
www.motiva.info.pl

 25TYTUŁ DZIAŁU

www.motiva.info.pl

 25TYTUŁ DZIAŁU



www.motiva.info.plBezpieczeństwo Poprzez Innowacje
www.motiva.info.pl

www.motiva.info.plBezpieczeństwo Poprzez Innowacje
www.motiva.info.pl

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJEBEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE



www.motiva.info.plwww.motiva.info.pl



BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE

 4 TYTUŁ DZIAŁU

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE

 4 TYTUŁ DZIAŁU



www.motiva.info.pl

 5

www.motiva.info.pl

 5



BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE

 6

Twoje piersi Implanty 

Wybór wypełnienia 

Wypełnienie roztworem soli fizjologicznej:

Wypełnienie silikonem: 

WYBÓR IMPLANTÓW PIERSI

Pierś

obojczyk

mięsień piersiowy

tkanka łączna

tkanka tłuszczowa

otoczka
brodawki sutkowej

brodawka sutkowa

przewód mleczny

skóra
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Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje

Na kobiece piersi składają się tłuszcz, naczynia krwionośne, 
nerwy, gruczoły i kanały mleczne, ciało sutka oraz kanały 
węzłów chłonnych. Tkanka  tłuszczowa stanowi sporą 
część, często większość tkanek zgromadzonych                               
w piersiach. Różnice w rozmiarze piersi zależą głównie od 
różnic w ilości tkanki tłuszczowej, w przeciwieństwie do 
objętości gruczołów. To dzięki tkance tłuszczowej, a także 
elastyczności skóry, Twoje piersi wydają się być miękkie                 
i posiadają odpowiedni kształt. 

Każda z piersi jest położona na mięśniu, zwanym mięśniem 
piersiowym.  Implant może być umieszczony nad, pod lub 
częściowo pod mięśniem. 

ciało sutka

Na implant składa się materiał wypełniający (żel silikonowy lub 
-

rowej powłoce. Implanty mogą posiadać różne typy 
powierzchni i kształty. 

Istnieją dwa główne rodzaje wypełnienia implantów: roztwór 

w zewnętrznej, silikonowej powłoce. 

Implanty wypełnione są sterylnym roztworem soli w wodzie. Są 
one wprowadzane puste, napełnia się je po umieszczeniu ich 
na miejscu. Zwykle wymagają mniejszego nacięcia.  Jednakże 
ich zastosowanie może doprowadzić do widocznego pomarsz-
czenia lub falowania skóry nad powierzchnią implantu. 
Nieszczelność implantu może stanowić dodatkową  potencjal-
ną komplikację, w przypadku tego typu wypełnienia. Firma  
Establishment Labs nie produkuje implantów wypełnionych 

Implanty wypełnione silikonem są napełniane wstępnie  żelem 
silikonowym. Nowsze implanty są wypełniane żelem, który 
zachowuje wysoki stopień stabilności formy, ponieważ 
większość kobiet uważa, że wypełnione silikonem implanty 
wyglądają i dają wrażenie bliższe naturalnej tkance piersi. 
Dodatkowo, silikon przebadano w szerokim zakresie                                   
i udowodniono, że jest on bezpieczny w zastosowaniach 
medycznych i  farmaceutycznych.

żebra
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Dodatkowo, silikon przebadano w szerokim zakresie                                   

Wybór powierzchni 

Motiva Implants® SilkSurface® oraz VelvetSurface®

Wybór kształtu 

Wybór rozmiaru, podstawy i projekcji

Implanty Piersi - Rozwój Technologiczny

WYBÓR IMPLANTÓW PIERSI
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Powierzchnia implantów może być  gładka, albo posiadać 
teksturę. Często stosowanym sposobem uzyskania tekstury 
jest proces nakładania i usuwania soli na powierzchni 
implantu. Ostatnimi doniesienia wskazują, że tekstura 
implantu może wywoływać skutki uboczne w przypadku 
kobiet wiodących aktywny tryb życia . 

stanowią unikalne powierzchnie, których struktura uzyski-
wana jest bez stosowania obcych materiałów, takich jak sól 
czy cukier, w kontrolowanym procesie, co z kolei gwarantu-
je wyższy stopień biokompatybilności. Dodatkowo, 
nanopowierzchnie sprawiają, że interakcja między implan-
tem a otaczającymi go tkankami jest w wyższym stopniu 
naturalna, pozwalając na normalny ruch implantu we 
wnętrzu piersi.

Implanty piersi mają kształt  okrągły, owalny lub też kontu-
rowany. Są one zazwyczaj dostępne w kilkunastu rozmia-
rach i typach. 

