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Mentor on tunnettu jo yli 
25 vuoden ajan laadukkaiden 
rintaimplanttien johtavana 
valmistajana.



ME AUTAMME   
SINUA TEKEMÄÄN  
VARMAN  
PÄÄTÖKSEN
 
Esitteen tarkoitus on auttaa 
sinua valmistautumaan tulevaan 
toimenpiteeseen ja kertoa uusinta 
tietoa rintojen suurennus- tai 
korjausleikkaukseen tarkoitetuista 
MENTOR® rintaimplanteista. 
Miettiessäsi rintojen suurennusta 
on tärkeää että selvität itsellesi, 
millaista ulkonäköä tavoittelet ja mitä 
kysymyksiä sinulla on.

JOHDANTO

Mentor® toimittaa laadukkaita 
rintaimplantteja, joita jo miljoonat 
naiset ovat valinneet. Implantteja 
on kahta tyyppiä: geelitäytteisiä ja 
suolaliuostäytteisiä.
 
Yhtiömme on toimialan edelläkävijä ja on tuonut 
markkinoille merkittäviä tuoteinnovaatioita sekä 
tehnyt uraa uurtavaa tutkimustyötä. Mentor pitää 
hallussaan johtavien, FDA- ja CE-hyväksyttyjen rin-
taimplanttien yhtämittaisen tuotannon ennätystä. 
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PÄÄTÖS 
ON SINUN
Monille naisille varmuus, itseluottamus ja elämänhalu 
kulkevat käsi kädessä ulkonäön kanssa. Tällaista 
itsevarmuutta ja -tyytyväisyyttä saavuttaakseen monet 
haluavat suurentaa rintansa. Monilla naisilla itsetunto ja 
kehonkuva ovatkin muuttuneet leikkauksen jälkeen. 

Rintojen suurentamiseen voi olla monia syitä:

• Halu muuttaa kehon mittasuhteita

       sopusuhtaisemmiksi

• Imetyksen aiheuttama rintojen muodonmuutoksen ja 
koon korjaaminen

• Rintojen koon tai muodon yhtenäistäminen

Syyt ovat aina henkilökohtaisia, ja 
päätöksen rintojen suurentamisesta 
teet sinä itse yhteistyössä kirurgin 
kanssa omien tarpeidesi, toiveidesi 
ja odotustesi mukaisesti.

Rintojen suurentamiseen on  
tällä hetkellä tarjolla  
useita eri vaihtoehtoja. 

Tämä esite tarjoaa lisätietoa 
rintojen suurentamisesta  
ja eri vaihtoehdoista;  
se ei kuitenkaan korvaa  
leikkaavan lääkärin kanssa  
käymiäsi keskusteluja. 

- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 3 -

RINNAN 
ANATOMIA 
Rinta koostuu maitotiehyeistä ja -rauhasista, joita 
ympäröi rinnan muodosta ja kiinteydestä vastaava 
rasvakudos. Rintalihas (pectoralis major) sijaitsee 
rinnan alapuolella. Raskaus (jolloin maitorauhaset 
tilapäisesti suurenevat), nopea painonlasku ja 
vanheneminen ovat tyypillisiä tekijöitä, jotka voivat 
venyttää ihoa ja aiheuttaa rintojen roikkumista.

 
 
Implanttien tehtävä on suurentaa rintoja. Implantit 
pelkästään eivät välttämättä aina riitä rinnan 
nostamiseen tai korjaa raskauden, painonpudotuksen 
tai ihon venymisen vaikutuksia. Kirurgi voi ehdottaa 
rintojen suurennuksen ohella muita toimenpiteitä, 
kuten mastopeksiaa eli rinnan kohottamista.
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Mentor on ylpeä 
rintaimplanttiensa 
laadusta. Valitsemalla 
tuotteemme voit olla 
varma, että niiden 
valmistaja ymmärtää 
toiveesi ja todella välittää.
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 LEIKKAUS
Rintojen suurennusleikkaus tehdään sairaalan 
leikkaussalissa. Pääset yleensä kotiin samana 
päivänä leikkauksen jälkeen. Leikkaus tehdään 
pääsääntöisesti nukutuksessa. 

Leikkaus kestää yleensä 1-2 tuntia. Lääkäri tekee 
viillon ihoon ja muotoilee taskun, johon rintaimplantti 
sijoitetaan. Kun implantti on oikeassa asennossa, 
viilto suljetaan kirurgisin ompelein. 

Jotta saavutettaisiin parhaat tulokset, ja jotta 
toipuisit mahdollisimman nopeasti, kirurgi 
keskustelee kanssasi itsellesi parhaiten sopivista 
leikkaustekniikoista. 

