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Iнструкція по використанню легких імплантатів молочної залози B-LITE® 

Інформація, яка міститься в документі «Інструкція по використанню», призначена для надання огляду 
важливої інформації про заповнені силіконовим гелем легкі імплантати молочної залози G&G, включаючи 
показання до застосування, протипоказання, попередження, запобіжні заходи, важливі фактори для 
розгляду лікарем та пацієнтом, побічні ефекти та інші описані умови.

ОПИС ВИРОБУ

Лінійка імплантатів B-Lite включає дві основні моделі - B-Lite / DL і B-Lite / SL.

Загальний опис:

B-Lite®/DL – це двокамерні імплантати молочної залози, (круглі або анатомічні), у якому кожна з камер 
відділена власною оболонкою. Передній (зовнішній) просвіт містить менший (внутрішній) задній просвіт. 
Передній просвіт становить зовнішню форму імплантату. Матеріал наповнювача по всьому імпланту 
виготовлений за технологією B-Lite і в основі має силіконовий гель, який містить порожнисті боросилікатні 
мікросфери, які хімічно зв’язані з наповнюючим силіконовим гелем, і таким чином є “мікросферами, вкритими 
силіконовим гелем”. Концентрація мікросфер в кожному просвіті різна. Гелева суміш у задньому просвіті 
включає високу концентрацію мікросфер для досягнення значного зниження ваги, зберігаючи об’єм 
імплантату. Однак передній просвіт містить меншу концентрацію мікросфер, забезпечуючи помірне 
зниження ваги, але заберпечуючи механічні властивості імплантату, включаючи природні відчуття.  
Оболонка кожного просвіту закрита патчем з такого ж силіконового еластомеру, як оболонка, і склеюється 
з використанням адгезивного компонента з невеликою силіконовою кришкою на внутрішній стороні 
заднього просвіту, яка використовується для наповнення гелем. 
Структура зображена на малюнку 1. Форма B-Lite / DL визначається за допомогою тих самих параметрів, 
що й у стандартних імплантатів молочної залози (об’єм, база, тип профілю, проекція тощо)
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B-Lite®/SL - це однокамерні імплантати молочної залози, (круглі або анатомічні). Матеріал наповнювача  
по всьому імпланту виготовлений за технологію B-Lite, який має в основі силіконовий гель, що містить 
порожнисті боросилікатні мікросфери, які хімічно зв’язані з наповнюючим силіконовим гелем, і таким чином  
є «мікросферами, вкритими силіконовим гелем». Концентрація мікросфер в імплантаті однорідна.  
B-Lite / SL має більш помірне зниження ваги, ніж B-Lite / DL, але все ж є значно легшими, ніж імплантати, 
заповнені стандартним силіконовим гелем. 
Структура зображена на малюнку 2. Форма B-Lite / SL визначається за допомогою тих самих параметрів,  
що й у стандартних імплантатів молочної залози (об’єм, база, тип профілю, проекція тощо).

Мал. 2. Структура B-Lite / SL

Мал. 1. Структура B-Lite / DL

Наповнювач B-Lite:
Силіконовий гель  
з мікросферами

Передній просвіт:
Силіконовий гель  
з низькою концентрацією 
мікросфер

Задній просвіт:
Силіконовий гель  
з високою концентрацією 
мікросфер
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Загальний опис використання мікросфер в галузі медичного обладнання.

Мікросфери застосовуються у різноманітних медичних цілях, таких як дермальні філлери для естетичної 
медицини, наповнювачі м’яких тканин, судинні та нейросудинні емболізаційні агенти або системи доставки 
ліків. Хоча в деяких випадках мікросфери метаболізуються в організмі відносно швидко (наприклад, коли 
вони використовуються як засоби доставки ліків), в інших випадках мікросфери, насправді, є недеградуючими 
імплататами (наприклад, при використанні їх як дермальні філлери або для емболізації). Мікросфери,  
що використовуються в естетичних процедурах, служать для наповнення та підтримки тканини.  
Розміри частинок бувають між 25 і 45мкм в препараті Radiesse (який виготовляється компанією Merz North 
America Inc. і використовується для корекції ліпоатрофії та зморшок і складок обличчя), та від 30 до 50 мкм 
у препараті ArteFill (який виготовляється компанією Artes Medical Inc., та використовується для корекції 
носогубних складок).
Легкі імплантати грудей B-Lite (LWBI), в яких застосована технологія B-Lite™, призначені для використання 
у збільшувальній та реконструктивній маммопластиці.