W ujęciu historycznym implanty okrągłe były stosowane dla 
zwiększenia pełności górnej części piersi, natomiast implan-
ty konturowane miały odwzorowywać naturalny kształt 
piersi, ze zwiększoną pełnością w dolnej jej części.  Stosowa-
nie implantów konturowanych wymaga bardziej zaawan-
sowanej techniki operacyjnej ponadto mogą one po opera-
cji ulec obróceniu powodując zmianę kształtu piersi.

Dla kobiet, którym zależy na jak najnaturalniejszym wyglą-
dzie, miękkości implantu proponowana jest seria implan-
tów  Motiva Implants® Ergonomix™ . 

Poza kształtem implantu, musisz rozważyć jego rozmiary : 
podstawę i projekcję, w celu uzyskania pożądanego przez 
Ciebie rezultatu estetycznego.

Podstawa implantu będzie stanowić o wynikającym z niej 
-

tu. Rozmiar miseczki zależy z kolei  od objętości implantu.

Przed pojawieniem się na rynku silikonowych implantów 
Motiva Implant Matrix®,  innowacyjność i rozwój technologii na 
rynku implantów piersi nie postępowały zbyt szybko. Pierwot-
nie, materiał, z którego tworzono implanty był wyjątkowo 
„cienki”,  co z kolei pozwalało na uzyskanie bardziej naturalnych 
wrażeń. Należy jednak zaznaczyć, że ograniczona była także 
wytrzymałość takich implantów. Ich poprzednie wersje  były 
zwykle niewypełniane do końca, co mogło skutkować  częstymi 
pęknięciami. 

Rozwinięto również agresywne tekstury implantów, w celu 
maksymalizacji skuteczności ich pozycjonowania i rozwiązania 
kwestii ich bolesnego utwardzania, które wymagało często 
przeprowadzania ponownego zabiegu, - zjawisko nazwano 
przykurczem torebki. Jednakże agresywna struktura tekstury 
implantów została powiązana także z gromadzeniem się płynu 
surowiczego i tworzeniem się podwójnych przestrzeni - 
niepożądanym skutkiem ubocznym . Rozwijano także różnora-
kie materiały do wypełniania implantów - w tym oparte na 

rozwiązanie alternatywne dla silikonu, jednak brakowało                       
w jego wypadku naturalnych wrażeń, mogło także dochodzić 
do wycieków, dodatkowo mogło tu dojść także do nieprzyjem-
nego estetycznie „marszczenia się” i „falowania” powierzchni 
piersi. 

Implanty Piersi - Rozwój Technologiczny

:
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Innowacje odgrywają kluczową rolę 
w zakresie bezpieczeństwa

DLACZEGO POWINNAŚ WYBRAĆ IMPLANTY MOTIVA?    

DLACZEGO POWINNAŚ WYBRAĆ IMPLANTY MOTIVA? 

Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje
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Z uwagi na doświadczenie i sukcesy Establishement Labs                    
w zakresie zaawansowanego projektowania i rozwoju produk-
tów, technologii produkcji  i wsparcia dla produktów, implanty 
Motiva Implants® stanowią najbardziej innowacyjne  rozwiąza-
nie dostępne obecnie na rynku: 

• Najnowocześniejszy projekt powłoki implantu, 
   zapewniający odpowiedni poziom wytrzymałości 

• Wyjątkowa elastyczność, ułatwiająca umieszczanie 
   implantów, i umożliwiająca przeprowadzanie zabiegu przy 
   użyciu  mniejszych nacięć

• Ultra-miękki, stabilny w formie żel wypełniający, 
   pozwalający na zachowanie kształtu, miękkości oraz 
   naturalnego wyglądu

• Najbardziej adekwatny zakres projekcji implantów, 
   pozwalający na spełnienie wymagań lekarzy i pacjentek

• Wyselekcjonowany zestaw tekstur powierzchni bez obcych 
  materiałów, które mogłyby uszkodzić strukturę implantu

• Q Inside Safety Technology™ - technologia zabezpieczeń, 
  pozwalająca na uzyskanie szerokiego spektrum możliwości 

  lekarzowi na uzyskanie dostępu do konkretnych informacji 
  na temat Twoich implantów, w dowolnym miejscu i czasie 
  przy zastosowaniu dedykowanego czytnika

• Wysoki poziom wsparcia dla pacjentek 

Najlepsze praktyki w zakresie produkcji, zgodność z amerykań-
skimi i europejskimi normami, innowacyjne technologie, mają 
na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
pacjentek. W Establishment Labs innowacyjność to dla nas 
codzienność. Inżynierowie i pracownicy działają na rynku 
implantów piersi od ponad 30 lat.

MOTIVA IMPLANTS

Implanty piersi Motiva Implants   są 
projektowane tak, aby zminimalizować ryzyko 
dla pacjentek.

