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ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ

Η νέα ατραυµατική
τεχνική
Υπάρχει η εντύπωση ότι η αυξητική µαστού συνοδεύεται από πόνους
που κρατούν 2-3 εβδοµάδες, κορσέδες ή επιδέσµους, σωληνάκια στο
µαστό, µελανιές και µώλωπες σε όλη την περιοχή του στήθους και
καθήλωση στο κρεβάτι. Και εάν όλα αυτά ίσως συνέβαιναν, τώρα πια θα
πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν.

Π

ως λοιπόν θα σας φαινόταν η ιδέα για
αυξητική µαστού σχεδόν χωρίς πόνο,
χωρίς σωληνάκια και σφικτούς κορσέδες στο στήθος και χωρίς περιορισµούς στις
κινήσεις. Μάλλον πολύ καλό για να είναι αληθινό; Και όµως, όσο αυτό και εάν φαίνεται απίστευτο, οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν
στο 90% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε
αυξητική µαστού να µπορούν να γυρίσουν στις
κανονικές τους ενασχολήσεις σε 24 ώρες µετά
την επέµβαση. Ξεχάστε την χρήση ναρκωτικών
αναλγητικών, σφιχτών κορσέδων στον θώρακα, ύπαρξη παροχετεύσεων ή ειδικών σουτιέν
που πιέζουν τον µαστό. Πως γίνεται αυτό; ∆εν
είναι ούτε υπερβολή ούτε βέβαια συµβαίνει τυχαία. Η τεχνική αναπτύχθηκε και δηµοσιεύτηκε το 2002 από τον Tebbets, πλαστικό χειρουργό στο Dallas, Texas στο καλύτερο περιοδικό της πλαστικής χειρουργικής. Τι είναι
λοιπόν αυτό που κάνει τη διαφορά; Τα τρία ακόλουθα στοιχεία αποτελούν το µυστικό.

Πριν το χειρουργείο
Προσεχτικός σχεδιασµός για το είδος και τον
όγκο του ενθέµατος, πριν το χειρουργείο. Ο
πλαστικός χειρουργός πραγµατοποιεί 5 σηµαντικές µετρήσεις στο στήθος της ασθενούς. Στην συνέχεια η ασθενής δοκιµάζει τα εν44

3 ΩΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

24 ΩΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ή αιµορραγία στους ιστούς µε επακόλουθο τον
έντονο πόνο ή την αργή ανάρρωση µετεγχειρητικά.

Μετά το Χειρουργείο

θέµατα της σιλικόνης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί η ασθενής µπορεί να σχηµατίσει µια
καλή ιδέα για το πώς θα είναι το στήθος της
µετά το χειρουργείο. Η επιθυµία λοιπόν της
ασθενούς σε συνδυασµό µε τις µετρήσεις
στο στήθος της προκαθορίζουν το είδος του ενθέµατος αλλά κυρίως το µέγεθός του.

Λόγω της ατραυµατικής τεχνικής δεν υπάρχουν
παροχετεύσεις (σωληνάκια) στον µαστό, ούτε
κορσέδες στο στήθος, ούτε περιορισµοί στις κινήσεις των χεριών. Οι ασθενείς µπορούν µε
άνεση να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά αµέσως µετά το χειρουργείο. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε την άψογη αναισθησιολογική κάλυψη έχει σαν αποτέλεσµα και την ελαχιστοποίηση κάθε αισθήµατος ναυτίας ή εµετού µετά
το χειρουργείο.

Κατά την διάρκεια του χειρουργείου

Τι πετυχαίνουµε λοιπόν:

Είναι λογικό ότι όσο λιγότερο τραυµατίζουµε
τους ιστούς κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τόσο λιγότερη αιµορραγία έχουµε και βέβαια
τόσο καλύτερη ανάρρωση ακολουθεί. Αυτό είναι και το απλό µυστικό της τεχνικής αυτής. Με
την χρήση ειδικών σχεδιασµένων εργαλείων
προετοιµάζεται η θήκη όπου θα µπει το ένθεµα της σιλικόνης στον µαστό ΤΕΛΕΙΩΣ ατραυµατικά ( δεν χάνεται σχεδόν καθόλου αίµα κατά
την διάρκεια του χειρουργείου). Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται η οποιαδήποτε
κάκωση στους ιστούς. Ελάχιστο χειρουργικό
τραύµα σηµαίνει ελαχιστοποίηση του πόνου
µετά το χειρουργείο καθώς και ελαχιστοποίηση
εκχυµώσεων (µελανιές) µετά το χειρουργείο.
Είναι πάγια αρχή αυτής της νέας τεχνικής η
πλήρης αποφυγή χρήσης των δαχτύλων του
χειρουργού για την παρασκευή της θήκης
γιατί µπορεί να προκαλέσουν µεγάλη κάκωση

Η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και
µεγάλο σεβασµό στους ιστούς. Λόγω του προσεχτικού σχεδιασµού πριν από το χειρουργείο
και την τελείως ατραυµατική τεχνική, οι ασθενείς µας µπορούν να είναι στο σπίτι τους µε
ασφάλεια 6 ώρες µετά το χειρουργείο. Λόγω του
ότι δεν υπάρχουν σωληνάκια, κορσέδες ή πιεστικά σουτιέν, ο ασθενής µπορεί µε άνεση να κινητοποιηθεί. Την ίδια µέρα µπορεί να βγει για φαγητό. Μπορεί να οδηγήσει σε 2-3 ηµέρες. Εξίσου σηµαντικό βέβαια, αν όχι σπουδαιότερο, είναι ότι η τεχνική αυτή µειώνει και τις άµεσες
καθώς και τις απώτερες επιπλοκές της επέµβασης. Έτσι σε µια πρόσφατη ανάλυση των αποτελεσµάτων σε 1250 αυξητικές µαστού στο 11ο
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής που έγινε στην Ρόδο τα αιµατώµατα ήταν
0,05 %, οι φλεγµονές 0 %, και ο σχηµατισµός
της ρικνωτικής κάψας 0,4 %. 8
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