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ARVOISA ASIAKKAAMME
Henkilökohtaisista syistä on suunnitelmissasi rintaleikkaus. Oli kyse sitten uudelleenmuotoilusta tai volyymin lisäyksestä, päätöksesi on perusteltu ja se tulee kohottamaan
itsetuntoasi ja itseluottamusta – tasapainoa oman itsensä kanssa, johon meillä jokaisella on pyrkimys.
Tasapainoinen naiseus, hyvä olo ja harmonia ovat fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin
kulmakiviä. Rintaleikkaus voi auttaa sinua parantamaan elämänlaatuasi.
Kehoa muokkaavat toimenpiteet vaikuttavat ihmiseen suuresti. Lääkärisi tietää ja osaa
ehdottaa sinulle, millaisin ratkaisuin juuri sinun kehosi kauneus ja tasapaino saadaan
esille parhaalla mahdollisella tavalla.
Oli kyse sitten esteettisestä operaatiosta tai proteettisesta implantoinnista rintaleikkaus ei ole vähäpätöinen operaatio. Siksi Sebbin Laboratories vaatii implantteja
käyttäviltä kirurgeilta jatkuvaa osaamisen päivitystä ja vankkoja näyttöjä menestyksekkäästä ja turvallisesta työskentelystä – Sinun parhaaksesi.
Tämä kirjanen luotiin Sebbin Finland:n ja Laboratoires Sebbinin yhteistyönä suomalaisille asiakkaillemme, jotta tämä auttaa sinua lähestymään rauhallisesti aihetta tässä
vaiheessa elämääsi. Kirjasen on tarkoitus selittää sinulle mahdollisimman helppolukuisesti millainen prosessi rintaimplantaatio on ja kuinka se pystytään toteuttamaan
mahdollisimman turvallisesti.
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TUNNE RINTASI
Niin epätasa-arvoista kuin se onkin, luonto ei antanut kaikille samanlaisia rintoja.
Jokaisen naisen rinnat ovat erilaiset sekä koon että muodon puolesta.
Rintojen ulkonäköön vaikuttavat sekä rauhaskudoksen että rasvakudoksen määrä.
Ikääntymisen myötä rasvakudos voittaa rauhaskudoksen määrän hiljalleen.
Rasvakudos ei ole yhtä kiinteää kuin rauhaskudos. Muun muassa tämän vuoksi
keski-ikäisen naisen rinnat eivät ole yhtä kiinteät kuin ne nuorena olivat.
Myös ihon elastisuus, raskaudet, imetykset ja liikunnan harrastaminen
vaikuttavat rintojen ulkonäköön.
Rinnat ovat kiinnittyneet rintalihaksiin. Iho ja sidekudokset kannattelevat rintoja.
Koska lihakset eivät juurikaan osallistu rintojen tukemiseen, rinnat veltostuvat
ja menettävät ajan myötä kiinteyttään. Tämä on luonnollinen ilmiö, vaikka monista
meistä se ikävältä tuntuukin.
Rinnoissa on runsaasti hermoja, veri- ja imusuonia sekä rintatiehyitä.
Viimeksi mainitut kuljettavat maidon nänneihin, kun nainen imettää.
Nännin ympärillä olevaa runsaspigmenttistä aluetta
nimitetään yleensä nännipihaksi.
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RINTALEIKKAUS
TUKEMASSA LUONNON VALINTOJA
Esteettinen kirurgia ja implantit antavat mahdollisuuden muokata luonnon luomaa
minääsi, jolloin voit itse päättää naisellisuudestasi ja ulkonäöstäsi.
Kirurgisi tulee keskustelemaan kanssasi muun muassa
• rintojen koon tai muodon epäsymmetrisyydestä
• rinta- ja maitorauhasten vajaakehityksestä tai puuttumisesta
• rintojen veltostumisesta: veltostuminen johtuu usein tukikudoksissa tapahtuneista
muutoksista, joita tapahtuu painonvaihtelun, raskauksien ja ikääntymisen myötä
Joissakin tapauksissa, esim. sairauden yhteydessä, rinta tai rinnat joudutaan poistamaan
kokonaan. Tämä vaikuttaa usein suuresti naisen psyykkiseen hyvinvointiin.
Plastiikkakirurgi voi auttaa naisia tällaisissakin elämäntilanteissa. Olipa kyse sitten
rintojen suurennusleikkauksesta esteettisten syiden takia, implantin uusimisesta tai
rinnan uudelleenrakentamisesta leikkaustulokset ovat merkittäviä.
Lähes aina implantilla saadaan parempia tuloksia aikaan kuin vaikkapa rintaliiveihin
asetettavilla proteeseilla tai silloin, kun rinnat rakennetaan käyttäen potilaan omaa
kudosta.
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KATSAUS
RINTAIMPLANTTEIHIN
IMPLANTIN RAKENNE:
Implantit valmistetaan joustavasta silikonipäällyskuoresta,
joka antaa proteesille muodon ja liittää sen osaksi kehoa.
Silikonipäällysteinen kuori voidaan toimittaa kirurgille esitäytettynä,
jolloin kirurgi täyttää sen sisällä olevan taskun suolaliuoksella toimenpiteen aikana.
Kirurgi saattaa käyttää myös kohesiivigeelillä täytettyä implanttia.
Silikonigeeli-implantit ovat nykyisin yleisempiä kuin suolaliuoksella täytetyt implantit.
SEBBIN-implantit ovat silikoni-implantteja.
Raaka-aineiden ja tuotantoprosessien tarkoin määritellyt standardit,
laadukkaat valmistusprosessit ja hyvät tuotantotavat varmistavat sen, ettei
implantin sisällä oleva kohesiivigeeli vuoda ulos päällyskuoren
sisältä eikä implantti rikkoudu kehon sisällä.
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SILEÄ VAI KARHEA PINTA?
Kun rintaimplantteja alettiin valmistaa, niiden pinta oli sileä ja huokoinen. Tämän vuoksi
päällyskuoren sisällä ollut juokseva geeli saattoi joissakin tapauksissa valua ulos.
Elimistö muodosti tässä tilanteessa kovan kapselin implantin ympärille.
Tämän ongelman vuoksi sileäpintaisten implanttien rinnalle ryhdyttiin kehittämään
karheapintaisia implantteja, joiden ympärille elimistö ei helposti muodosta haitallista,
kovaa kapselia.
Nykyisin raaka-aineiden ja kirurgisten toimenpiteiden kehityttyä implantin kapseloituminen on harvinaista, käytettiinpä sitten sileä- tai karheapintaista implanttia.
Mikäli päädyt yhdessä kirurgisi kanssa valitsemaan anatomisesti muotoillun, pisaran
muotoisen implantin, suosittelemme
karheapintaista implanttia, jottei implantti liikkuisi oman rintasi sisällä eikä rinnan
muoto muuttuisi epämiellyttävän näköiseksi implantin liikkumisen myötä.
Karheapintainen implantti tarttuu omaan kudokseesi ja
integroituu osaksi rintojasi. Se ei pintarakenteensa vuoksi
pääse liikkumaan, pyörähtämään tai muuttamaan
rinnan muotoa.
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SEBBIN IMPLANTIT.

