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Extra tip

Απαντά
ο Θεόδωρος Βουκύδης,
πλαστικός χειρουργός,
ιατρικο κεντρο Αθηνων

Ρώτα
τον πλαστικο για τα

ενθέματα σιλικόνης

νέας
γενιάς

To παραδέχεσαι! Θα ήθελες λίγο,
αρκετά ή πολύ μεγαλύτερο στήθος
απ’ αυτό που σου έδωσε η φύση. Με
όλα όσα έχουν ακουστεί όμως για τη
σιλικόνη είσαι διστακτική. Πώς θα
αντιδρούσες αν σου λέγαμε ότι νέας
γενιάς ενθέματα έρχονται να
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη
στην πλαστική χειρουργική
εξασφαλίζοντας με τη μεγαλύτερη
δυνατή ασφάλεια το στήθος των
ονείρων σου;
Επιμέλεια: Φλώρα Κασσαβέτη
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Όλο και περισσότερες
γυναίκες στρέφονται σε
λύσεις αυξητικής στήθους με
σιλικόνη. Υπάρχει όμως η
αμφιβολία μέσα τους για το
πόσο ασφαλή είναι τα
ενθέματα.
Παρ’ όλο που πράγματι
υπάρχουν εναλλακτικές για την
αύξηση του στήθους χωρίς
σιλικόνη, δε θα έλεγα ότι είναι σε
κάθε περίπτωση οι ιδανικές.
Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι τα
ενθέματα με νερό δεν τα
προτιμούμε γιατί μπορεί να
έχουν πιο εύκολα ρήξη και
διαρροή. Επίσης η χρήση του
αυτόλογου λίπους δεν μπορεί να
εξασφαλίσει παρά μόνο μικρή
αύξηση. Η σιλικόνη εξακολουθεί
να είναι το πρώτο σε προτίμηση
υλικό για τους πλαστικούς
χειρουργούς για ένα τέλειο
αισθητικό αποτέλεσμα σε ό,τι
αφορά την αυξητική στήθους.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κάποια
ερωτηματικά που
προβληματίζουν μια μερίδα
γυναικών. Θεωρώ ως
βασικότερο το γεγονός ότι
κλονίστηκε η εμπιστοσύνη τους
πριν μερικά χρόνια λόγω της
είδησης που έκανε το γύρο του
κόσμου για τα γαλλικά ενθέματα
που δεν τηρούσαν τις
προδιαγραφές ασφαλείας και
χρειάστηκε να αφαιρεθούν από
τις γυναίκες στις οποίες είχαν
τοποθετηθεί και να αποσυρθούν
από την κυκλοφορία.
Θεωρείτε επομένως ότι τα
νέα ενθέματα θα
αποκαταστήσουν την
εμπιστοσύνη των γυναικών
σε αυτά;
Ναι, γιατί έχουν σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με σκοπό να
διώξουν όλες τις αδυναμίες
που έχουν τα παλιά, όσο
ελάχιστες και να είναι πλέον
αυτές. Θεωρώ ότι ήρθε το
πλήρωμα του χρόνου για να
γίνει η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στην πλαστική

επέμβαση που έρχεται πρώτη
στις προτιμήσεις των
γυναικών παγκοσμίως.

φυσικά, διασφαλίζεται και
από το γεγονός ότι τα νέα
ενθέματα είναι εργονομικά.

Τα ενθέματα νέας γενιάς
είναι κι αυτά από σιλικόνη
όπως τα παλιά;
Ναι, υπάρχει όμως μια
σημαντική διαφορά.
Η σιλικόνη που είναι σε μορφή
τζελ περικλείεται από μία μπλε
μεμβράνη που ισχυροποιεί και
κάνει το ένθεμα 665% πιο
ανθεκτικό. Έτσι μειώνεται η
περίπτωση ρήξης στο ελάχιστο
σε σχέση με τα παλιότερα
ενθέματα. Επιπλέον, με τα
συγκεκριμένα ενθέματα
υπάρχει 400% φορές
μικρότερη διαρροή
νανογραμμαρίων σιλικόνης
στον οργανισμό, όσο
απειροελάχιστη και να είναι
αυτή σήμερα. Παρ’ όλο που
και με τα προηγούμενα
ενθέματα η διαρροή αυτή
οριοθετείται σε φυσιολογικά
πλαίσια, είναι δεδομένο και
ξεκάθαρο ότι με τα νέας γενιάς
ενθέματα η ασφάλεια είναι
μεγαλύτερη. Πρόκειται για τα
πιο ασφαλή ενθέματα που
υπάρχουν αυτήν τη στιγμή
παγκοσμίως και έχουν
εγκριθεί και χρησιμοποιούνται
σε περισσότερες από 20
χώρες στην Αμερική,
περισσότερες από 30 στην
Ευρώπη και περισσότερες 10
στην Ασία, Μέση Ανατολή και
Αφρική. Και, φυσικά, ο
αριθμός αναμένεται να είναι
αυξανόμενος.