Фізичні властивості LWBI були оптимізовані так, щоб вони дуже нагадували тканини тіла, таким чином, щоб 
імплантанти B-Lite були ідеальними для використання в естетичній, корекційній чи реконструктивній хірургії.
Імплантати B-Lite доступні у різних розмірах та формах (див. актуальний каталог та прайс-лист).
Дизайн, а також виробництво, постачання та обслуговування клієнтів імплантатів B-Lite підлягають нашому 
контролю управління якістю відповідно до EN ISO 13485.
Продукція сертифікована за CE та відповідає вимогам Європейської директиви щодо медичного  
обладнання (MDD).
Імплантати B-Lite пройшли випробування на біосумісність та відповідають стандартам якості виробів 
медичного призначення

Оболонки імплантатів
Імплантати B-Lite мають хімічно та механічно стійку м’яку силіконову еластомерну оболонку, яка складається 
з декількох шарів полідиметилсилоксану. Зовнішня оболонка імплантату доступна з гладенькою або 
текстурованою зовнішньою поверхнею. Вважається, що завдяки структурі поверхні, імплантанти  
з текстурованою силіконовою оболонкою зменшують довжину та орієнтацію волокон у сполучнотканинній 
капсулі навколо імплантату, знижуючи таким чином рівень капсульної контрактури.

Наповнюючий матеріал
Наповнюючий матеріал по всьому імплантату являє собою композит з когезивного силіконового гелю,  
та порожнистих боросилікатних мікросфер, які хімічно зв’язані з силіконовим гелем. Наявність боросилікатних 
мікросфер дозволяє значно зменшити вагу B-Lite в порівнянні з традиційними грудними імплантатами 
аналогічного об’єму (зниження маси від 25% до 30%).
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У наведеній нижче таблиці показано кілька прикладів порівняння B-Lite™ з іншими заповненими 
силіконовим гелем імплантатами, які є на ринку.

Об’єм 
імплантату (куб.см)

Вага традиційного 
силіконового імплантату (г) * Вага B-Lite / SL (г) Вага B-Lite / DL (г)

260 260 195 186
395 395 296 280
650 650 488 445
810 810 608 545

Щільність стандартного імплантату грудей вважається ~ 1g / cc

Тривалість служби імплантатів молочних залоз
Очікуваний термін служби B-Lite оцінювався шляхом оцінки клінічних даних, доступних для інших силіконових 
імплантатів грудей, які вважаються еквівалентними B-Lite. Покращений дизайн імплантатів третього та пізніших 
поколінь призвів до значного зменшення виникнення розриву імпланту та витікання силікону. Природньо, що 
поширеність розриву імплантату зростає з віком імплантату. Відповідно до даних МРТ досліджень, частота 
розриву варіюється від 0,5-7,7% при 3-річному періоді після імплантації (Cunningham B, 2007) і до 9,3% при 
6-річному періоді після імплантації (Spear SL, 2007). Додаткові дослідження показали, що частота розривів 
становить у середньому 8% через 11 років після імплантації (Heden P, 2006). Цей показник є насправді 
перебільшеним, оскільки включає в себе не тільки випадки, де є чіткі свідчення про розрив, а також і недоведені 
розриви. Результати охоплюють різні дослідницькі когорти (наприклад, первинне та вторинне збільшення та 
реконструкція). Таким чином, протягом 10 років після імплантації тривалість життя імплантатів B-Lite може 
скласти близько 90%.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ЛІКАРЯ

Консультування пацієнта
Відповідальність хірурга полягає в проведенні медичної оцінки відповідності пацієнта для імплантації  
та визначення хірургічної методики, яка підходить як для пацієнта, так і для обраного імплантату, включаючи 
його тип та дизайн.
Цей документ слід переглянути, перш ніж консультувати пацієнта щодо легких імплантатів грудей B-Lite 
виробництва G & G Biotechnology та щодо операції по ендопротезуванню грудей. Як і будь-яка хірургічна 
процедура, імплантація грудей не позбавлена ризиків. Імплантація грудей є вибірковою процедурою, і пацієнт 
повинен бути добре проконсультований та має розуміти співвідношення ризику / вигоди. Перш ніж приймати 
рішення про проведення операції, хірург повинен доручити пацієнтові прочитати інформаційний буклет 
пацієнта та обговорити з ним усі застереження, запобіжні заходи, важливі чинники для прийняття рішення, 
ускладнення та можливі результати. Лікар повинен повідомити пацієнта про можливі ускладнення та про те, 
що медичне лікування серйозних ускладнень може включати додаткову операцію та експлантацію.
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Інформоване рішення

Кожен пацієнт повинен отримати всю відповідну інформацію під час первинної консультації і мати достатньо 
часу до операції для того, щоб прочитати та адекватно зрозуміти важливу інформацію про ризики, рекомендації 
щодо подальшого лікування та переваги, які надають імплантати B-Lite. Пацієнт повинен мати, принаймні, 1-2 
тижні після перегляду та ознайомлення з цією інформацією, перш ніж прийняти рішення щодо первинної 
операції. У випадку ревізійної операції може бути медично необхідним здійснити хірургічне втручання раніше.
Для того, щоб документувати успішний обґрунтований процес прийняття рішення, повинен бути підписаний 
як пацієнтом, так і хірургом документ “Прийняття ризику та згода на операцію”, який потім має зберігатись 
у документах пацієнта.