TURVALLISUUS EDELLÄ
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LABORATOIRES SEBBIN
Ranskalainen Laboratoires SEBBIN on kehittänyt implantteja, niiden
raaka-aineita ja valmistusmenetelmiä herkeämättä 26 vuoden ajan.
Muun muassa tämän vuoksi SEBBIN valittiin vuonna 2014 Euroopan
parhaaksi rintaimplantiksi.
SEBBIN-implantit voivat olla muodoltaan pyöreitä tai anatomisesti
muotoiltuja. Ne voivat olla erilaisia profiililtaan. Nainen voi itse päättää,
minkä kokoiset ja -muotoiset rinnat hän haluaa.
SEBBIN-implantit ovat turvallisia käyttää. Kaikki raaka-aineet ovat
amerikkalaisen FDA:n (Food & Drugs Administration) hyväksymiä ja
rekisteröimiä.
SEBBIN soveltaa tuotantoprosesseissaan ISO-standardeja 9001 ja
13485, joten koko tuotantotapa on myös EU:n direktiivin 93/42
mukaista.
Direktiivin vaatimusten mukaisesti EU:n valtuuttama ulkopuolinen
organisaatio tutkii puolueettomasti vuosittain SEBBIN-tuotantolaitoksen laaduntarkkailujärjestelmän ja SEBBINin tehtailla valmistettujen
tuotteiden turvallisuuden.
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SEBBIN VALMISTETAAN EU:ssa
SEBBIN-implantit valmistetaan kokonaisuudessaan
Ranskassa, Val d’Oisessa.
SEBBIN tuottaa asiakkailleen lisäarvoa monin keinoin:
Implantit valmistetaan taidokkaasti – osin käsityönä, laatua
valvotaan sataprosenttisesti ja näin taataan implanttien
turvallisuus. Jokaisessa SEBBINin valmistamassa implantissa on
käsin kirjoitettu signeeraus. SEBBIN takaa sen, että implantin
sisältämä liuos ja pintamateriaali ovat huippulaadukkaat.
Jatkuva laaduntarkkailu koskee koko tuotanto- , pakkaus- ja
jakeluprosessia alusta loppuun saakka.
Jokainen implantti on merkitty numerosarjalla, joka mahdollistaa implantin sataprosenttisen jäljitettävyyden. Sama
numerosarja toistuu kaikissa implantin mukana tulevissa
materiaaleissa, ja numerosarja merkitään myös potilaskorttiin,
jonka saat toimenpiteen jälkeen.
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KOHTI
LEIKKAUSTA
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ENNEN TOIMENPIDETTÄ
Ennen leikkausta on tärkeää, että kirurgi ja anestesialääkäri tietävät, millainen lääketieteellinen historia sinulla on. Käytte yhdessä läpi lääkityksesi ja muut terveydentilaasi
vaikuttavat asiat, jotta leikkaus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla ja olisi sinulle
turvallinen. Kirurgisi suosittelee sinulle leikkausviillon ja implantin paikkaa.
Leikkaustekniikat valitaan yksilöllisesti kunkin potilaan tarpeiden mukaan.

