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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Το γυναικείο στήθος αποτελεί σύμβολο θηλυκότητας και μητρότητας και κατέχει ξεχωριστή
θέση στην κουλτούρα και τα ήθη των περισσότερων λαών της γης. Για το λόγο αυτό ένας
μεγάλος αριθμός επεμβάσεων παγκοσμίως στοχεύει στην αισθητική βελτίωση του μαστού ως
του πλέον προβεβλημένου οργάνου του γυναικείου σώματος.
Ανάμεσα στις επεμβάσεις που αφορούν στο γυναικείο στήθος, την πρώτη θέση κατέχει,
σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η αυξητική, η οποία αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς
αισθητικές επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.
Η επέμβαση
Η αυξητική μαστών πραγματοποιείται κατά κανόνα με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.
Βέβαια κατά τα τελευταία χρόνια επανήλθε στο προσκήνιο και εφαρμόζεται και η χρήση
αυτόλογου λίπους ειδικά επεξεργασμένου, που λαμβάνεται από άλλες περιοχές του σώματος
της ασθενούς και ενίεται κάτω από τον μαζικό αδένα της γυναίκας με ειδική τεχνική με
σκοπό την αύξηση του μεγέθους του. Της διαδικασίας αυτής προηγείται για κάποιο χρονικό
διάστημα μηνών η εφαρμογή ειδικής συσκευής δίκην θήλαστρου που προετοιμάζει το μαστό.
Τα αποτελέσματα της μεθόδου κρίνονται ικανοποιητικά για μεσαίου μεγέθους αυξητικές.
Ωστόσο η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε σχέση με την τεχνική αυτή διεθνώς και ο χρόνος
μένουν ακόμη να αποδείξουν τη διάρκεια και την ποιότητα του αποτελέσματος καθώς και την
ασφάλεια σε σχέση με την παρακολούθηση της παθολογίας του μαστού.
Σχετικά με τα ενθέματα σιλικόνης
Τα ενθέματα σιλικόνης χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1962 στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής και έκτοτε καθιερώθηκαν ως ο κατεξοχήν τρόπος αύξησης των μαστών.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενθεμάτων σιλικόνης ανάλογα με τη σύσταση, όπως τα εθέματα
σιλικόνης με φυσιολογικό ορό και τα ενθέματα σιλικόνης με γέλη σιλικόνης και πιο
πρόσφατα τα ενθέματα συνεκτικής γέλης σιλικόνης.
Όσον αφορά τον τύπο/σχήμα υπάρχουν στρογγυλά και ανατομικά δίκην σταγόνας ενθέματα,
ενώ σε κάθε περίπτωση έχει κανείς να επιλέξει ανάμεσα σε ενθέματα διαφορετικού όγκου,
οριζόντιας διαμέτρου και προβολής
Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σήμερα στην αυξητική στήθους ενθέματα είναι τα
τελευταίας τεχνολογίας εθέματα συνεκτικής γέλης σιλικόνης (cohesive gel silicone implants)
τα οποία είναι ελαστικά και προσομοιάζουν στην υφή με το φυσιολογικό μαστό.

Εμπεριστατωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες από μεγάλες σειρές ασθενών σε
χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς αναφορικά με την ασφάλεια
χρήσης των ενθεμάτων σιλικόνης και το συσχετισμό τους με την πρόκληση νοσημάτων
οδήγησαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:


Τα ενθέματα σιλικόνης δεν ενέχονται στην πρόκληση κάποιας ασθένειας και δεν
αυξάνουν στατιστικά την πιθανότητα εκδήλωσης νοσημάτων όπως ο καρκίνος του
μαστού ή τα αυτοάνοσα νοσήματα.



Με την κατάλληλη τεχνική τοποθέτησής τους δεν επηρεάζουν το θηλασμό της
γυναίκας
Ελπίζουμε να έχουμε λύσει αρκετές απορίες σχετικά με την πάθησή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
κλείστε ραντεβού με τους Ιατρούς του κέντρου μας στο 210-7526900