Інформація про пацієнта

Кожний пацієнт, який має пройти хірургічне втручання, або будь-яка особа, уповноважена діяти за його 
ім’ям з приводу операції, повинен бути проінформований лікуючим лікарем про будь-які операційні або 
післяопераційні ризики в цілому, а також ті, які стосуються імплантатів.
Пацієнтів потрібно професійно та дуже відповідально проконсультувати, щоб у них не виникали 
нереалістичні очікування щодо можливостей та косметичних результатів. Пацієнтам необхідно знати, що 
імплантати не є пожиттєвими, і, можливо, доведеться їх замінити через деякий час.
Рекомендується провести ретельне обговорення з пацієнтом, використовуючи належні візуальні засоби, 
такі як візуалізація, примірка імплантатів або інші варіанти, щоб з’ясувати цілі пацієнта та зменшити 
ймовірність повторної операції для зміни розміру.
Пацієнта слід регулярно запрошувати на консультації з лікарем (кожні 6-12 місяців) для перевірки імплантатів 
та стану оточуючих тканин. Крім того, пацієнти повинні бути проінформовані про те, що ненормальне 
напруження, надмірне переміщення або травматизація навколишніх тканин може призвести до розриву 
імплантату під шкірою а, отже, до передчасної повторної операції та експлантації.
Пацієнти повинні бути проінформовані про те, що розрив заповненого силіконовим гелем імплантату 
грудей найчастіше є безсимптомним (тобто ні пацієнт, ні хірург не можуть виявити розрив у більшості 
випадків), і тому слід проводити звичайні скринінгові дослідження для діагностики прихованого розриву 
(наприклад, МРТ, УЗД).
Відповідальний лікар повинен повідомити пацієнтів про те, як після операції відрізнити імплантат від 
тканини та як проводити самостійну діагностику пухлин.
Пацієнту слід порадити інформувати лікаря, хірурга чи іншого спеціаліста про наявність грудних імплантатів перед 
будь-якою операцією або дослідженням (включаючи мамографію або іншу процедуру візуалізації) в ділянці грудей.
Пацієнтам слід повідомляти про очікувані ризики всіх можливих місцевих ускладнень, а також про загальні 
наслідки для здоров’я, пов’язані з імплантатами грудей та потенційними небажаними ефектами. Пацієнту 
слід вказати, які ускладнення потребують медичної допомоги. Крім того, вони повинні бути поінформовані 
про необхідність проконсультуватися з лікарем або фармацевтом перед використанням місцевих методів 
лікування в ділянці грудей.
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Ідентифікаційна картка імплантату

Ідентифікаційні картки імплантатів надаються у кожній упаковці імплантатів B-Lite і використовуються як 
спосіб відстеження продукції. Ця ідентифікаційна картка повинна бути заповнена та надана пацієнтам для 
забезпечення у разі потреби доступності інформації про дату імплантації та тип імплантатів. Пацієнту слід 
порадити носити ідентифікаційну картку для полегшення медичного обслуговування у випадку 
надзвичайної ситуації.

Застереження

 • Уникайте пошкодження під час операції.
 • Необхідно стежити за тим, щоб уникнути надмірної сили та мінімізувати доторкання до імплантату  
під час хірургічного введення.
 • Розріз, необхідний для імплантатів, заповнених силіконовим гелем, має бути довшим, ніж звичайно 
здійснюється для імплантатів, які заповнюються фізіологічним розчином. Цей довший розріз під час 
введення зменшить ймовірність створення надмірного стресу імплантату та навколишніх тканин.
 •  LWBI має високу когезивність. Враховуючи це, а також стиль, розмір та профіль імплантату, розріз потрібно 
зробити достатньої довжини. Огляд опублікованої літератури вказує на те, що введення імплантатів за допомогою 
надто маленького отвору може призвести до локального ослаблення оболонки імплантату молочної залози, що 
може призвести в подальшому до пошкодження оболонки та можливого розриву імплантату.
 • Необхідно з обережністю використовувати хірургічні інструменти у безпосередній близькості від 
імплантату, включаючи скальпель, шовні засоби та інструменти для диссекції. Наповнені силіконовим гелем 
імплантати мають ризик випадкового травмування інструментами під час імплантації або під час 
експлантації. Пошкодження може бути результатом травми скальпелями, шовними голками, підшкірними 
голками, гемостатами, ретракторами, голкотримачами та щипцями, що можна спостерігати в експлантованих 
виробах за допомогою скануючої електронної мікроскопії.
 • Не здійснюйте лікування капсулярної контрактури методом закритої капсулотомії або способом 
сильного зовнішнього стиснення, оскільки це, ймовірно, призведе до пошкодження імплантатів, розривів, 
складок та / або гематоми.
 • З обережністю проводьте наступні процедури, такі як відкрита капсулотомія, ревізія кишені імплантату, 
аспірація гематоми / сероми, біопсія / лампектомія, щоб уникнути пошкодження імплантату. Репозиція 
імплантату під час відповідних процедур повинна бути ретельно оцінена медичною командою та має 
проводитись з обережністю, щоб запобігти контамінації імплантату. Використання надмірної сили під час 
будь-якої відповідної процедури може сприяти локальному ослабленню оболонки імплантатів, що ймовірно 
може призвести до зниження продуктивності виробу.
 • Не торкайтеся до імплантату одноразовими конденсаторними пристроями для каутерів.
 • Не змінюйте імплантанти або не намагайтеся відремонтувати або встановити пошкоджений протез.
 • Не занурюйте імплантат у розчин бетадіну. Якщо бетадін використовується в кишені, переконайтеся, 
що вона ретельно промита, щоб рештки розчину не залишалися в кишені.
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 • Імплантати грудей призначені тільки для одноразового використання. Не використовуйте повторно 
або не стерилізуйте повторно будь-який виріб, який раніше був імплантований.
 • Не розміщуйте більше одного імплантату в одній кишені.
 • Не використовуйте периумбілікальний доступ для розміщення імплантату.
 • Імплантати більші ніж 800 мл можуть бути пов’язані з підвищеним ризиком ускладнень і доступні тільки 
за призначенням

