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Sexy Ντεκολτέ
Η αυξητική μαστού αποτελεί την πιο δημοφιλή και ασφαλή μέθοδο
για να τονίσετε τη θηλυκότητά σας.

H

να μη διαγράφεται. Σε έναν
μεγαλύτερο μαστό, που δια
θέτει αρκετό λίπος και δέρ
μα, προτείνεται το ένθεμα να
τοποθετείται πάνω από τους
μύες, ώστε αυτό στο μέλλον
να ακολουθήσει τη φυσιολο
γική πτώση του στήθους. Ο
βαρύγδουπος όρος Subfa
scial, που αναφέρεται δημο
σιογραφικά, δεν είναι τίποτα
άλλο από τη σωστή τοποθέ
τηση του ενθέματος πάνω
από τους μύες, που ο σω
στός χειρουργός κάνει.

πρώτη το
ποθέτηση
ενθέματος
σιλικόνης
έγινε το
1960 και παραμένει το καλύ
τερα μελετημένο εμφυτεύσι
μο υλικό, ενώ η αυξητική μα
στού είναι η πιο διαδεδομέ
νη αισθητική επέμβαση.
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Τα Σημεία
Προσπέλασης
Τα σημεία που τοποθετείται
το ένθεμα είναι: Α) Στα κάτω
όρια της θηλής. Έχει το πλε
ονέκτημα ότι λόγω της αλ
λαγής του χρώματος, η ουλή
με το χρόνο σβήνει. Ο ισχυ
ρισμός ότι μπορεί να χαθεί η
αισθητικότητα της θηλής εί
ναι ψευδής, γιατί αυτό συμ
βαίνει μόνο αν τραυματιστεί
το ανάλογο νεύρο. Β) Στην
υπομάστιο πτυχή. Είναι ευ
κολότερη η προσπέλαση, αλ
λά έχει το μειονέκτημα της
φανερής ουλής και την πιθανότητα διαταραχής
της υπομάστιας πτυχής. Γ) Κοντά στη μασχάλη.
Είναι καλύτερα κρυμμένη η ουλή, ενώ μερικές
φορές παρουσιάζει ρίκνωση και δυσμορφία κα
τά την ανάταση του χεριού.
Η Tοποθέτηση
Δύο είναι οι θέσεις τοποθέτησης του ενθέματος:
κάτω από τους θωρακικούς μύες και πάνω από
αυτούς. Η επιλογή κρίνεται από το μέγεθος του
προϋπάρχοντος μαστού και την ποιότητα του δέρ
ματος. Στο μικρό στήθος με λεπτό υπερκείμενο
υποδόριο λίπος και δέρμα, το ένθεμα θα πρέπει
να τοποθετείται κάτω από τους μύες, ώστε αυτό
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Το Σωστό Σχήμα
Η άποψη που θέλει το ανα
τομικό ένθεμα (σχήμα στα
γόνας) να δίνει πιο φυσικό
σχήμα, δεν είναι πάντα σω
στή. Υπάρχει ο κίνδυνος να
περιστραφεί το ένθεμα, με
αποτέλεσμα την ασυμμετρία
και τη δυσμορφία των μα
στών. Στο στρογγυλό, ο κίν
δυνός αυτός δεν υπάρχει.
Ασθενείς που έχουν ανάγκη αύξησης του πάνω
μέρους του στήθους, δεν είναι υποψήφιοι για
ανατομικό ένθεμα. Στο μικρό στήθος, όμως, εν
δείκνυται το ανατομικό.
Μετά την Επέμβαση
Από τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν,
ο σχηματισμός της κάψας -η δημιουργία σκλη
ρής ουλής γύρω από το ένθεμα- είναι πλέον
σπάνιος, διότι τα ενθέματα φέρουν τραχεία επι
φάνεια. Η εμφάνιση ρυτιδώσεων οφείλεται στη
σκληρότητα του ενθέματος. Το ιδανικό ένθεμα
είναι ένα μαλακό, με ικανοποιητική συνεκτικό
τητα σιλικόνης.
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