Tietoa rintaimplanteista  
Rintaimplantti on silikonielastomeeristä tehty 
pussi (implantin kuori), joka on täytetty geelillä tai 
suolaliuoksella. Implantti istutetaan leikkauksessa 
rintakudoksen tai rintalihaksen alle. Mentor 
valmistaa kahdentyyppisiä implantteja: geeli- ja 
suolaliuostäytteisiä.

Geelitäytteiset rintaimplantit 
MemoryGel™ -rintaimplantit on tehty ainutlaatuisesta 
kohesiivigeelistä. Geeli muistuttaa ennemmin 
kiinteää ainetta kuin nestettä. Mentorin 
kohesiivigeeli on koostumukseltaan yhtenäistä ja 
muistuttaa tuntumaltaan luonnollista rintakudosta. 
Geelitäytteiset rintaimplantit ovat yleensä 
luonnollisen näköisiä ja tuntuisia. MemoryGel™-
rintaimplantteja on eri muotoisia ja eri kokoisia,  
myös niiden profiili, pinta ja kiinteys voidaan valita 
kehon tyypin mukaan. 
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Rintaimplantin koko ja muoto
Riippuen siitä, minkä muotoiset rinnat haluat, voit 
valita kirurgin kanssa joko pyöreän tai anatomisesti 
muotoillun implantin. Molempia malleja on saatavilla 
sekä geeli- että suolaliuostäytteisinä.

Anatomisesti muotoillut implantit ovat kyynelen  
muotoiset ja voivat tuntua ja näyttää potilaasta  
luonnollisemmilta. 

Rintaimplanttien mitat ilmoitetaan sentti- tai kuu-
tiometreinä, ei kuppikoon mukaan. Implantin koko 
määräytyy oman rinnan koon ja muodon mukaisesti.

Kirurgi tutkii myös nykyiset rintasi ja rintakudoksen  
ja arvioi peittävätkö ne riittävästi haluamasi rinta-
implantin. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi raskauden 
jälkeen, rinnoissa saattaa olla ylimääräistä ihoa. Jos 
haluat rintakudostasi suuremmat implantit, niiden 
reunat saattavat näkyä tai tuntua leikkauksen jälkeen. 
Liian suuret implantit voivat voimistaa painovoiman 
vaikutusta rintoihin ja aiheuttaa rintojen ennenaikaista 
roikkumista. 
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Implantin profiilit
Koon ja muodon lisäksi rintaimplanteissa on erilaisia 
profiileja (profiililla tarkoitetaan sitä, missä määrin 
rinnan seinämä osoittaa eteenpäin). Yleensä, mitä 
suuremman kuppikoon rinnat haluat, sitä suuremman 
rintaimplantin kirurgi valitsee. Riippuen siitä, minkä 
muotoiset rinnat haluat, voit valita kirurgin kanssa 
joko pyöreän tai muotoillun implantin.

Implantin pinnat

Rintaimplantin pinnaksi voi valita pehmeän tai 
karhean. Mentorin karheapintainen rintaimplantti on 
nimeltään SILTEX™ Texture.

Valitset yhdessä kirurgin kanssa itsellesi sopivimman 
pintarakenteen, muodon, koon ja profiilin. 
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Kuvat: tri Fabian Weiller (Saksa)

Ennen Jälkeen

Kuvat: tri Claudio De Lorenzi (Kanada)

MIKSI TÄMÄ 
KUVA ON 
TÄRKEÄ:

 
Olemme leikanneet  
MemoryGel™ - 
rintaimplantin kahtia  
näyttääksemme, kuinka  
geelitäyte pysyykoossa yhtenäisesti.  
Täytteen gelatiinin kaltainen kohesiivinen aine  
toimii kuten kiinteä aine ja säilyttää muotonsa.

Pehmeä, pyöreä 
MemoryGelTM  
rintaimplantti 
 Cohesive ITM

Potilaat, joille on implantoitu MENTOR® 
CONTOUR PROFILE™ geelitäytteiset 
rintaimplantit (CPG™ Gel Breast Implants)
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All Cohesive, All the Time™

Kaikki MENTOR® MemoryGel™ -rintaimplantit 
sisältävät turvallista ja esteettisesti miellyttävää 
kohesiivigeeliä. Kohesiivitäytteessä on kolme eri 
kiinteysvaihtoehtoa pehmeästä kiinteään:

Cohesive I™—pehmeimmältä tuntuva geeli

Cohesive II™—hiukan kiinteämpi geeli

Cohesvie III™—Mentorin kiintein geeli  

Pehmeä, pyöreä 
MemoryGelTM- 
rintaimplantti

MENTOR® CONTOUR PROFILE™ geelitäytteiset 
rintaimplantit on täytetty Cohesive III™-
kohesiivigeelillä, jolloin ne säilyttävät luonnollisen 
muotonsa. 