Безпечність

Безпека та ефективність імплантатів молочної залози не встановлена у пацієнтів з наступними станами: 
 • Аутоімунні захворювання (наприклад, вовчак і склеродермія)
 • Скомпрометована імунна система (наприклад, пацієнт в даний час отримує імуносупресивну терапію)
 • Умови або препарати, що перешкоджають заживленню рани та згортання крові
 • Знижене кровопостачання тканин молочної залози
 • Опромінення грудей після імплантації
 • Клінічно діагностована депресія або інші розлади психічного здоров’я, включаючи дисморфофобію 
та розлади харчування. Будь ласка, обговорюйте будь-які випадки розладів психічного здоров’я перед 
плануванням операції

Показання
Збільшення грудей проводиться жінкам віком від 18 років та включає наступні показання:
 • Первинна реконструкція (для заміщення тканин молочної залози, яка була видалена через рак або 
травми або яка не розвинулася належним чином через важкі аномалії грудей)
 • Ревізійна реконструкція (ревізійна операція для виправлення або покращення результатів первинної 
реконструктивної хірургії грудей)
 • Первинне збільшення (для збільшення розміру грудей за косметичними міркуваннями)
 • Повторне збільшення (ревізійна хірургія для виправлення або покращення результату первинної 
операції збільшення грудей)

Протипоказання
Імплантація LWBI не повинна виконуватися у випадку:
 •  Пацієнти з активною інфекцією будь-якої локалізації
 • Жінки, які в даний час вагітні або годують грудьми
 • Недостатнє тканинне покриття у прогнозованій ділянці імплантації (наприклад, після попереднього 
зменшення грудей), радіаційне ураження або зменшення васкуляризації
 • Абсцеси, кісти або пухлини в області імплантації, особливо рак та рецидивуючі метастази (наприклад, 
персистуючий або інтермітуючий рак молочної залози), виражені фіброзно-кістозні захворювання
 • Пацієнти з психічною нестабільністю
 • Підозра на алергію або надзвичайну імунну реакцію на імплантанти
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 • Порушення заживлення рани або важкі післяопікові рубці 
 • Існуючі пошкодження ребер