®

• Nasze implanty posiadają system BluSeal®, stanowiący 
   wskaźnik kolorystyczny pozwalający na upewnienie się, że 
   istnieje bariera, która może zapobiec potencjalnemu 
   rozprzestrzenianiu się żelu.

• Establishment Labs oferuje pierwsze na świecie i jedyne 
   zewnętrznie rozpoznawalne implanty piersi,  a możliwe jest to 
   dzięki zastosowaniu elektronicznego paszportu.  

• Forma TrueMonobloc® zwiększa wytrzymałość implantu 
   w zakresie jego umieszczania w trakcie zabiegu, a także  
   zwiększa jego wytrzymałość w okresie użytkowania.

• Wypełnione w 100% żelem,  z powłokami zaprojektowanymi tak, 
   by ograniczyć do  minimum możliwość przerwania się implantu 
   w  trakcie jego wprowadzania  i użytkowania.

MOTIVA IMPLANTS
WYBÓR SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE POTRZEBY 
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dla pacjentek.

®

• Nasze implanty posiadają system BluSeal®, stanowiący 
   wskaźnik kolorystyczny pozwalający na upewnienie się, że 
   istnieje bariera, która może zapobiec potencjalnemu 
   rozprzestrzenianiu się żelu.

• Establishment Labs oferuje pierwsze na świecie i jedyne 
   zewnętrznie rozpoznawalne implanty piersi,  a możliwe jest to 
   dzięki zastosowaniu elektronicznego paszportu.  

• Forma TrueMonobloc® zwiększa wytrzymałość implantu 
   w zakresie jego umieszczania w trakcie zabiegu, a także  
   zwiększa jego wytrzymałość w okresie użytkowania.

• Wypełnione w 100% żelem,  z powłokami zaprojektowanymi tak, 
   by ograniczyć do  minimum możliwość przerwania się implantu 
   w  trakcie jego wprowadzania  i użytkowania.
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Najszerszy wybór żelów wypełnienia w odniesieniu do implantów 
piersi. 

• ProgressiveGel™  pozwoli Ci na uzyskanie pełności górnej części 
   piersi i zachowanie w jej wypadku okrągłego wyglądu

• ProgressiveGel™ PLUS dostosowuje się do naturalnego konturu 
   piersi, z uwagi na idealny w jego przypadku kompromis, pomiędzy 
   pełnością i elastycznością

• ProgressiveGel™ Ultima to bardzo elastyczny, miękki żel, dzięki 
   któremu można uzyskać wygląd i wrażenie naturalnych piersi

Szeroka gama implantów Motiva pozwala pacjentkom uzyskać 
pożądaną objętość i wygląd piersi.
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Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje

ProgressiveGel™
Utrzymuje pełność górnej części piersi 

ProgressiveGel™ PLUS
Naturalny wygląd

ProgressiveGel™ Ultima™
Wygląd i wrażenie naturalnych piersi

Skupiony żel Zbalansowany żel - elastyczność i pełność Elastyczny i miękki żel

Pełna górna części piersi Pełna dolna częśc piersi Odwzorowuje  naturalny kształt piersi

Okrągły wygląd Naturalny wygląd Bardziej naturalny wygląd 

Różne typy żelu do wyboru
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Zastanów się nad parametrami implantów
Motiva:
Są na wyjątkowym poziomie!

Motiva Implants  Silikonowe Implanty Piersi 
zgodne z Najwyższymi Normami Jakości

10DLACZEGO POWINNAŚ WYBRAĆ IMPLANTY MOTIVA?     
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®

• Silikon klasy medycznej, który można wszczepić na długo.

  i biologiczne, przeprowadzone przez FDA (Amerykańska 
  Agencja  Federalna ds. Żywności i Leków).

• Komponenty dostarczane przez największego 
  i najbardziej szanowanego producenta silikonu medycznego 
  w Stanach Zjednoczonych, posiadającego ponad 
  trzydziestoletnie doświadczenie w przemyśle medycznym.

• Wyniki uzyskiwane przez materiały przekraczają swoimi 
  parametrami wymogi normy ISO 14607:2007.

• 
  testów biologicznych, zgodnie z amerykańskimi 
  i europejskimi normami w tym normą 
  ISO 11737-1:2006 Standard .

• Establishment Labs oferuje pierwsze na świecie implanty 
  piersi wyposażone w technologię Q Inside Safety 

  Twojego implantu przez  lekarza, za pomocą odpowiedniego, 
  czytnika.