CONTOUR PROFILETM Geeli 
MemoryGelTM- 

rintaimplantti
Cohesive IIITM

CPG™ geelitäytteiset 
rintaimplantit

SILTEXTM Pyöreä 
MemoryGelTM- 
rintaimplantti

Pehmeä, pyöreä 
MemoryGelTM  
rintaimplantti 
 Cohesive ITM
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MENTOR®-RINTA-  
IMPLANTIT 
Meillä on yli 25 vuoden kokemus rintojen estetiikan 
parantamisesta. Vuosien saatossa kertynyt kokemus 
näkyy luotettavina tuotteina sekä rintojen suurennuk-
seen että niiden rekonstruktioon. Tiukkojen suunnittelu-  
ja testaustandardien ansiosta Mentorin tuotteita 
arvostetaan, ja lääkärit tunnustavat niiden korkean 
laadun.

• Yhdysvalloissa MENTOR® MemoryGel™ -rinta-
implantit ovat FDAn hyväksymiä (FDA on USAn 
Elintarvike- ja lääkevirasto).

• Kesäkuussa 2011 lähes viisi vuotta FDA:n hyväk-
synnän jälkeen FDA tukee edelleen tarkoituksen-
mukaisesti käytettyjen implanttien turvallisuutta 
ja tehokkuutta.3

• Vuoden 2011 löydöksissään FDA osoitti myös, 
että siihen mennessä tehdyt tutkimukset eivät 
osoita silikonigeelitäytteisten rintaimplanttien 
aiheuttavan rintasyöpää, suvunjatkamiskykyyn 
liittyviä ongelmia tai sidekudossairauksia kuten 
nivelreumaa.3

• Kaikilla MENTOR®-rintaimplanteilla on elinikäinen 
vaihtotakuu (Mentor Lifetime Product Replacement 
Policy).4

• Kaikilla silikonigeelitäytteisillä MENTOR®-
rintaimplanteilla on joko rajattu PatientSafe  
– tai PatientCare Promise -takuu.* 

Euroopan lääkeviraston (EMEA) hyväksymissä 
MENTOR®-rintaimplanteissa on CE-merkintä.  
Mentor oli ensimmäinen CE-merkinnän saanut 
 rintaimplanttien valmistaja.

* Vakuutuksen voimassaolotapauksessa, leikkausajankohdan mukaan määräytyen 
implantti kuuluu jomman kumman yllä mainitun takuun piiriin.

3. FDA Consumer Health Information. Silicone Gel-filled Breast Implants: Updated 
Safety Information. June 2011. http://www.fda.gov/MedicalDevices/Product-
sandMedicalProcedures/ ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm. 
Linkki varmistettu 15.8.2014 
4. Potilaat voivat saada kopion takuusta tilaamalla: Mentor Medical Systems BV, 
Zernikedreef 2, 2333 CL, Leiden - The Netherlands. Puh. +31:-71-7513600.
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SUOLALIUOSTÄYTTEISET 
RINTAIMPLANTIT 

Nämä implantit täytetään suolavesiliuoksella 
leikkauksen yhteydessä. Liuoksen koostumus on 
samankaltainen kuin ihmisen kehon yleisin neste. 
Suolaliuos sopii pyöreisiin CONTOUR PROFILE™ 
-muotoon, pehmeisiin ja karheisiin SILTEX™-pintoihin.  

Mentorilla on myös säädettävä 
suolaliuostäytteinen rintaimplantti 
nimeltään SPECTRUM™ Adjustable 
Saline Breast Implant.

Monille naisille implantin valinnassa vaikeinta on 
päättää rinnan haluttu koko. Pyöreät säädettävät 
suolaliuostäytteiset SPECTRUM™ -rintaimplantit 
sekä muotoillut säädettävät suolaliuostäytteiset 
SPECTRUM™-rintaimplantit ovat ainoat implantit, 
joissa on irrotettava täyttöletku, jonka kautta 
lääkäri voi säätää rintaimplantin kokoa enintään 6 kk 
toimenpiteen jälkeen joko lisäämällä tai poistamalla 
suolaliuosta.

