FAKTA
o prsních implantátech

MENTOR®
plněných silikonovým
MemoryGelem®

ZVAŽUJETE ZVĚTŠENÍ
PRSOU POMOCÍ IMPLANTÁTŮ,
ALE NEJSTE SI JISTÁ, KTERÝ
TYP IMPLANTÁTU ZVOLIT?

NEJSTE NA TO SAMA
Vědecky podložené informace vám
pomohou k vaší správné volbě.
Dostatečné množství prověřených informací o bezpečnosti a kvalitě prsních implantátů, jejich výrobě,
testování i výzkumu, vám mohou vaši volbu usnadnit.

Kvalita na prvním místě
Ženy na prvním místě žádají implantáty bezpečné,
vysoce kvalitní a dlouhodobě prověřené. Při výběru
implantátu dále zohledňují podmínky záručního pacientského programu.
Společnost Mentor je již více než 25 let celosvětově
uznávaným lídrem v oblasti výroby, výzkumu a testování prsních implantátů a je zárukou nejvyšší kvality. Proto si prsní implantáty MENTOR MemoryGel®
zvolilo již více než 2 miliony žen na celém světě.
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VÝVOJ ZALOŽENÝ
NA VĚDECKÝCH
POZNATCÍCH
25 let vědeckých výzkumů
Veškeré produkty MENTOR® těží z více než 20-ti
letého výzkumu, díky čemuž je značka MENTOR®
uznávaná v odborných lékařských kruzích jako prověřená, bezpečná a spolehlivá.
Prsní implantáty MENTOR® splňují nejvyšší nároky
na kvalitu i bezpečnost a jsou doporučovány pro
augmentace i rekonstrukce prsou.

Certifikace FDA
Prsní implantáty MENTOR® jako jedny z mála prošly náročnými kritérii na bezpečnost a kvalitu FDA
a získaly certifikát. Certifikát FDA uděluje americký
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug
Administration). Jeho získání je podmíněno dlouhodobými klinickými studiemi prokazujícími zdravotní
nezávadnost produktu.
Klinická studie The Mentor Adjunct Study byla jednou
z největších klinických studií zdravotnických prostředků, která byla na světě provedena – účastnilo se
jí více než 150 000 pacientek.
Prsní implantáty MENTOR® byly průběžně sledovány
v dalších nezávislých studiích, na kterých se podíleli
specialisté z mnoha oborů – radiologie, neurologie,
ženského lékařství, imunologie, onkologie, chemie,
revmatologie, epidemiologie, interního lékařství
a plastické chirurgie.
I po získání certifikace FDA je závazkem společnosti Mentor průběžně poskytovat objektivní, klinickými studiemi prověřené informace o prsních implantátech. V současné době probíhá 7 klinických
studií. Do výzkumu se zapojilo více než 200 tisíc
žen. Výsledky studií dlouhodobě prokazují bezpečnost prsních implantátů MENTOR®.
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KVALITA PRSNÍCH IMPLANTÁTŮ
JE NEZBYTNOSTÍ, NIKOLI
LUXUSEM.
Kvalita a bezpečnost
Během desítek let získala společnost Mentor společně s nenahraditelnými zkušenostmi také pověst
spolehlivého, celosvětově prověřeného a uznávaného výrobce prsních implantátů s certifikací FDA.
Profesionalita výroby, dokonalé provedení i klinická
data o bezpečnosti používání prsních implantátů
MENTOR®, mluví samo za sebe.

Dokonalé provedení
Mentor klade vysoké nároky na kvalitu a dodržuje
nejpřísnější výrobní standardy. Celý proces je plně
automatizovaný, pro dokonalé zpracování povrchu
implantátů využívá nejnovější technologie. Aby kvalita každého produktu byla prvotřídní, procházejí prsní
implantáty MENTOR® mnohastupňovou kontrolou.

Testování
Mentor považuje kvalitu za nutnost, nikoli za luxus. Proto produkty MENTOR® procházejí mnohastupňovou kontrolou a laboratorními testy.
•

Testy biokompatibility – testují zdravotní
nezávadnost implantátů.

•

Zátěžové testy – testují odolnost obalu
implantátu při tlaku, tahu apod.

•

Ostatní testy – např. chemická analýza, stabilita,
sterilita produktů atd.

Bezpečnost silikonu
Věděly jste, že se silikon používá u stovek tisíc
lékařských prostředků již déle než 50 let? Lékaři
medicinálnímu silikonu již léta důvěřují, protože
vědí, že je spolehlivý, snadno se sterilizuje a je
biokompatibilní.
Mentor používá výhradně ORIGINÁLNÍ medicinální
silikon nejvyšší kvality.