• Wytrzymałość na rozciąganie powłoki na poziomie 350% 
  minimalnej wartości wymaganej przez FDA 

• Siła wymagana do rozerwania czterokrotnie 
  przewyższająca wymagania FDA

• Stukrotnie mniejsza zawartość endotoksyn bakteryjnych, 
  niż zezwala na to Amerykańska Farmakopea (USP) 
  wersja 31, a także Europejska Farmakopea (Ph. Eur.), 
  wydanie 7 

• Przypadki przerwania poniżej 0,1% 

• 94,5 % Usatysfakcjonowanych pacjentek 

Lat
Doświadczenia

Specjalizacja w dziedzinie estetyki piersi
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-Olivier Tourniaire,
Dyrektor ds. Sprzedazy i Marketingu

KOSTARYKA

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA, EKOLOGICZNA PRODUKCJA

ESTABLISHMENT LABS TO
FIRMA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 

Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje

Z działami zarządzania zlokalizowanymi w USA, europejskim 
centrum dystrybucji w Belgii i zakładem produkcyjnym na Kostary-
ce Establishment Labs to rma produkująca implanty piersi nowej 
generacji, zgodne ze światowymi wymaganiami. Tworzymy 
najwyższy poziom bezpieczeństwa dla kobiet, które chcą popra-
wić swój wygląd poprzez zastosowanie innowacyjnych implan-
tów, oferujących najnowsze technologie powiązane z najwyższy-
mi normami jakościowymi.

Kostarykańskie Valle Central, gdzie zlokalizowany jest zakład 

wysiłków  technologii i przemysłu medycznego,  z „ponad 50 

tym terenie, w tym przedsiębiorstwami takimi jak między innymi 
Baxter, St. Jude Medical, Hologic, Arthrocare, Allergan, Boston  

 

Nasz najnowocześniejszy proces produkcyjny znacznie obniżył 
wpływ jaki wywieramy na środowisko naturalne, poprzez wyelimi-
nowanie stosowania wody i innych materiałów, takich jak sól                        
i cukier, tradycyjnie używanych w procesie teksturowania.  Ponad-
to, w sposób ciągły pracujemy aby zmniejszyć naszą emisję 
dwutlenku węgla, poprzez zmniejszenie ilości materiałów 
stosowanych w naszych opakowaniach - korzystamy z tuszy 
roślinnych i  materiałów pochodzących ze źródeł zrównoważo-
nych.

„Jako wyspecjalizowany 
producent implantów piersi nowej 

generacji, współpracujemy 
z najlepszymi umysłami w branży, 

by dostarczać pacjentkom 
bezpieczeństwo poprzez 

innowacyjność.” 

Certyfikaty Bezpieczeństwa i Jakości

MOTIVA IMPLANT MATRIX®
STATUS PRAWNY SYLIKONOWYCH IMPLANTÓW PIERSI  

Technologia Motiva Implants® uzyskała prestiżowe oznaczenie CE,  

rygorystycznymi standardami  bezpieczeństwa i higieny. Dodat
kowo, poza stosowaniem wyłącznie silikonu o jakości medycznej 

słynny organ British Standard Institution (BSI). System stworzony 

i ISO 13485:2003 . Wszystkie nasze implanty przechodzą ścisłą 
kontrolę jakości z użyciem najnowszych technologii.

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE
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producent implantów piersi nowej 

generacji, współpracujemy 
z najlepszymi umysłami w branży, 

by dostarczać pacjentkom 
bezpieczeństwo poprzez 

innowacyjność.” 

Certyfikaty Bezpieczeństwa i Jakości

MOTIVA IMPLANT MATRIX®
STATUS PRAWNY SYLIKONOWYCH IMPLANTÓW PIERSI  

Technologia Motiva Implants® uzyskała prestiżowe oznaczenie CE,  

rygorystycznymi standardami  bezpieczeństwa i higieny. Dodat
kowo, poza stosowaniem wyłącznie silikonu o jakości medycznej 

słynny organ British Standard Institution (BSI). System stworzony 

i ISO 13485:2003 . Wszystkie nasze implanty przechodzą ścisłą 
kontrolę jakości z użyciem najnowszych technologii.
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regulacyjnymi obowiązującymi w 60 
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Objętość

Dekolt

Górna część piersi 

Planowanie odpowiednich rezultatów estetycznych 

O TWOIM ZABIEGU 

W momencie dokonywania wyboru  właściwego dla siebie implantu  piersi, 
wymiar piersi stanowi istotną cechę, w zakresie tego jakie rezultaty estetyczne 
chcemy osiągnąć. Dokładny pomiar podstawowego rozmiaru piersi stanowi  
punkt startowy, w odniesieniu do wyboru właściwej objętości  implantu czy 
rozmiaru miseczki, które będą najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. 

Kolejną istotną dla Twojej satysfakcji kwestią jest otwarty dialog z Twoim 
lekarzem na temat pożądanego dekoltu. 

Powinnaś porozmawiać na temat  pożądanej pełności „górnej części piersi” oraz 
na temat tego jak Twoje piersi mają  wyglądać w konkretnej odzieży czy  stroju 
kąpielowym. Symetria piersi, a także różne rozważania w odniesieniu do położe-
nia sutków powinny również zostać przedyskutowane.