Можливі ускладнення

Можливі ускладнення, асоційовані з імплантатами, можуть бути пов’язані з індивідуальним анамнезом, 
медикаментами, технікою операції та післяопераційним лікуванням. Інтра- та післяопераційні ризики, пов’язані 
з імплантатами, вказані нижче:
 •  Некроз шкіри, шелушіння та екструзії  можуть відбуватися через надмірне розтягнення шкіри, яка покриває 
імплантат (наприклад, надмірний розмір імплантату відносно кишені імплантату) або через перервану або 
зменшену васкуляризацію шкіри (наприклад, травмування шкірного клаптя під час хірургічного втручання). 
Лікування стероїдами також може спровокувати некроз. Курці - пацієнти з високим ризиком, тому що кровообіг 
у покриваючій шкірі може бути погіршеним. Може знадобитися ревізія.
 • Гематоми можуть бути викликані травмою кровоносних судин під час операції. Великий 
післяопераційний набряк або гематома можуть спровокувати екструзію або зсув імплантатів, якщо їх вчасно 
не лікувати. Гематоми, які не резорбуються, можуть вимагати негайної експлантації. Гематоми необхідно 
негайно лікувати. Ретельний гемостаз під час операції є їх найкращою профілактикою.
 • Сероми, через травмування або надмірну післяопераційну активність, можуть викликати набряки та 
біль. Можлива терапія: іммобілізація, компресія, дренаж або експлантація, при необхідності.
 • Надмірний набряк може бути викликаний накопиченням серозної рідини (див. “Сероми”).
 • Подвійна капсула є рідкісним явищем, в основному пов’язаним з текстурованими імплантатами, коли 
капсула від’єднується від навколишньої тканини, розвиваються серома або гематома, і після їх резорбції 
утворюється друга капсула. Причини, що призводять до утворення подвійної капсули, все ще обговорюються, 
але більшість доказів підтримують зовнішню механічну причину, хоча існують деякі свідчення щодо участі 
в цьому процесі біоплівки.
 • Зсув, асиметрія або безперервний біль можуть бути пов’язані з неправильним розміром або 
розміщенням імплантату. Такі симптоми можуть бути спровоковані надмірним розміром імплантатів, 
капсулярною контрактурою, а також подразненням через надмірну рухливість імплантату. Болі після 
операцій на молочній залозі можуть виникати в зоні операції, а також у відділах грудних м’язів та плечей.
 • Складки (у медичній літературі також описується як “зморшкуватість”): край імплантату, який 
пальпується, або деформація можуть бути пов’язані з невідповідністю між розміром імплантату та кишенею 
або недостатнім тканинним покриттям.
 • Неправильне положення імплантату - це рідкісне ускладнення, яке вимагає хірургічного втручання.
 • Інфекції пов’язані з імплантатами грудей дуже рідкісні. Інфекції з невстановленою етіологією після 
імплантації слід негайно лікувати. Може бути необхідним використання антибіотиків або дренажу. Не всі 
інфекції можна лікувати, зберігаючи імплантат, може знадобитися експлантація. Про синдром “токсичного 
шоку” повідомляється в окремих випадках у зв’язку з імплантатами грудей.
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 • Почервоніння шкіри, що в літературі описується як “висип”, може спостерігатися з різною частотою і 
з специфічними особливостями залежно від структури поверхні. Це почервоніння шкіри не слід плутати 
з інфекцією. Воно відрізняється від інфекції свербінням та відсутністю системних симптомів інфекції. 
Зазвичай воно виникає через 7 - 10 днів після імплантації і може тривати від 2 до 3 тижнів. Необхідність 
лікування повинна оцінюватися хірургом.
 • Капсулярна контрактура / фіброз: формування фіброзної капсули навколо імплантату є нормальною 
відповіддю організму на імплантат. Через капсулярну контрактуру можуть змінюватися форма та положення 
імплантату. Клінічно значимі (Бейкер III, IV) ступені контрактури можуть спричинити естетичні порушення 
та біль. Закрита капсулектомія не рекомендується, оскільки це може пошкодити імплантат. В літературі 
описані дані, що променева терапія може збільшити ймовірність капсулярної контрактури, некрозу та 
екструзії імплантатів.
 • Підвищена або зменшена чутливість грудей та / або сосків може виникати тимчасово або постійно. 
За наявності імплантатів може спостерігатися зміна чутливості, особливо коли проводиться пери- або 
трансареолярний розріз.
 • Розрив імплантату або витікання наповнювача імплантатів є рекомендованими показаннями для 
експлантації. Після розриву заповненого силіконовим гелем імплантату консистенція силіконового гелю 
запобігає його міграції. Проте не гарантовано, що збережеться повна цілісність гелю.
 • Проникнення силікону: не можна повністю виключити проникнення низькомолекулярних силіконових 
масел. Зазвичай молекули гелю, який проник, залишаються всередині капсули. Гранульоми невідомого 
генезу є показанням біопсії або експлантації.
 • Ризик раку: епідеміологічні дослідження у жінок, які мають імплантати показують, що ризик раку 
молочної залози для них не вищий, ніж в контрольних групах.
 • Ризик імплант-асоційованої анапластичної великоклітинної лімфоми (BIA-ALCL): Всесвітня організація 
охорони здоров’я (ВООЗ) визнала анапластичну великоклітинну лімфому, пов’язану з імплантатом грудей, 
як рідкісну Т-клітинну лімфому, яка може розвиватися після імплантації грудей. Адміністрація з харчових 
продуктів і лікарських препаратів США (FDA) погоджується з визначенням ВООЗ і приймає до висновку, 
що, хоча залишається важко визначити точну кількість випадків, це дуже рідкісний стан. Станом на травень 
2017 р., найбільш повні дані були зібрані USFDA, з доповненнями з інших джерел, які звітували про свої дані. 
Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевого органу охорони здоров’я та відвідайте 
наступні сайти (інформація на сайтах може змінюватися з часом):

▪     • https://www.fda.gov/medicaldevices/productsandmedicalprocedures/   
       implantsandprosthetics/breastimplants/ucm239995.htm (USFDA)
    • https://www.tga.gov.au/alert/breast-implants (Австралія TGA)

 o Зауважте, що FDA не рекомендує профілактичне видалення імплантатів грудей у пацієнтів без 
симптомів або інших аномалій. Тим не менш, ви повинні розглянути можливість BIA-ALCL, коли у вас є 
пацієнт з пізньою, стійкою серомою, яка розвинулась навколо імплантату. Якщо у вас є пацієнт з підозрою 
на BIA-ALCL, скеруйте його для оцінки до відповідного спеціаліста. Під час тестування на BIA-ALCL, зберіть 