Pyöreä 
suolaliuostäytteinen 

rintaimplantti

Suolaliuostäytteinen 
SILTEX™  

CONTOUR PROFILE™ 
-rintaimplantti

Muotoiltava säädettävä suolaliuostäytteinen SILTEX TM 
SPECTRUM™ -rintaimplantti

Pyöreä 
suolaliuostäytteinen 

SILTEX™-rintaimplantti
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LEIKKAUSVIILTO- JA  
SIJOITUSPAIKAN 
VAIHTOEHDOT

Periareolaarinen  
viilto

Inframammaarinen 
viilto

Transaksillaaarinen 
viilto

Leikkausviillot
Rintojen suurennusleikkaus tehdään yleensä seuraa-
vien reittien kautta: kainalon alta (transaksillaarinen 
viilto), nännin ympäriltä (periareolaarinen viilto) tai 
rintapoimusta (inframammaarinen viilto).

• Transaksillaarinen viilto on näkyvämpi, mutta 
saattaa olla hyvä vaihtoehto naisille, jotka eivät 
halua arpia rintoihinsa.

• Periareolaarinen viilto jää vähemmän näkyviin, 
mutta siinä rintakudosta leikataan. Lisäksi siihen 
voi liittyä todennäköisemmin imetysvaikeuksia 
verrattuna muihin viiltopaikkoihin4. Kudoksen läpi 
leikkaaminen voi lisätä todennäköisyyttä rinnan tai 
nännin alueen tuntoaistin muutoksille.

• Inframammaarinen viilto on melko hyvin näkyvissä 
eikä aiheuta niin usein imetysvaikeuksia kuin 
periareolaarinen viilto.

Kirurgi selittää viiltovaihtoehdot tarkemmin ja auttaa 
päätöksenteossa.

4. Hurst, N.M. Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 
87(1):30-4.



Sijoitus
Rintojen suurennusleikkauksessa implantti sijoite-
taan joko rintalihaksen alle (submuskulaarisesti) tai 
rintalihaksen päälle ja rintarauhasten alle (subglandu-
laarisesti). 

Submuskulaarinen sijoitus 
Tämä sijoitusvaihtoehto saattaa vähentää 
implantin tuntumista ihon läpi sekä saattaa auttaa 
vähentämään implanttia ympäröivää arpikudosta 
kovettumasta. Se helpottaa myös rintojen kuvan-
tamista mammografiassa. Mahdollisia haittoja 
voivat olla pidempi leikkaus- ja toipumisaika.

Subglandulaarinen sijoitus 
Tämä sijoitusvaihtoehto voi lyhentää suurennus-
leikkauksen aikaa  ja siitä toipumista. Mahdollinen 
haitta on, että implantin reunat näkyvät helpom-
min ihon alta. Subglandulaarinen sijoitus saattaa 
myös vaikeuttaa mammografiaa.

Voit keskustella eri sijoitusvaihtoehdoista kirurgin 
kanssa. Sen jälkeen voit tehdä oman päätöksesi 
 parhaasta vaihtoehdosta.
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Sijoitus rintalihaksen alle Sijoitus rintarauhasen alle

Rintalihas

Rintaimplantti
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LEIKKAUKSESTA 
TOIPUMINEN
Toipuminen on aina yksilöllistä. Yleensä olo tuntuu 
kipeältä useita päiviä rintojen suurennusleikkauksen 
jälkeen. Eniten kipua on ensimmäisten kolmen 
vuorokauden ajan leikkauksen jälkeen. Rinnat ovat 
turvonneet ja hyvin arat. Toipuminen on yksilöllistä, 
mutta noin viikon kuluttua voit rasittaa itseäsi 
kevyesti. 

Tärkeä osa toipumista on tukiliivien tai -vaatteen 
käyttö. Ne antavat rinnoille ylimääräistä tukea 
paranemisen ajaksi. Lääkäri saattaa määrätä 
toipilasajaksi muitakin keinoja. Ota yhteyttä 
leikanneeseen lääkäriin välittömästi, jos sinulle 
ilmenee ongelmia rintakirurgian jälkeen. 
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UUSI TAKUU

Lupauksena potilasturvallisuus

Mentor suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, 
tieteelliseen tutkimukseen perustuvia esteettisiä 
tuotteita. Valmistamme korkealaatuisia 
rintaimplantteja 25 vuoden kokemuksella juuri 
sinua varten. Uusi takuumme on laajennettu 
elinikäinen vaihtotakuu (Mentor PatientCare 
Promis Limited Warranty). Sen myötä asetamme 
potilasturvallisuuden kärkisijalle. 

Kaikkia MENTOR®-rintaimplantteja koskee 
maailmanlaajuisesti uusi laajennettu Mentor Lifetime 
Product Replacement Policy -takuu, joka on maksuton 
ja tarjoaa kaikille potilaille mielenrauhan. 