Technologia Motiva Implants® pomaga w prowadzeniu dyskusji między 
pacjentami, a lekarzami, której celem jest wybór najlepszego implantu,  pozwa-
lającego na uzyskanie optymalnego efektu estetycznego jaki chcesz osiągnąć.
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Podstawowe Informacje Związane z Twoim Zabiegiem

O TWOIM ZABIEGU 
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Powiększanie piersi to często przeprowadzany zabieg, który, 
w większości przypadków, łączy się z wysokim stopniem 
zadowolenia. Jednakże - jak to bywa w odniesieniu do wszel-
kich innych zabiegów, zawsze należy przedyskutować poten-
cjalne ryzyko zabiegu z lekarzem. 

Zależnie od konkretnego typu procedury powiększania 
piersi, zabieg może potrwać od jednej do kilku godzin.
 

Zwykle w czasie zabiegu stosowane jest znieczulenie ogólne, 
jednakże Twój lekarz może przedyskutować z Tobą możliwość  
znieczulenia miejscowego. 

Biorąc pod uwagę okres pooperacyjny, okres regeneracji zależy 

W ciągu pierwszych 48 godzin po zabiegu temperatura Twoje-
go ciała może być podwyższona. Może pojawić się także 
opuchlizna, która zniknie z czasem. 
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Stosowane miejsca nacięcia - Zalety i Wady

Nacięcie
podpiersiowe

Nacięcie
 przybrodawkowe

Nacięcie
pod pachą

O TWOIM ZABIEGU     

1. Nacięcie podpiersiowe

Może skutkować szybszym 
odzyskaniem sił  po operacji. 

Mniejsze ryzyko 
nadwrażliwości sutków

3. Nacięcie pod pachą 

Czas wymagany do odzyskania sił 
po operacji może się wydłużyć.

Może być wymagane inne 
miejsce nacięcia w przypadku 

zabiegu poprawkowego.

Nie tworzy widocznej blizny 
bezpośrednio na piersi.

Może skutkować trudniejszym 
procesem tworzenia 
 kieszeni na implant. 

2. Nacięcie przybrodawkowe 

Może ułatwić zabieg w przypadku 
 operacji wymiany implantu.

Podwyższone ryzyko  
nadwrażliwości lub utraty wrażliwości 

sutków.

Umożliwia mastopeksję lub 
 podniesienie piersi w połączeniu 

z zabiegiem ich powiększania.

15
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Może skutkować szybszym 
odzyskaniem sił  po operacji. 

To samo nacięcie można stosować 
przypadku zabiegu poprawkowego.

Może być widoczna blizna, 
w pobliżu brodawki. 

Blizna może być widoczna, gdy pacjent 
przyjmie pozycję horyzontalną.

Umożliwia zastosowanie większości  
typów implantów, jest lepsze 
w przypadku tych większych. 

Mniejsze ryzyko 
nadwrażliwości sutków

lub utraty ich wrażliwości.

Nacięcie
podpiersiowe

Nacięcie
 przybrodawkowe

Nacięcie
pod pachą

Pectoralis
Muscle

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE

 16

Stosowane miejsca nacięcia - Zalety i Wady

Nacięcie
podpiersiowe

Nacięcie
 przybrodawkowe

Nacięcie
pod pachą

O TWOIM ZABIEGU     

1. Nacięcie podpiersiowe

Może skutkować szybszym 
odzyskaniem sił  po operacji. 

Mniejsze ryzyko 
nadwrażliwości sutków

3. Nacięcie pod pachą 

Czas wymagany do odzyskania sił 
po operacji może się wydłużyć.

Może być wymagane inne 
miejsce nacięcia w przypadku 

zabiegu poprawkowego.

Nie tworzy widocznej blizny 
bezpośrednio na piersi.

Może skutkować trudniejszym 
procesem tworzenia 
 kieszeni na implant. 

2. Nacięcie przybrodawkowe 

Może ułatwić zabieg w przypadku 
 operacji wymiany implantu.

Podwyższone ryzyko  
nadwrażliwości lub utraty wrażliwości 

sutków.

Umożliwia mastopeksję lub 
 podniesienie piersi w połączeniu 

z zabiegiem ich powiększania.

15

Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje

Może skutkować szybszym 
odzyskaniem sił  po operacji. 

To samo nacięcie można stosować 
przypadku zabiegu poprawkowego.

Może być widoczna blizna, 
w pobliżu brodawki. 

Blizna może być widoczna, gdy pacjent 
przyjmie pozycję horyzontalną.

Umożliwia zastosowanie większości  
typów implantów, jest lepsze 
w przypadku tych większych. 