B-Lite_DD-127LWBI_IFU_Rev06_UKE_180x180.indd   12 1/29/19   10:14



свіжу рідину сероми та наявні частинки капсули та відправте на патологічні тести для виключення  
BIA-ALCL. Діагностичні дослідження повинні включати цитологічну оцінку серозної рідини за допомогою 
мазків, що окрашені за шкалою Wright Giemsa, та імуногістохімічі дослідження клітинних блоків щодо 
кластера диференціації (CD) та маркерів анапластичної лімфомакінази (ALK).
 o Повідомте про всі підтверджені випадки ALCL у жінок із імплантатами грудей до свого місцевого 
органу охорони здоров’я.

 •  Аутоімунні та сполучнотканинні захворювання обговорюються у зв’язку з імплантатами молочної 
залози. Доказів причинного зв’язку наразі немає.
 • Можлива доброякісна кальцифікація навколо імплантату. Може знадобитися додаткове оперативне 
втручання для видалення та дослідження кальцифікації.
 • Можливість грудного вигодовування, незалежно від імплантатів грудей, може бути порушена внаслідок 
операції. Після операції на грудях, включаючи зменшення та збільшення молочної залози, були зареєстровані 
затруднення грудного вигодовування. Периареолярний хірургічний доступ може ще більше підвищити 
ймовірність виникнення труднощів під час годування груддю. Інфрамаммарний доступ менше впливає на 
грудне вигодовування, ніж периареолярна локалізація розрізу.
 • Немає жодних доказів того, що імплантанти молочної залози можуть зашкодити здоров’ю немовлят.
 • Скринінгова діагностика: Силіконові імплантати можуть перешкоджати скринінговим методам 
дослідження та можуть призводити до фальсифікації результатів. Тому необхідно, щоб пацієнти інформували 
медичний персонал про наявність імплантатів. Для задовільної маммографії та візуалізації грудей з 
імплантатами підходять більшість сучасних радіологічних методів та обладнання. Пацієнтам слід доручити 
інформувати свого рентгенолога про наявність, тип та розміщення імплантатів. Загальні додаткові методи 
візуалізації включають ультразвукове або МРТ-дослідження. B-Lite сумісні з MРТ. Передопераційна та 
післяопераційна мамографія може бути проведена для встановлення базової лінії для рутинної майбутньої 
маммографії у пацієнтів, яким проводиться збільшення молочної залози.
 • Невизначені болі повинні бути негайно досліджені.
 • Невдоволення косметичними результатами може виникнути і зазвичай пов’язане з хірургічними 
методами. Ретельне хірургічне планування є відповідальністю хірурга, але не може виключити появи такого 
ефекту.

Спеціальні імплантати
Спеціальні імплантати (зазвичай на основі форм) доступні за запитом. Ці імплантати підлягають таким 
самим стандартам якості, що застосовуються до вищезазначених виробів. Будь-яка інформація, наведена 
в цій брошурі, також стосується імплантатів на індивідуальне замовлення.
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ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Транспорт та упаковка

Продукти поставляються індивідуально упакованими, з використанням стерильної подвійної пакувальної 
системи. Необхідно стежити за тим, щоб стерильний пакет не був ні відкритий, ні пошкоджений, перш ніж 
імплантат буде остаточно імплантований.
Будь-яка стерильна упаковка продукту забезпечена самоклеючими етикетками із зазначенням виробника, 
об’єму або розміру, каталожного та серійного номерів. Етикетки повинні бути вклеєні в картку пацієнта та 
ідентифікаційну картку імплантату.

Стерилізація, зберігання, термін служби
Продукти стерилізуються з використанням сухого тепла. Стерильність гарантована на 5 років від дати 
стерилізації, якщо стерильна подвійна упаковка не була пошкоджена (див. Етикетку для максимального 
часу зберігання, “використати до”, РРРР-ММ).
Стерильність виробів з пошкодженою упаковкою не гарантується.
Продукти повинні зберігатися в сухих умовах при кімнатній температурі, при відносної вологості повітря 
не вище 70% та температурі не вище 35 ° С. Оскільки упаковка продукту є газопроникною, не допускайте 
впливу пари або газу на упаковку продукту. Імплантати слід зберігати у горизонтальному положенні.
Продукти виготовляються тільки для одноразового використання і не повинні бути повторно використані 
або повторно стерилізовані. Це пов’язано з наступним:
 • властивості поверхні не дозволють її безпечно знезаражувати і не можна рекомендувати відповідну 
процедуру знезараження.
 • Продукти чутливі до низького тиску / вакууму і не можуть підлягати звичайним процедурам стерилізації.
 • Цілісність продукту, особливо цілісність оболонки, є об’єктом максимального механічного навантаження 
протягом імплантації та експлантації. Цілісність продукту після використання або повторної стерилізації 
не може бути правильно оцінена користувачем. Продукт розроблений для того, щоб витримати лише один 
випадок імплантації.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ІМПЛАНТАЦІЇ