Lisäksi, saatuasi silikonigeelitäytteiset MENTOR®-
rintaimplantit saat automaattisesti ilmaisen Mentor 
PatientCare Promise Limited Warranty -takuun, joka 
on tähän asti kattavin markkinoilla oleva takuu.5

Seuraavalla sivulla on yleiskatsaus 
silikonigeelitäytteisten MENTOR®-rintaimplanttien 
Mentor PatientCare Promise Limited Warranty 
-takuuehtoihin. Se ei kuitenkaan voi korvata 
leikkaavan lääkärin kanssa käymiäsi keskusteluja.

5Tämä takuu koskee kaikkia silikonigeelitäytteisiä MENTOR®-rintaimplantteja, 
jotka on implantoitu 1.5.2013 tai sen jälkeen. Kaikkia silikonigeelitäytteisiä 
MENTOR-rintaimplantteja, jotka on implantoitu ennen 1.5.2013 kattavat 
seuraavat vastaavat takuuehdot: Mentor PatientSafe Limited Warranty tai 
Quality Assurance Program. Voit pyytää kopiot takuuehdoista implantoinnin 
tehneen sairaalan kautta.
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• Ilmainen, automaattinen takuu.

• Tuotteen elinikäinen vaihtotakuu todetun 
repeämän vuoksi.

• Todetun repeämän vuoksi enintään 1000 € 10 
vuoden kuluessa implantointipäivämäärästä lukien.

• Tuotteen ilmainen vaihto todetussa kapseloitumi-
stapauksessa (Bakerin asteet III ja IV suurennus-
kirurgiassa) 10 vuoden kuluessa implantointi-
päivämäärästä lukien.

Kaikki muut MENTOR®-rintaimplantit: tuotteen 
eliniän kattava vaihtotakuu (Mentor Lifetime Product 

Replacement Policy).

YKSITYISYYDEN SUOJA

Arvioidakseen oikeutta korvauksiin PatientCare Promise -takuun mukaisesti 
silikonigeelitäytteisten MENTOR®-rintaimplanttien osalta ja tarjotakseen 
vaihtotuotteen tai rahallista korvausta Mentor Medical Systems C.V. kerää 
paikallisen toimipisteensä kautta sinusta seuraavat tiedot: Nimi, osoite, 
implantointipäivämäärä, tuotteen sarjanumero ja muut tuotetiedot sekä 
halutessasi muita henkilötietoja. Mentor ei luovuta tietoja hoitohenkilökunnan 
ja vakuutusyhtiösi lisäksi muille tahoille, ellei laki tai oikeus toisin vaadi. Mentor 
säilyttää tiedot silikonigeelitäytteisten rintaimplanttien käyttöajan, ellei laki 
määrää tai salli pidempää säilytysaikaa. 

Voit saada myös kopion täydellisistä Mentor PatientCare Promise 
-takuuehdoista osoitteesta www.mentorwwllc.eu tai kirjeitse: Mentor Medical 
Systems C.V., Zernikedreef 2, 2333 CL, Leiden, The Netherlands.

Tässä annetut takuut ja esittelyn antaa Mentor. 

PATIENTCARE 
PROMISE

Lisää mielenrauhaa 
silikonigeelitäytteisistä MENTOR®-
rintaimplanteista
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ELINIKÄINEN TUOTTEEN 
VAIHTOTAKUU
MENTOR®-RINTA-  
ÍMPLANTEILLE 

Mentor vaihtaa pyynnöstä ilmaiseksi kulumisen, dela-
minaation tai venttiilin rikkoutumisen vuoksi repey-
tyneen tai tyhjenneen rintaimplantin potilaan eliniän 
ajan. Pyynnön vaihtamisesta tekee potilaan kirurgi 
paikalliselle Mentorin edustajalle. Mentor toimittaa 
maksutta uuden implantin. Takuun käyttämiseksi vaih-
dettavaksi tarkoitetut MENTOR®-rintaimplantit on 
palautettava Mentorille, jolloin niistä tulee Mentorin 
omaisuutta.

Vaihtotakuu rajoittuu MENTOR®-rintaimplantteihin. 
Mentor ei vastaa minkäänlaisista suorista tai epä-
suorista tapaturma- tai seuraamusvahingoista, jotka 
johtuvat tämän tuotteen käytöstä, mukaan lukien 
rajoituksetta lääkäri-, kirurgia- tai sairaalakustan-
nuksista tai muiden kuin Mentorin valmistamien 
rintaimplanttien kustannusten korvaamisesta. Tämä 
vaihtotakuu on voimassa vain sillä edellytyksellä, että 
Mentor valmistaa rintaimplantteja vaihtopyynnön 
ajankohtana. Mentor kieltää kaikki takuut, niin lain tai 
muun ilmaisemat tai vihjaamat, kirjalliset tai suulliset, 
mukaanlukien mutta ei rajoittuen kaupallisuuteen, 
sopivuuteen tai malliin liittyvät takuut siinä määrin 
kuin paikalliset lait sallivat. Mentor ei vastaa muun 
henkilön tai tahon tekemistä lausunnoista tai väittä-
mistä, kirjallisista tai suullisista. 

