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– Šiuolaikiniai implantai – visam gyveni
mui ir jų keisti niekada nereikės.
Netiesa. Implantus rekomenduojama keisti
po 10 metų dėl jų galimybės plyšti. Retais
atvejais pakartotina operacija būna reikalin
ga dėl didesnės pacientės audinių reakcijos į
įdėtą implantą.
– Implantai yra A, B, C, D dydžių ir juos
galima išsirinkti taip pat, kaip ir renkantis
liemenėlę.
Netiesa. Implantai matuojami mililitrais ar
gramais, jų yra įvairių modelių ir formų.
Dažnai neužtenka pacientės noro turėti vie
nokio ar kitokio dydžio krūtis. Labai svar
bus faktorius – audinių elastingumas, kuris
leidžia krūtis padidinti iki tam tikro dydžio.
– Išėmus implantus suprastėja sveikata.
Netiesa. Implantų turėjimas ar neturėjimas
neturi nieko bendro su pacientės sveikata.
– Krūtų mažinimo operacija yra sudėtin
gesnė, nei krūtų didinimas.
Taip, tiesa. Krūtų didinimas trunka iki 1
valandos, pooperacinis pjūvis yra nedidelis.
Krūtų mažinimas trunka iki 2,5–3 valandų,
operacija didelė ir sudėtinga.

– Menopauzės metu ar po jos moterims
draudžiama atlikti bet kokias krūtų korek
cijos operacijas.
Netiesa. Krūtų korekcija atliekama ir meno
pauzės metu.
– Krūtų didinimo operacijos dažniausiai
atliekamos perdėtai savo išvaizda besirūpi
nančioms jaunoms moterims.
Netiesa. Normalu, kad moterys, turinčios
neišsivysčiusias mažas krūtis, nori turė
ti moteriškumo simbolį – B ar C dydžio
krūtinę.
– Kūdikio žindymas turint implantus yra
neįmanomas.
Netiesa. Po krūtinės didinimo moterys gali
žindyti.
– Prieš pastojant ar maitinant kūdikį, imp
lantus reikia išimti.
Netiesa.
– Nerekomenduojama krūtines didinti ne
gimdžiusioms moterims.
Netiesa. Tačiau, jei pacientė iškart po
operacijos nori pastoti, tuomet rekomen
duočiau operaciją atidėti. Pusė mano

pacienčių, kurios didina krūtinę, yra ne
gimdžiusios.
– Jei krūtys operuotos dar negimdžiusiai
moteriai, tai po gimdymo krūtinės forma ir
dydis deformuosis.
Taip, iš dalies tai tiesa. Po nėštumo ir žindy
mo krūtų forma gali pakisti.
– Su implantais draudžiama skristi, nes jie
gali sprogti.
Netiesa. Su krūtų implantais galima ir skrai
dyti, ir nardyti.
– Moterys, turinčios implantus, yra labiau
linkusios į savižudybę.
Tiesa. Studija rodo, kad pacienčių grupė,
turinti krūtų implantus, dažniau žudosi,
tačiau tai nėra susiję su implantu turėjimu.
Tiesiog ši moterų grupė yra labiau pažei
džiama psichologiškai.
– Po krūtinės didinimo operacijos pagerėja
seksualinis gyvenimas.
Tiesa. Tačiau tai nėra susiję su pačiais
implantais, o su tuo, jog po operacijos
moter ys jaučiasi laisvesnės ir labiau savi
mi pasitiki.
5