LEIKKAUSSALISSA
Leikkaus alkaa, kun sinut on nukutettu.
Operaation aikana tehdään viilto nännipihan
ympärille, rinnanaluspoimuun tai kainaloon.
Leikkausviillon kautta rintaan tehdään tasku,
johon implantti sijoitetaan. Implantti
sijoitetaan joko rintalihaksen alle tai sen
päälle, rintarauhasen alle.
Rintalihaksen alle implantti sijoitetaan, jos
tahdotaan, ettei implantti tunnu ihon läpi.
Kun implantti sijoitetaan lihaksen päälle,
leikkauksen kesto ja toipumisaika usein
lyhenevät.
Kun implantti on halutulla paikalla,
leikkaushaava suljetaan ompeleilla. Leikkausviilto pidetään mahdollisimman pienenä,
jotta arvet eivät myöhemmin näy.
Leikkaus kestää yleensä tunnista puoleentoista tuntiin.
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RAUHASEN ALLA

LIHAKSEN ALLA

LIHAS

LIHAS

RAUHANEN

RAUHANEN

IMPLANTTI

IMPLANTTI

VIILTO
KAINALOON

VIILTO NÄNNIPIHAN
YMPÄRILLE

VIILTO
RINNANALUSPOIMUUN

TOIPUMINEN
Leikkauksen jälkeen heräät anestesiasta. Anestesialääkäri tai -hoitaja tarkkailee
vointiasi yhdestä kolmeen vuorokautta. Toimenpiteen jälkeen on syytä levätä 5-10
päivän ajan.

RAUHALLINEN ALKU
Toimenpiteen jälkeen rintojen päällä on side tai teippaus estämässä implanttien
liikkumista. Kun side poistetaan, pidät tätä tarkoitusta varten valmistettuja tukiliivejä
päivin ja öin noin kuukauden ajan.
Ensimmäisten päivien aikana kivut ovat yleisiä. Rinnat ovat turvoksissa ja ne ovat
useimmiten hyvin arat. Käsien rajua liikuttamista ja pyörittelyä tulee välttää ensimmäisten kolmen päivän aikana. Kahden ensimmäisen leikkauksen jälkeisen viikon aikana
autolla ajaminen ei ole suositeltavaa. Painavia esineitä ei tule nostella tai kantaa.
Kevyttä liikuntaa voi ryhtyä harrastamaan 4-6 viikon kuluttua operaatiosta. Ihon
altistamista auringolle tulee välttää kuukauden ajan, samoin vatsallaan nukkumista.

JÄLKITARKASTUKSET
Noin viikon kuluttua leikkauksesta sairaanhoitaja tarkastaa terveydentilasi, toipumisen
etenemisen ja rintojen ulkonäön. Puolen vuoden päästä leikkauksesta tapaat kirurgin, joka
varmistaa toipumisen edenneen asianmukaisesti.
Leikkauksen jälkeen on syytä laatia aikataulu, jonka mukaan huolehdit omien rintojesi
hyvinvoinnista. Rinnat kannattaa tutkia itsenäisesti käsin tunnustellen. Lääkärin vastaanotoilla jokaisen naisen kannattaa käydä säännöllisesti muutaman vuoden välein, olipa
hänellä implantit tai ei.
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KEHONI REAGOI LEIKKAUSEEN!
SE ON NORMAALIA.
Leikkauksesta toipuminen on yksilöllistä. Jonkinasteiset kivut leikkauksen jälkeisinä
päivinä kuuluvat asiaan. Moni tarvitsee kipulääkkeitä.
Mustelmat ja turvotus leikkausalueella ovat normaali ilmiö. Niitä voi hoitaa
lääkevoiteilla. Mikäli asia askarruttaa, on hyvä kääntyä hoitohenkilöstön puoleen.
Haava saattaa joskus alkaa vuotaa. Kysymys on tällöin usein seroomasta, johon ei
liity tulehdusta. Jos vuoto ei lopu itsestään, kannattaa ottaa yhteys Sinua hoitaneeseen lääkäriin.
Joskus rinnoissa tai nännien alueella on tunnottomuutta, joka häviää ajan myötä.
Se on normaalia ja varsin yleistä.
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USEIN ESIINTYVIÄ KYSYMYKSIÄ
HUOMAAKO KUMPPANINI,
ETTÄ MINULLA ON RINTAIMPLANTIT?
On mahdollista, että kumppanisi havaitsee rintaimplanttisi katsomalla tai
tunnustelemalla rintojasi. Myös implantin reunan voi tuntea ihon pinnan läpi. Mikäli
implantti on sijoitettu rintalihaksen alle, sitä on vaikeampi havaita. Jos rintaimplantti
sijoitetaan poistetun rinnan paikalle, sen voi aina havaita tunnustelemalla.