Mniejsze ryzyko 
nadwrażliwości sutków

lub utraty ich wrażliwości.

Nacięcie
podpiersiowe

Nacięcie
 przybrodawkowe

Nacięcie
pod pachą

Pectoralis
Muscle



www.motiva.info.pl

 17

Różne opcje w odniesieniu do umieszczenia implantów

O TWOIM ZABIEGU     

Pod Mięśniem Piersiowym 

Bardziej złożony zabieg.

Dłuższy i bardziej bolesny 
okres rekonwalescencji.

Niezalecane dla implantów teksturowanych,
z uwagi na wyższe ryzyko wystąpienia 
wynikającym z tarcia gromadzeniem 

się płynu surowiczego.

Lepsza ochrona implantów. 
Naturalniejszy kształt. 

Niższe ryzyko wystąpienia
torebki obkurczającej. 

Implant może być mniej wyczuwalny 
i niewidoczny.

Najniższe ryzyko zakłócenia badania 

Dwupłaszczyznowe

Zabieg chirurgiczny może się  
przedłużyć.

Dłuższy i bardziej bolesny 
okres rekonwalescencji.

Naturalniejszy kształt piersi. 
Pozwala na ukrycie 

zmarszczek w górnej części piersi.

Niższe ryzyko wystąpienia
torebki obkurczającej.

Mniejsze prawdopodobieństwo
uwidocznienia krawędzi implantu.

Niskie ryzyko zakłócenia badania 

Pod Gruczołem 

Krótszy zabieg. 

Szybsze odzyskanie sił po operacji,  
metoda jest także dużo mniej bolesna.

Zalecane rozmieszczenie dla 
implantów teksturowanych.

Lepsza kontrola nad  
kształtem górnej części piersi.

Wyższe ryzyko wystąpienia 
torebki obkurczającej.

Implant może stać się bardziej widoczny,  
w przypadku pacjentów z cienką skórą.

Ryzyko zakłócenia badania 

Mammary
Gland

Mięsień 
Piersiowy

Gruczoł 
Mleczny

Mięsień 
Piersiowy

Mammary
Gland

Pectoralis
Muscle
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Lepsza precyzja umiejscowienia 
implantu. Bardziej naturalny 

kształt piersi
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Lepsza precyzja umiejscowienia 
implantu. Bardziej naturalny 

kształt piersi
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Działanie zgodnie z instrukcjami Twojego lekarza stanowi 
kluczowy element sukcesu. 

W celu uzyskania większej ilości informacji, odwiedź:
www.motiva.info.pl

O TWOIM ZABIEGU     

OPIEKA POOPERACYJNA

OGÓLNE PORADY 

17

Pooperacyjna rekonwalescencja w przypadku powiększania 
piersi zawiera w sobie okres  24-48 godzin i dodatkowy 
kilkudniowy okres w ramach którego należy unikać nadmier-
nego wysiłku. Prawdopodobnie przez pierwsze kilka tygodni 
będziesz odczuwać ból.

Ćwiczenia i normalną aktywność można kontynuować 
zgodnie ze wskazaniami Twojego lekarza. Opuchlizna 
pooperacyjna będzie stopniowo  zanikać, a wraz z nią 
zanikać będą blizny skórne.

• Śpij i wypoczywaj z lekko uniesioną głową, unikając leżenia
  na boku. Trzymaj ramiona w pobliżu ciała, unikaj 
  podnoszenia ciężkich przedmiotów, dopóki lekarz nie
  pozwoli Ci na podejmowanie wysiłku. 

• Przynajmniej przez 2 tygodnie po operacji unikaj prowadzenia 
  samochodu i ogranicz ćwiczenia. Stosuj się w tym zakresie 
  do zaleceń lekarza.

• Przez 6 miesięcy po zabiegu nie wolno opalać  blizn.

• Lekarz może zalecić Ci stosowanie kremów, 
  które wspomagają gojenie się ran.

Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje
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Ćwiczenia i normalną aktywność można kontynuować 
zgodnie ze wskazaniami Twojego lekarza. Opuchlizna 
pooperacyjna będzie stopniowo  zanikać, a wraz z nią 
zanikać będą blizny skórne.

• Śpij i wypoczywaj z lekko uniesioną głową, unikając leżenia
  na boku. Trzymaj ramiona w pobliżu ciała, unikaj 
  podnoszenia ciężkich przedmiotów, dopóki lekarz nie
  pozwoli Ci na podejmowanie wysiłku. 

• Przynajmniej przez 2 tygodnie po operacji unikaj prowadzenia 
  samochodu i ogranicz ćwiczenia. Stosuj się w tym zakresie 
  do zaleceń lekarza.

• Przez 6 miesięcy po zabiegu nie wolno opalać  blizn.