Mentor ei anna lausuntoja rintaimplantin eliniän odot-
teesta. Tietyissä tilanteissa tai olosuhteissa nämä 
laitteet voivat kulua tai toimia virheellisesti  sekä 
vaatia vaihtoa. Näitä laitteita ei tule pitää elinikäisinä 
implantteina.
 
 



TIETOLÄHTEITÄ 
RINTOJEN 
SUURENTAMISESTA 
Seuraavassa on joitakin lähteitä, joista löydät lisätietoja 
rintojen suurennusleikkauksista.



The Finnish Association of Plastic, Reconstructive  
and Aesthetic Surgeons

www.suomenplastiikkakirurgiyhdistys.fi



- 23 -

TUTKIMUSTIETOA 
RINTAIMPLANTTIEN 
TURVALLISUUDESTA   
Useiden vuosien ajan mediassa on ollut kertomuksia 
rintaimplantin saaneista naisista, joille on kehittynyt 
autoimmuunisairaus tai rintasyöpä. Tänä aikana myös 
monet maineikkaat lääkärit ja laitokset ovat tehneet 
tutkimustyötä rintaimplanttien turvallisuudesta. 
Mentor antaa tässä tietoa rintaimplantteihin 
liittyvistä tutkimuksista.

Institute of Medicine
Kesäkuussa 1999 National Academy Institute of 
Medici ne julkaisi raportin, jonka loppulausuma kuului 
näin: Epidemiologisen näytön valossa lautakunta 
huomautti, että koska yli 1,5 miljoonalla aikuisella 
naisella on silikoniset rintaimplantit, joillekin 
heistä pitäisi kehittyä sidekudossairauksia, syöpää, 
neurologisia sairauksia tai muita systeemisiä vaivoja 
tai sairauksia. Näytön mukaan tällaiset sairaudet 
tai tilat eivät ole yleisempiä rintaimplantin saaneilla 
naisilla kuin muillakaan.6

 
6.The Safety of Silicone Breast Implants. Bondurant, Stuart; Ernster, Virginia L.; 
Herdman, Roger; The Safety of Silicone Breast Implants. (US). Committee on the 
Safety of Silicone Breast Implants National Academies Press, 2000—Medical 
Reference can be found: http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=9602
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INDEPENDENT  
REVIEW GROUP
Iso-Britanniassa koottiin riippumaton tutkimusryhmä 
(The Independent Review Group (IRG)) tutkimaan 
silikonigeelitäytteisten rintaimplanttien aiheuttamia 
mahdollisia terveyshaittoja. IRG:n jäsenet valittiin 
riippumattomien näkemystensä, osaamisensa ja 
ymmärtämisensä vuoksi sekä siksi, ettei heillä ollut 
asiassa taloudellisia sidoksia.

Professori Roger D. Sturrockin (MD, FRCP) 
johdolla IRG raportoi vuonna 1998, ettei 
silikonigeelitäytteisten rintaimplanttien ja 
sidekudossairauksien välisestä yhteydestä ole 
tieteellistä näyttöä.7

European Committee on  
Quality Assurance
Heinäkuussa European Committee on Quality 
Assurance and Medical Devices in Plastic 
Surgery julkaisi raportin, jonka loppulausumat 
kuuluivat: "On vahvaa tieteellistä, kliinistä, 
immunologista ja epidemiologista näyttöä siitä, 
että silikonigeelitäytteiset rintaimplantit eivät 
aiheuta autoimmuuni- tai sidekudossairauksia". 
Raportissa todettiin myös, että "Päivitetyissä 
tutkimuksissa on osoitettu edelleen, etteivät 
silikonigeelitäytteiset rintaimplantit aiheuta syöpää 
eikä muita pahanlaatuisia sairauksia. Koko raportti 
on luettavissa verkossa osoitteessa www.ibir.org/
equam/archive/consdecjune2000final.doc.8

 

7. Silicone Gel Breast Implants, The Report of the Independent Review Group 1998 
Professor Roger D Sturrock MD FRCP Chairman of the Independent Review Group. 
8. The European Committee on Quality Assurance and Medical Devices in Plastic  
Surgery Website. www.ibir.org/equam/archive/consdecjune2000final.doc.  
Haettu 22.6. 2014.



KYSYMYKSIÄ 
KIRURGILLE 
• Kuinka monta vuotta olet tehnyt rintojen suurennus-

leikkauksia? 