VOIKO RINTAIMPLANTEILLA IMETTÄÄ?
Yleensä implanteilla voi imettää. Tutkimukset ovat osoittaneet,
ettei silikoni-implantteja käyttävien naisten rintamaidossa ole korkeampia
silikonipitoisuuksia kuin niillä naisilla, joilla ei ole implantteja.
Joskus on mahdollista, ettei imetys onnistu. Mikäli leikkausviilto tehdään
nännipihaan, voi imetyskyky heikentyä.
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MITÄ KIRURGI KYSYY MINULTA ENNEN LEIKKAUSTA?
• Mitä lääkkeitä käytät?
• Tupakoitko?
• Oletko allerginen joillekin ruoka- tai muille aineille?
• Onko sinulla ollut joskus punaisia, turvonneita arpia?
• Onko sinulla tai lähisukulaisillasi taipumusta runsaaseen verenvuotoon?
• Onko sinulla tai lähisukulaisillasi autoimmuunitauteja?
• Onko nivelissäsi turvotusta tai kipuja?
• Kun sairastat flunssaa, onko sinulla kovia kipuja käsissä?
Onko sinulla valkosormisuutta?
• Onko käsissäsi, jalkaterissäsi tai polvissasi jäykkyyttä aamuisin?
• Tuntuuko ihosi hyvin kireältä? (kasvot, käsivarret, jalat)
• Oletko mahdollisesti raskaana?
• Onko sinulla ollut sairauksia?
(neurologiset, psykiatriset sairaudet, diabetes, hormonihäiriöt)
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LEIKKAUKSIIN LIITTYVÄT RISKIT
Kaikkiin leikkauksiin ja nukutuksiin liittyy joitakin riskejä.
Muun muassa seuraavat ovat harvinaisia mutta mahdollisia.
• kipu
• mustelmat
• verenvuoto
• turvotus
• tulehdukset
• ongelmat toipumisessa
• arpikudoksen liiallinen muodostuminen
• kudoskuolio
(liittyy leikkauksiin kemoterapian jälkeen tai silloin, jos potilas tupakoi runsaasti)
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ERITYISESTI RINTALEIKKAUKSIIN LIITTYVÄT RISKIT
Seuraavat riskit voivat ilmetä milloin tahansa leikkauksen jälkeen.
Konsultoi lääkäriäsi, mikäli kärsit seuraavista.
• nännien ja rintojen tuntoherkkyyden muutokset: usein väliaikaisia, harvoin pysyviä
• imetysvaikeudet
• tyytymättömyys esteettiseen lopputulokseen
• vaikeudet mammografiassa: implantti saattaa peittää osan rintakudoksesta
mammografiakuvissa tai mammografiatutkimus rikkoo implantin
• kudosnesteen kertyminen implantin läheisyyteen, rintojen turpoaminen
• kapseloituminen: implantin ympärille muodostuu aina jonkinasteista arpikudosta
ja joskus arpikudos muuttuu kovaksi, rinta kipeytyy ja sen muoto vääristyy
• implantin vuotaminen: suolaliuoksella täytetyt implantit saattavat joskus vuotaa,
silikonigeeli ei vuoda
• rikkoutuminen: implantin kuoreen voi tulla esim. tapaturman takia repeymä tai reikä,
jonka kautta silikonigeeli siirtyy hitaasti pois paikaltaan. Tällaisessa tilanteessa implantti
on vaihdettava. Joskus implantin rikkoutuminen ei näy millään tavalla ulospäin,
minkä vuoksi rinnat kannattaa tutkia säännöllisesti ja hakeutua lääkäriin,
mikäli joudut tapaturmaan, jonka aikana rintakehän alueeseen kohdistuu liiallista voimaa.
• implantin kuoren taittuminen, rypistyminen, siirtyminen tai kiertyminen
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