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mi tai ir tie sa apie 
krū tų di di ni mą 
imp lan tais

komentuoja Grožio terapijos ir chirurgijos 
klinikos „sugihara“ plastikos chirurgas  
dr. darius radzevičius.

– Šiuo lai ki niai imp lan tai – vi sam gy ve ni
mui ir jų keis ti nie ka da ne rei kės.
Ne tie sa. Imp lan tus re ko men duo ja ma keis ti 
po 10 me tų dėl jų ga li my bės plyš ti. Re tais 
at ve jais pa kar to ti na ope ra ci ja bū na rei ka lin
ga dėl di des nės pa cien tės au di nių reak ci jos į 
įdė tą imp lan tą.

– Imp lan tai yra A, B, C, D dy džių ir juos 
ga li ma iš si rink ti taip pat, kaip ir ren kan tis 
lie me nė lę.
Ne tie sa. Imp lan tai ma tuo ja mi mi li lit rais ar 
gra mais, jų yra įvai rių mo de lių ir for mų. 
Daž nai neuž ten ka pa cien tės no ro tu rė ti vie
no kio ar ki to kio dy džio krū tis. La bai svar
bus fak to rius – au di nių elas tin gu mas, ku ris 
lei džia krū tis pa di din ti iki tam tik ro dy džio.

– Išė mus imp lan tus su pras tė ja svei ka ta.
Ne tie sa. Imp lan tų tu rė ji mas ar ne tu rė ji mas 
ne tu ri nie ko bend ro su pa cien tės svei ka ta.

– Krū tų ma ži ni mo ope ra ci ja yra su dė tin
ges nė, nei krū tų di di ni mas.
Taip, tie sa. Krū tų di di ni mas trun ka iki 1 
va lan dos, poo pe ra ci nis pjū vis yra ne di de lis. 
Krū tų ma ži ni mas trun ka iki 2,5–3 va lan dų, 
ope ra ci ja di de lė ir su dė tin ga.

– Me no pau zės me tu ar po jos mo te rims 
drau džia ma at lik ti bet ko kias krū tų ko rek
ci jos ope ra ci jas.
Ne tie sa. Krū tų ko rek ci ja at lie ka ma ir me no
pau zės me tu.

– Krū tų di di ni mo ope ra ci jos daž niau siai 
at lie ka mos per dė tai sa vo iš vaiz da be si rū pi
nan čioms jau noms mo te rims.
Ne tie sa. Nor ma lu, kad mo te rys, tu rin čios 
neiš si vys čiu sias ma žas krū tis, no ri tu rė
ti mo te riš ku mo sim bo lį – B ar C dy džio 
krū ti nę.

– Kū di kio žin dy mas tu rint imp lan tus yra 
neį ma no mas.
Ne tie sa. Po krū ti nės di di ni mo mo te rys ga li 
žin dy ti.

– Prieš pa sto jant ar mai ti nant kū di kį, imp
lan tus rei kia išim ti.
Ne tie sa.

– Ne re ko men duo ja ma krū ti nes di din ti ne
gim džiu sioms mo te rims.
Ne tie sa. Ta čiau, jei pa cien tė iš kart po 
ope ra ci jos no ri pa sto ti, tuo met re ko men
duo čiau ope ra ci ją ati dė ti. Pu sė ma no 

pa cien čių, ku rios di di na krū ti nę, yra ne
gim džiu sios.

– Jei krū tys ope ruo tos dar ne gim džiu siai 
mo te riai, tai po gim dy mo krū ti nės for ma ir 
dy dis de for muo sis.
Taip, iš da lies tai tie sa. Po nėš tu mo ir žin dy
mo krū tų for ma ga li pa kis ti.

– Su imp lan tais drau džia ma skris ti, nes jie 
ga li sprog ti.
Ne tie sa. Su krū tų imp lan tais ga li ma ir skrai
dy ti, ir nar dy ti.

– Mo te rys, tu rin čios imp lan tus, yra la biau 
lin ku sios į sa vi žu dy bę.
Tie sa. Stu di ja ro do, kad pa cien čių gru pė, 
tu rin ti krū tų imp lan tus, daž niau žu do si, 
ta čiau tai nė ra su si ję su imp lan tu tu rė ji mu. 
Tie siog ši mo te rų gru pė yra la biau pa žei
džia ma psi cho lo giš kai.

– Po krū ti nės di di ni mo ope ra ci jos pa ge rė ja 
sek sua li nis gy ve ni mas.
Tie sa. Ta čiau tai nė ra su si ję su pa čiais 
imp lan tais, o su tuo, jog po ope ra ci jos 
mo te rys jau čia si lais ves nės ir la biau sa vi
mi pa si ti ki.