• Lekarz może zalecić Ci stosowanie kremów, 
  które wspomagają gojenie się ran.

Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje

Działanie zgodnie z instrukcjami Twojego lekarza stanowi 
kluczowy element sukcesu. 

W celu uzyskania większej ilości informacji, odwiedź:
www.motiva.info.pl
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Zanim zdecydujesz się na zabieg, miej na uwadze kilka 
istotnych czynników dotyczących powiększania piersi:
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Potencjalne ryzyka, powikłania i niepożądane 
efekty wynikające z wszczepienia implantów 
piersi
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• Implanty  nie rozwiążą problemu obwisłych piersi. 
  By poprawić tę kwestię, poza powiększeniem piersi, może 
  być wymagane zastosowanie zabiegu ich podniesienia.

• Nie oferujemy dożywotniej gwarancji dla implantów. 
  Ich pęknięcie jest możliwe. Twoje piersi będą starzeć się, 
  po ich powiększeniu, a czynniki takie jak przybieranie lub 
  utrata wagi ciała nadal będą miały wpływ na to, jak 
  wyglądają Twoje piersi. Powyższe kwestie mogą wymagać 
  dodatkowego zabiegu, w celu ich poprawienia.

• 
  jeżeli posiadasz implanty piersi, może być wymagane 
  wykonanie dodatkowych, wyspecjalizowanych zdjęć  
  - implanty mogą ograniczyć widoczność w odniesieniu do 
  tego badania. Mogą zostać zalecone rutynowe badania 
  MRI (rezonans magnetyczny) w odniesieniu do wykrywania 
  raka piersi.

• Implanty mogą mieć wpływ na karmienie piersią, zależnie 
  od zastosowanej metody chirurgicznej. Niektóre kobiety  
  zachowują zdolność do karmienia piersią po powiększeniu 
  piersi. Dla innych jednak, karmienie piersią może stanowić 
  wyzwanie.

• Jeżeli zdecydujesz się na usunięcie, nie wymianę implantów, 
  może być wymagane wykonanie zabiegu podniesienia piersi 
  lub innego zabiegu korekcyjnego, który pozwoli Twoim 
  piersiom na zachowanie estetycznego wyglądu. 

• Jeżeli Twoja polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje implantów
  piersi, musisz być przygotowana na koszty, które towarzyszą 
  powiększaniu piersi, w tym powiązanymi z tą procedurą 
  operacjami i przyszłościowymi badaniami.

W celu uzyskania wszystkich informacji dotyczących powikłań, 
ryzyka i  niepożądanych efektów wynikających z powiększenia 
piersi przy pomocy implantów, należy skonsultować się                                       
z lekarzem prowadzącym.
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Bezpieczeństwo Poprzez Innowacje

Poprzez serię ściśle określonej polityki, procedur i wytycznych, 
-

nentów implantów na etapie przedprodukcyjnym i na śledzenie 
implantów pooperacyjnie, Establishement Labs gwarantuje 
pacjentom i lekarzom, że żaden incydent lub niekorzystne 
zdarzenie związane z technologią Motiva Implants® nie zostaną 
przeoczone, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony pacjen-
ta. 

By wspomóc ten istotny proces, każde opakowanie Motiva 
Implants®
i zawierają istotne informacje opisujące Twój konkretny implant, 

ID™) , a także w dokumentacji medycznej.

Dodatkowo, stworzyliśmy pierwszy na świecie implant piersi,                       
z technologią Q Inside Safety Technology™, która pozwala  
lekarzom na natychmiastowe ustalenie nazwy producenta, 
numeru seryjnego, numeru serii, numeru partii i innych 
istotnych dla implantu danych, in vivo, z zewnątrz ciała,                       
z zastosowaniem odpowiedniego czytnika. 

Kładziemy najwyższy nacisk na prywatność i poufność pacjen-
ta. Nasze technologie RFID są pasywne.  Nie można uzyskać do 
nich dostępu, bez odpowiedniego sprzętu. Bazy danych,                      
w których przechowywane są dane na temat pacjentów                 
i produktów zebrane w ramach procesu rejestracyjnego, są 
przechowywane w bezpiecznych centrach danych, które 
działają zgodnie ze ścisłymi wytycznymi dotyczącymi prywat-
ności,  zgodnie z lokalnymi przepisami, i  zgodnie z protokoła-
mi obowiązującymi w danej chwili w szpitalach i centrach 
chirurgicznych. Wszystkie dane osobowe dostarczone przez 
pacjentkę mogą być ujawnione wyłącznie za jej zgodą.

BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ INNOWACJE
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Dodatkowo, stworzyliśmy pierwszy na świecie implant piersi,                       

istotnych dla implantu danych, in vivo, z zewnątrz ciała,                       

nich dostępu, bez odpowiedniego sprzętu. Bazy danych,                      
w których przechowywane są dane na temat pacjentów                 

Rejestracja Twoich implantów jest niezwykle prosta:

1. Odwiedź stronę internetową www.motivaimplants.com, 
kliknij pozycję “Implant Registration”.

2. Wypełnij formularz kontaktowy i uzupełnij dane medyczne 
dotyczące Twojego zabiegu.

3. Kliknij pozycję „Register your implants”, otrzymasz od nas 
e-mail z potwierdzeniem, że Twoje implanty zostały z sukcesem
zarejestrowane.

O NASZYCH USŁUGACH     20

Jak zarejestrować swoje implanty Always Confident Warranty   
 i polityka wymiany produktu

®

www.motiva.info.pl

uzyskujesz możliwość dostępu do strony www.motivaim-
plants.com, która umożliwia rejestrację Twoich implantów 

systemu, które potwierdzi gwarancję i włączenie Twoich 

Zgodnie z wytycznymi FDA, Establishment Labs zapewnia 
limitowaną gwarancję obejmującą całą gamę produktów 
Motiva Implants®, zapewniając wymianę produktu w przypad-
ku pęknięcia – przez cały okres użytkowania implantu.

Dla naszych produktów dostępne są dodatkowo dwa różne 
programy Rozszerzonej Gwarancji, obejmujące pęknięcie lub 
torebkę obkurczającą stopnia III i IV w skali Bakera, które mogą 

w przypadku wymiany implantu:

Warunki i regulamin Rozszerzonej Gwarancji dostępne na  
www.motivaimplants.com.

•  Establishment Labs zapewnia wsparcie w przypadkach 
    wystąpienia torebki obkurczającej stopnia III i IV w skali 
    Bakera – poprzez program wymiany produktu. 

2Y  Dla Implantów Motiva®, bez paszportu elektronicznego, 
       program 2Y może zapewnić wsparcie do 1000€ na każdy
       zgłoszony implant   

5Y  Dla Implantów Motiva®, z paszportem elektronicznym, 
        program 5Y może zapewnić wsparcie do 2500€ na każdy 
        zgłoszony implant   

www.motiva.info.pl
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.  

Powiększenie piersi: 

Poprawienie wyglądu piersi:

Implanty piersi: 

Rekonstrukcja piersi:

Glosariusz terminów

Torebka obkurczająca: 

Torebka:

Przerwanie:
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Procedura chirurgiczna, która ma na celu zwiększenie rozmia-
ru piersi.  Pierwszy taki zabieg nazywany jest powiększaniem 
pierwotnym.  Wszystkie kolejne zabiegi,  w przypadku których 
implant podlega wymianie,  zwane są rewizyjnymi.

Poprawa wyglądu piersi, poprzez  podniesienie zwisających 
piersi, umieszczenie implantów, zmniejszenie piersi zbyt 
dużych etc.

Wewnętrzne, sztuczne urządzenie lub implant, którego 
zadaniem jest zmiana wyglądu i rozmiaru piersi. 

Zabieg chirurgiczny, którego celem jest zastąpienie tkanki  
piersi, która została usunięta w wyniku nowotworu, urazów lub 
w wyniku działania innych anormalnych czynników.

Pogrubienie się tkanki, otaczającej implant. Sytuacja taka może 
wymagać dodatkowego zabiegu poprawkowego.

Tworząca się błona łącznotkankowa dookoła implantu. Czasami 
torebka ta ściska implant, co skutkuje powstaniem torebki 
obkurczającej.

Naruszenie integralności powłoki lub otwór w powłoce implan-
tu silikonowego. Do przerwania może dochodzić wewnątrz lub 
na zewnątrz ciała.
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Implanty piersi Motiva Implants® zaprojektowane są 
w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko dla pacjentek.

Nasze implanty posiadają system BluSeal® - wskaźnik kolo-
rystyczny, który pozwala na upewnienie się o istnieniu bariery 
pomagającej zapobiec potencjalnemu rozlaniu żelu.

Implanty oferowane przez Establishment Labs są pierwszymi 
i jedynymi na świecie, które wyposażone są w elektroniczny 
paszport, umożliwiający „zewnętrzne” rozpoznanie.

Dzięki wykorzystaniu formy TrueMonobloc®, Implanty Motiva 
mają zwiększoną wytrzymałość w zakresie ich umieszczania 
w trakcie zabiegu oraz w okresie użytkowania.

Specjalnie zaprojektowane powłoki, które do minimum 
ograniczają ryzyko pęknięcia implantu, wypełnione są 
w 100% żelem, aby zapewnić jak największy komfort 
i bezpieczeństwo pacjentek.

BEZPIECZNE 
IMPLANTY 
PIERSI Naturalny efekt

Bezpieczeństwo
Wygoda
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