Τι εννοείτε με τον όρο
«εργονομικά»;
Εννοώ ότι το ένθεμα είναι έτσι
κατασκευασμένο ώστε να
παίρνει το κατάλληλο σχήμα
ανάλογα με τη θέση του
κορμιού ακολουθώντας την
πλαστικότητα που έχει το
φυσικό στήθος ανάλογα με τις
κινήσεις του σώματος. Για
παράδειγμα, όταν η γυναίκα
ξαπλώνει, το ένθεμα
απλώνεται όπως ακριβώς
απλώνεται και το φυσικό
στήθος. Δε μένει όρθιο όπως
μένει στις γυναίκες που έχουν
κάνει αυξητική στήθους με τα
κλασικά ενθέματα. Χάρη λοιπόν
και σε αυτή την ποιοτική
διαφορά που την αποκαλούμε
εργονομική πλαστικότητα
εξασφαλίζεται και πάλι πιο
φυσικό αποτέλεσμα, ενώ από
την άλλη μηδενίζεται ο
κίνδυνος να αναποδογυρίσει/
περιστραφεί το ένθεμα, ένα
ακόμα πρόβλημα που
μπορούσε να προκύψει με τα
ενθέματα, ιδιαίτερα αυτά που
έχουν το σχήμα σταγόνας.

Κάποιο άλλο
πλεονέκτημά τους;
Ότι η υφή τους είναι πιο κοντά
στο φυσικό. Η αίσθηση στην
αφή όταν κάποιος αγγίζει το
στήθος που έχει υποστεί
αυξητική μοιάζει πάρα πολύ μ’
αυτήν του φυσικού σε βαθμό
που είναι δύσκολο να
καταλάβει ότι έχει τοποθετηθεί
ένθεμα σιλικόνης. Αυτό,

Η αύξηση που μπορεί να
εξασφαλιστεί στο μαστό με
τα νέα ενθέματα είναι η ίδια;
Ναι! Μπορούμε να αυξήσουμε
τόσο το στήθος όσο και με τα
προηγούμενα ενθέματα
σιλικόνης, όμως το αισθητικό
αποτέλεσμα είναι καλύτερο
γιατί είναι πιο κοντά στο
φυσικό.
Με τα νέα ενθέματα ισχύει
ό,τι με τα παλιά; Η γυναίκα,
π.χ., μπορεί να θηλάσει;
Ισχύουν ακριβώς τα ίδια.
Η γυναίκα μπορεί να θηλάσει
εφόσον το ένθεμα τοποθετηθεί
κάτω από τον θωρακικό μυ.
Επίσης μπορεί να κάνει
κανονικά τη μαστογραφία της,

τα νεα ενθεματα
ειναι εργονομικα,
που σημαινει οτι
παιρνουν το
καταλληλο σχημα
αναλογα με τη θεση
και τισ κινησεισ του
σωματοσ, αρα το
αποτελεσμα ειναι
απολυτως φυσικο.

αρκεί να είναι ενημερωμένος ο
ακτινολόγος για τα ενθέματα
και εξειδικευμένος σε τέτοιες
περιπτώσεις. Επιπλέον ισχύει
το γεγονός με βεβαιότητα ότι
τόσο τα ενθέματα αυτά όσο και
τα μέχρι σήμερα
χρησιμοποιούμενα ενθέματα
δεν αυξάνουν την πιθανότητα
ανάπτυξης καρκίνου
του μαστού.
Και σε ό,τι αφορά το κόστος;
Είναι πιο ακριβά;
Όχι. Το κόστος είναι το ίδιο.
Πώς όμως μπορεί να είναι
σίγουρη μια γυναίκα ότι της
έχουν τοποθετήσει αυτά τα
ενθέματα;
Μία σημαντική καινοτομία είναι
ότι τα νέα ενθέματα έχουν
ενσωματωμένο τσιπάκι το
οποίο σκανάρεται από ειδικό
μηχάνημα αποκαλύπτοντας
ένα νούμερο στο οποίο έχει
γίνει καταχώρηση όλων των
στοιχείων της ασθενούς, της
επέμβασης και του ενθέματος
που της έχει τοποθετηθεί.
Επιπλέον, οι πληροφορίες που
δίνει το τσιπ αποτελούν
εγγύηση και διασφαλίζονται σε
διεθνές επίπεδο ότι κατά τη
διάρκεια της ζωής της, όπου κι
αν βρεθεί η γυναίκα, τα
ενθέματα αυτά δεν πρόκειται
να σπάσουν,
να δημιουργήσουν κάψα (μια
επιπλοκή της αυξητικής
στήθους κατά την οποία
αναπτύσσεται ένας ινώδης
ιστός γύρω από το ένθεμα)
ή να συστραφούν.
FormaMag
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