole 
osoitettu potilailla,  
• joilla on jokin autoimmuunisairaus 
(esim. lupus tai sklerodermia).
• joilla on heikentynyt immuunijärjes-
telmä  
• joilla on haavojen parantumista ja 
veren hyytymistä heikentävä tila 
• joilla on heikentynyt verenkierto 
rintakudoksen alueella tai 
•  joille on annettu sädehoitoa rintaan 
implantin asentamisen jälkeen.

Lisätietoa implanttien turvallisuu-
desta on saatavana osoitteesta   
mentorwwllc.com ja www.mentorimp-
lants.fi.

Mentor-tuotetakuu

Päätyessäsi valitsemaan Mentor- 
rintaimplantit teet varmasti tur-
vallisen, pitkäaikaisen ratkaisun. 
Rintaimplantit eivät kuitenkaan 
aina ole elinikäisiä, ja siltä varal-
ta kaikil la Mentorin implan-
teilla on elinikäinen tuotetakuu 
(Lifetime Product  Replacement 
Policy). 

Mentor-tuotetakuu korvaa im-
plantit, jotka joudutaan vaihta-
maan implantin kuoren repey-
tymisen tai muun valmistajan 
määrittelemän tuotevirheen ta-
kia. Tuotetakuu korvaa vain 
vaihdettavien implanttien kustan-
nukset, ei korjausleikkausta. 

Lisätietoa Mentor-tuotetakuusta 
on saatavana osoitteesta www.
mentorwwllc.com  ja www.mento-
rimplants.fi tai maahantuojalta.

Tässä esitteessä esitettyjen tietojen paikkaansapitävyys 
on pyritty varmistamaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. 
Mentor tai Melon Oy eivät ole vastuu- tai korvaus-
velvollisia esitteessä mahdollisesti esiintyvien virheiden 
tai puutteiden johdosta. Ohessa esitetty informaatio 
on koottu yleisesti hyväksytyistä käytännöistä sekä 
valmistajan tuottamasta materiaalista. Keskustele aina 
plastiikkakirurgin kanssa rintaimplantteihin liittyvistä 
riskeistä ja hyödyistä ennen toimenpidettä.



Mentor – a Company That Cares

Vuonna 1969 perustettu Mentor toimii lääketieteellisten tuotteiden johtavana toimittajana yli 100 maas-
sa eri puolilla maailmaa. Mentorin pitkä kokemus maailman johtavana rintaimplanttien valmistajana 
takaa, että tuotteet ovat laadukkaita ja niihin voi luottaa. Mentorin geelitäytteiset rintaimplantit valmis-
tetaan modernissa tuotantolaitoksessa, joka sijaitsee Leidenin kaupungissa Alankomaissa. Kyseinen tuo-
tantolaitos on lajissaan maailman suurin, ja se hyödyntää useita rintaimplanttialan uusimpia menetelmiä.

Mentor harjoittaa tutkimus-, kehitys- ja tuotantotoimintaa useissa laitoksissa eri puolilla Eurooppaa ja 
Yhdysvaltoja. Lisäksi yhtiöllä on myös myynti- ja jakelutoimipaikkoja ympäri maailmaa. Vuonna 1995 
Mentor sai ensimmäisenä rintaimplanttien valmistajana CE-merkinnän tuotteilleen. Implanttien tasainen 
laatu ja innovatiivinen tuotesuunnittelu ovat Mentorille ylpeyden aiheita, joten voit luottaa siihen, että 

tuotteiden taustalla on yhtiö, joka ymmärtää toiveitasi ja tarpeitasi.
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