Продукти, що постачаються, призначені виключно для імплантації хірургами, які мають досвід з естетичної 
або реконструктивної хірургії грудей.
Не використовуйте більше одного імплантату на одну молочну залозу.
Продукт призначений тільки для одноразового використання. Не використовуйте повторно експлантовані 
імплантати.
Ідентифікація продукту: самоклеючі етикетки, що супроводжують кожен імплантат, надаються у внутрішній 

B-Lite_DD-127LWBI_IFU_Rev06_UKE_180x180.indd   14 1/29/19   10:14



упаковці продукту. Етикетки містять інформацію про продукт і призначені для додавання до картки пацієнта 
та ідентифікаційної картки імплантату для його ідентифікації та відстеження.
Пацієнти повинні бути обстежені перед операцією, щоб забезпечити достатнє, без натягу тканинне покриття 
над імплантатом та розрізом.
Примітка. Змінний імплантат має бути доступним під час імплантації.
Необхідно уникати прямої комбінації імплантату з лікарськими препаратами.

Попереднє дослідження продукту
Необхідно дотримуватись цілісності упаковки. Стерильність не гарантується, якщо один з компонентів 
стерильної подвійної упаковки пошкоджений або відкритий. У операційній забезпечується стерильність 
продукту, доки стерильна внутрішня упаковка не була пошкоджена та не відкрита.
Не використовуйте продукт, чия упаковка була пошкоджена або відкрита.

Поводження з стерильною упаковкою продукції:

 1. Зовнішню упаковку потрібно відкривати в асептичних умовах. Після зняття зовнішньої стерильної  
  упаковки, самоклеюча наклейка з внутрішньої упаковки додається до карти пацієнта.
 2. Після відкриття зовнішньої стерильної упаковки внутрішню стерильну упаковку слід розміщувати  
  на стерильному столику для інструментів у стерильних умовах.
 3. Внутрішня стерильна упаковка повинна бути відкрита у стерильних умовах незадовго перед  
  імплантацією. Стерильний імплантат готується відповідно до вибраної хірургічної методики  
  та вручається хірургу.

Рекомендується мінімізувати маніпуляції з імплантатом. Кількість персоналу, що контактує з стерильною 
упаковкою, повинна бути мінімізована з метою щоб тільки хірург мав безпосередній контакт із імплантатом.
Жодні модифікації не повинні проводитись з імплантатами до або під час імплантації. Перед імплантацією 
кожен імплантат потрібно оглянути для виявлення можливого пошкодження, забруднення чи втрати 
цілісності оболонки.

Огляд LWBI
Перед використанням огляньте грудний імплантат щодо будь-якого забруднення частинок, пошкодження 
або втрати цілісності оболонки.
НЕ імплантуйте будь-який виріб, який, можливо, має ознаки забруднення частинками, пошкодження або 
втрату цілісності оболонки. Стерильний резервний імплантат повинен бути легко доступним під час 
операції.
НЕ імплантуйте будь-який продукт, який має ознаки витікання наповнювача чи пошкодження.
НЕ імплантуйте пошкоджені або модифіковані продукти.
Перед використанням тримайте імплантат молочної залози у внутрішній термоформі закритим, щоб 
запобігти контакту з забруднюючими частинками з повітря та операційного поля.
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Хірургічна процедура
Імплантація може бути виконана різними хірургічними методами. Хірург повинен приймати рішення щодо 
техніки, яка найкраще відповідатиме медичним вимогам, а також індивідуальним потребам пацієнта.
Необхідно уникати впливу тиску, натяжіння або інших факторів напруги, які можуть впливати на імплантат 
та ділянку розрізу.

Імплантацію потрібно проводити обережно. Імплантати можуть бути пошкоджені через надмірне стискання 
руками, маніпуляцію голками або хірургічними інструментами. Якщо зовнішня еластомерна оболонка була 
пошкоджена, наповнюючий матеріал може витікати з імплантату.
Слід враховувати наступні рекомендації:
 • Розрізи повинні бути достатньо великими, щоб полегшити введення імпланату без надмірного 
маніпулювання та доторкання до нього, та уникнути пошкодження імплантату. Неадекватна диссекція 
кишені збільшує ризик розриву та мальпозиції імплантату.
 • Гемостаз слід проводити ретельно. Каутер може пошкодити оболонку імплантату.
 • Ретельно слід обирати розмір імплантату. Рекомендується мати різні розміри імплантатів, щоб 
потрібний розмір був доступним. Сайзери можна використовувати для визначення потрібного розміру під 
час операції.
 • Кишеня імплантату повинна відповідати розміру імплантату. Імплантати слід розташовувати рівномірно 
і без зморшок.
 • Необхідно забезпечити відповідне тканинне покриття або, при необхідності, віддавати перевагу 
субмускулярному розміщенню імплантатів.