• Kuinka monta rintojen suurennusleikkausta teet  
vuosittain? 

• Mitä mahdollisia riskejä ja komplikaatioita rintojen 
suurennusleikkaukseen liittyy?

• Mitkä ovat oman suurennusleikkaukseni vaihtoehdot?

• Minkä muotoisia, kokoisia, pintarakenteisia implantteja 
ja mitä viiltoa ja sijoitustapaa minulle suositellaan?

• Vaikuttaako leikkaus imetyskykyyn?

• Miltä voin odottaa implantoitujen rintojeni näyttävän 
pitkän ajan kuluessa?

• Onko sinulla ennen ja jälkeen -kuvia, joita voisin nähdä?
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SANASTO
Aspiraatio Nesteen poistaminen elimistöstä imun 
avulla.

Bioyhteensopiva Sopii elimistöön, koska ei tuota 
myrkkyjä elävään kudokseen. 

Rintojen suurennus Kirurginen toimenpide, jossa 
rintaa laajennetaan istuttamalla siihen proteesi.

Rintaimplantti Pehmeä silikonikuori (useita erilaisia 
täytevaihtoehtoja), joka asetetaan elimistöön simuloi-
maan rintakudosta.

Kapseloituminen Implanttia ympäröivän arpikudoksen 
kiristyminen.

Geelitäytteiset CPG™-rintaimplantit MENTOR® 
CONTOUR PROFILE™ geelitäytteinen rintaimplantti.

Kuori Implantin uloin kerros, joska sulkee sisänsä 
täytteen.

Laajennin/Mammaari-implantti Rintaimplantti, joka 
laajentaa ja venyttää kudosta mutta pysyy paikoillaan 
kuten rintaimplantti.

Fibrottiiset kudokset Lähinnä säikeistä muodostuvia 
sidekudoksia.

Glandulaarinen Liittyy rauhaseen.

Hemorragia Epänormaali sisäinen tai ulkoinen 
verenvuoto.

Osastokirurgia Kirurginen toimenpide, jossa potilaan 
on jäätävä yöksi osastolle.

Mastopeksia Painovoiman ja ikääntymisen aiheutta-
man roikkuvan rinnan kohottaminen poistamalla ihoa. 

MemoryGel™-rintaimplantit Geelitäytteiset 
MENTOR-rintaimplantit

Maitotiehyet Reitti, jota pitkin äidinmaito kulkee.
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Opaakki Ei läpinäkyvä, näkyviä valonsäteitä ja 
 röntgensäteilyä läpäisemätön.

Päiväkirurgia Kirurginen toimenpide, jossa potilaan ei 
tarvitse jäädä yöksi osastolle.

Pectoralis Major: Rinnan yläosassa sijaitseva lihas, 
joka tukee rintoja ja jota tarvitaan käsivarsien 
 liikuttamiseen.

Postoperatiivisesti säädeltävä implantti: Implantti, 
jonka tilavuutta voi muuttaa implantoinnin jälkeen 
tietyissä rajoissa.

Proteesi Keinotekoinen kehon osa.

Ptoosi Roikkuminen Rintojen ptoosi johtuu  
yleensä normaalista ikääntymisestä, vetovoiman 
vaikutuksesta tai raskauden tai laihtumisen  
aiheuttamista muutoksista.

Suolaliuos Vedestä ja pienestä määrästä suolaa 
koostuva liuos. Noin 71 % aikuisen painosta koostuu 
suolaliuoksesta.

Tuntohermot Hermot, jotka kuljettavat  
aferentteja impulsseja tutoreseptoreista aivoihin  
tai selkäytimeen.

Sepsis Mikro-organismien tuottamien myrkyllisten  
aineiden (toksiinien) joutuminen vereen tai kudokseen.

Silikoni Lääkinnällisissä implanteissa yleisesti  
käytetty aine, joka koostuu etupäässä silikonista, 
hiilestä, vedystä ja hapesta.

Silikonigeeli Silikoni tuotetaan puolikiinteänä,  
puolinestemäisessä tilassa. Sitä käytetään  
täytteenä rintaimplanteissa ja sen koostumus  
muistuttaa normaalia rintaa.

SILTEX™ -PINTA: MENTOR® pinnoitettu rintaimplantti.

Tromboosi Verihyytymä tai sen muodostuminen.
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MENTOR — 
YHTIÖ JOKA VÄLITTÄÄ
Vuonna 1969 perustettu Mentor on johtava 
lääkintätuotteiden valmistaja yli sadassa maassa. 
Korkealaatuisten rintaimplanttien johtavana 
valmistajana kokemuksemme tuloksena syntyy 
tuotteita, joihin voit luottaa.