Unikátní povrch Siltex®
Implantáty s optimálně texturovaným povrchem jsou
tělem lépe přijímány, výrazně snižují riziko případných komplikací, například rotace nebo kapsulární
kontraktury.
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PRSNÍ IMPLANTÁTY MENTOR®
– SPOLEHLIVÁ VOLBA
IMPLANTÁTY MENTOR® JSOU PO VÍCE
NEŽ 25 LET S DŮVĚROU POUŽÍVÁNY
MILIÓNY ŽEN PO CELÉM SVĚTĚ.
Kohezivní MemoryGel®
Mentor plní silikonové prsní implantáty unikátním
kohezivním MemoryGelem®, který neunikne ani při
porušení celistvosti povrchu implantátu. Při narušení silikonového obalu implantátu vytvoří gel uniformní pevnou hmotu, která nevyteče. To zvyšuje
bezpečnost implantátů MENTOR®.
Díky konzistenci gelu se prsní implantáty plněné
MemoryGelem® kvalitou přibližují přirozené prsní
tkáni.
MemoryGelem® jsou plněné kulaté i anatomické CPG
(Contour ProfileTM Gel) implantáty MENTOR®.

Kohezivita anatomických implantátů
Kvalitní anatomické implantáty musí být plněny gelem s vyšší kohezivitou, jedině tak mohou spolehlivě
držet svůj tvar, proto jsou anatomické implantáty
MENTOR® plněny MemoryGelem® kohezivity III.

Obrázek nahradí tisíc slov
Rozříznuli jsme implantát MENTOR® plněný MemoryGelem®, abychom ukázali kohezivitu gelu. Kohezivní MemoryGel® díky svým unikátním vlastnostem
nezmění konzistenci, nevyteče a zajistí tvarovou
stálost.
Mentor dodržuje striktní požadavky na kvalitu výroby podmíněnou testováním. Testy obalu implantátu (tzv. shellu) prokázaly, že mají vynikající pevnost,
odolnost a pružnost.
Víte, že například při zátěžových testech pevnosti je
obal implantátu MENTOR® natažen na 450% původní
velkosti? Obal musí testem projít bez jakéhokoli poškození.
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Tvar, velikost a typ implantátů
Aby výsledný efekt augmentace odpovídal vašim
představám, musí být zvolen vhodný typ implantátu
s ohledem na vaši tělesnou konstituci.
Proto je škála prsních implantátů MENTOR® tak rozmanitá. Implantáty se vybírají podle několika kritérií: velikosti, tvaru základny, výšky profilu, kohezivity gelu i typu implantátu (kulaté nebo anatomické
implantáty).
S výběrem nejvhodnějšího implantátu vám pomůže
váš plastický chirurg.

PRSNÍ IMPLANTÁTY MENTOR®
SI ZA DOBU VÍCE NEŽ 25-TI LET
ZVOLILO MILIONY ŽEN.
PROČ?

8 DŮVODŮ PROČ ZVOLIT
PRSNÍ IMPLANTÁTY MENTOR®
•

Certifikace CE i FDA

•

Kvalita a bezpečnost podložená vědeckými
výzkumy a klinickými studiemi

•

Vysoké standardy kvality výroby, důsledné
testování

•

Bezpečný kohezivní MemoryGel®

•

Dokonalý estetický efekt

•

Široký výběr kulatých i anatomicky tvarovaných
implantátů

•

Nejširší záruční program PatientCare Promise

•

50 let zkušeností a úspěšného působení na trhu

ZÁRUČNÍ
PROGRAM
Mentor poskytuje ženám s prsními implantáty MENTOR® plněnými silikonovým gelem dlouhodobý závazek formou tzv. Limitovaného záručního programu
PatientCare Promise.
Program PatientCare Promise je důkazem toho, že
bezpečnost a ochrana pacientek je prioritou společnosti Mentor nejen během zákroku, ale také po něm.
Do záručního programu PatientCare Promise jsou
automaticky zahrnuty všechny ženy, které podstoupily augmentaci prsou pomocí prsních implantátů
MENTOR® plněných silikonovým gelem v termínu po
1. 5. 2013.
Podrobné informace o podmínkách programu najdete na webových stránkách:
www.medimplant.cz/prsni-implantaty nebo na
www.zvetsitprsa.cz
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MENTOR JE
TU PRO VÁS.
Více informací na
www.zvetsitprsa.cz nebo na
www.medimplant.cz

POZNÁMKY
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Výhradní distributor prsních implantátů MENTOR® pro ČR
MEDIMPLANT, s.r.o., Údolní 8a, 602 00 Brno
Tel.: +420 541 211 814, Fax: +420 549 211 674
E-mail: medimplant@medimplant.cz
www.medimplant.cz