Профілактика забруднення
Поверхня імплантату повинна не бути контамінована тальком, пилом або шкірним жиром. Бавовняне 
волокно, тальк або інші поверхневі забруднювачі можуть притягуватись електростатичним зарядом і, таким 
чином, провокувати підвищену реакцію організму на чужорідне тіло.

Необхідно приділяти надзвичайну увагу по запобіганню забруднення.
Перед тим, як доторкнутися до імплантату, медичному персоналу слід користуватися чистими стерильними 
рукавицями, що не містять тальку, промитими стерильним сольовим розчином.

Післяопераційний догляд
Стан пацієнта слід контролювати протягом перших двох тижнів після операції та принаймні ще раз протягом перших 
шести місяців після операції, щоб якомога швидше помітити можливу реакцію на імплантати (див. “Ускладнення”).

Аксесуари
Аксесуари не постачаються разом із LWBI. Слід зазначити, однак, що рукави для доступу при встановленні 
текстурованих імплантатів поставляються деякими виробниками. Рішенням хірурга залишається визначити, 
чи використовувати такий рукав під час операції LWBI.
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Гарантія
Вся продукція виробляється та перевіряється на якість та відповідність згідно до Директиви про медичне 
обладнання. Індивідуальні компоненти були ретельно відібрані, а всі компоненти та виробництво відповідають 
найсучаснішим стандартам якості виробів медичного призначення.
Компанія G & G Biotechnology Ltd гарантує, що при виробництві та випуску цього продукту було застосовано 
принципи розумної турботи. G & G Biotechnology Ltd. не контролює умови використання, відбір пацієнтів, 
хірургічну процедуру та післяопераційне навантаження або поводження з виробом. G & G Biotechnology Ltd. 
не гарантує ні хорошого ефекту, ні негативного впливу після його використання, і не несе відповідальності 
за будь-які випадкові або непрямі втрати, пошкодження або витрати, прямо чи опосередковано пов’язані з 
використанням цього продукту.
Необхідно дотримуватись будь-якої інформації, зазначеної в “Інструкції з користування”. Заміна виробів фірмою 
G & G Biotechnology Ltd. можлива лише в тому випадку, якщо виявлені і безумовно доведені виробничі дефекти.
Немає жодних гарантій, висловлених або передбачених, в тому числі передбачених комерційним 
законодавством, та будь-яких гарантій на модифікації, які користувач може застосувати до виробів.
Жоден представник або дистриб’ютор виробника не має права змінювати перелічені вище попередження 
або запобіжні заходи.
Жодна фізична особа або юридична особа не можуть брати на себе жодних зобов’язань або відповідальності, 
крім виробника.

Повернення продукції
Будь ласка, не повертайте продукти без письмового дозволу компанії G & G Biotechnology Ltd. Авторизація 
повинна бути отримана через авторизованого представника G & G Biotechnology.
Для повернення експлантованої продукції слід подати «Примітку щодо продукту», продукт повинен бути 
деконтамінований, заповнений сертифікат про знезараження та повернений разом із продуктом. Не 
повертайте продукт, якщо пацієнт має СНІД, є носієм ВІЛ, має гепатит або відомо чи підозрюється, що він 
є переносником інших інфекційних агентів. Будь ласка, повідомте про це представника G & G Biotechnology. 
Для отримання точних інструкцій, будь ласка, зв’яжіться з представником G & G Biotechnology.
Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Стандартних умов договору, надрукованих на 
накладних та на рахунку-фактурі, безкоштовна копія яких може бути надана за запитом.
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EC REP

Символи:

 

Каталожний номер

Серійний номер 

Використати до (рік-місяць) 

Стерилізовано сухим жаром 

Дивись інструкцію з використання 

Не використовувати повторно / лише одноразове використання 

Виробник 

Авторизований представник 

Верхня межа температури 

Не стерилізувати повторно 

Не використовувати якщо упаковку пошкоджено
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www.b-lite.com / info@b-lite.com
 
ВИРОБНИК:

G & G Biotechnology Ltd.
4 вулиця Бен-Гуріон
Хайфа, 3541415, Ізраїль
Електронна пошта: support@gg-bio.com

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:

ТОВ Політех Хелс Україна
бульвар Лесі Українки, 26, офіс 509
м.Київ, 01133, Україна
Телефон +38 044 455 99 19 
Електронна пошта: polytechhealth@gmail.com

Описані продукти охоплюються одним або декількома відповідними
патентами США та / або іноземними патентами.

LIGHTWEIGHT
BREAST
IMPLANTS

B-Lite_DD-127LWBI_IFU_Rev06_UKE_180x180.indd   20 1/29/19   10:14