Mentor tutkii, kehittää ja valmistaa tuotteitaan 
useissa tuotantolaitoksissa ympäri Eurooppaa 
ja Yhdysvaltoja. Yhtiöllä on myynti- ja 
jakelutoimipisteitä ympäri maailmaa. Vuonna 1995
Mentor sai ensimmäisenä maailmassa
tuotteilleen CE-merkinnän.

Mentor on ylpeä rintaimplanttiensa laadusta.
ja voit olla varma että valitsemasi tuotteen on  
valmistanut yhtiö, joka ymmärtää toiveitasi, ja 
joka todella välittää.
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TÄRKEÄÄ TIETOA 
TURVALLISUUDSTA
MENTOR® MemoryGel™-rintaimplantit on tarkoitettu rintojen suurennus-
leikkaukseen vähintään 18-vuotiaille naisille tai rinnan rekonstruktioon. 
Rintaimplanttikirurgiaa ei tulisi tehdä naisille, joilla on aktiivinen infektio, 
rintasyöpä tai sen esiaste, tai joilla näitä tiloja ei ole hoidettu riittävästi. 
Implantointia ei tulisi myöskään tehdä raskaana oleville tai imettäville.

Rintaimplanttikirurgiaan liittyy riskejä.  Rintaimplantit eivät ole elinikäisiä, 
eikä rintaimplantointi ole välttämättä yhden leikkauksen toimenpide. Potilaille 
saatetaan joutua tekemään muita suunnittelemattomia kirurgisia toimenpiteitä 
komplikaatioiden tai ei-toivottujen kosmeettisten tulosten vuoksi. Monet 
implantaation jälkeisistä rintojen muutoksista ovat peruuttamattomia. 
Rintaimplantit saattavat vaikuttaa imetyskykyyn joko vähentämällä tai 
lopettamalla maidontuotannon kokonaan.

MENTOR® MemoryGel™-rintaimplanttien yleisimmät komplikaatiot ovat 
uudelleenleikkaus, implantin poisto, kapseloituminen, epäsymmetrisyys ja 
rintojen kipu. Implantin repeytymä on pienempi komplikaatioriski, ja se on 
usein ns. hiljainen riski (mikä tarkoittaa, ettet sinä tai lääkärisi tiedä, että 
implantti on revennyt). Revenneen silikonigeelitäytteisen rintaimplantin 
terveyshaittoja ei ole vielä täysin selvitetty. Implantointikirurgian jälkeen 
suositellaan seulontaa kuten mammografiaa, magneettikuvausta tai 
ultraääntä, repeytyneen implantin havaitsemiseksi.

Suolaliuostäytteiset MENTOR®-rintaimplantit on tarkoitettu rintojen 
suurennusleukkaukseen vähintään 18 vuotta täyttäneille naisille tai rinnan 
rekonstruktioon. Rintaimplanttikirurgiaa ei tulisi tehdä naisille, joilla on aktiivinen 
infektio, rintasyöpä tai sen esiaste, tai joilla näitä tiloja ei ole hoidettu riittävästi. 
Implantointia ei tulisi myöskään tehdä raskaana oleville tai imettäville. 

Rintaimplanttikirurgiaan liittyy riskejä. Rintaimplantit eivät ole elinikäisiä, eikä 
rintaimplantointi ole välttämättä yhden leikkauksen toimenpide. Potilaille 
saatetaan joutua tekemään muita suunnittelemattomia kirurgisia toimenpiteitä 
komplikaatioiden tai ei-toivottujen kosmeettisten tulosten vuoksi. Monet 
implantaation jälkeisistä rintojen muutoksista ovat peruuttamattomia. 
Rintaimplantit saattavat vaikuttaa imetyskykyyn joko vähentämällä tai 
lopettamalla maidontuotannon kokonaan.

Suolaliuostäytteisten MENTOR®-rintaimplanttien yleisimmät komplikaatiot 
ovat uudelleenleikkaus, implantin poisto, kapseloituminen, rypistyminen, 
tyhjeneminen, epäsymmetrisyys ja rintojen kipu.

Potilaita muistutetaan keskustelemaan kirurgin kanssa MENTOR®-
rintaimplanttien käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista ja varotoimista 
sekä riskeistä ja hyödyistä sekä tutustumaan keskeisiin turvallisuustietoihin, 
jotka löytyvät osoitteesta www.mentorwwllc.eu.

On tärkeää, että ymmärrät rintaimplanttikirurgiaan liittyvät riskit ennen kuin 
harkitset MENTOR®-rintaimplantteja.

Haarlankatu 1 F, 33230 Tampere
p. 010 423 7222 • f. 03 214 0777

melon@melon.fi • www.melon.fi
www.mentorimplants.fi


