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Zalecenia po zabiegu wszczepienia implantów z mastopeksją 

W klinice 

1. Operacja w zależności od różnych czynników może trwać 2,5-5 godzin. Po zabiegu 

pozostaje się na Sali pooperacyjnej pod opieką najpierw anestezjologa, potem 

wykwalifikowanej pielęgniarki.  Przez pierwsze godziny po zabiegu pacjent/ka jest 

podłączona do sprzętu monitorującego pracę układu krążeniowo-oddechowego.  

Otrzymuje środki p/bólowe, p/obrzękowe, profilaktyczne dawki antybiotyku i inne 

leki  zwykle poprzez wenflon umieszczony w naczyniu żylnym przedramienia lub ręki.  

2. 2-3 godziny po zabiegu można zwykle rozpocząć picie, zaczynając od pojedynczych 

łyków i ostrożnie je zwiększać.  4-6 godzin po zabiegu możliwe jest przejście do 

toalety. 

3. Przed opuszczeniem kliniki zazwyczaj wykonywany jest pierwszy opatrunek. 

Pacjent/ka otrzymuje szczegółową instrukcję dotyczącą zmiany opatrunków w domu, 

jeśli takie są zalecone. Otrzymuje kartę wypisową oraz recepty na zalecone leki z 

instrukcją ich zażywania. 

4. Jeszcze na stole operacyjnym zapinany jest stanik modelujący, który należy nosić 

24godz/dobę. Pas nosi się 7-10 dni. 

5. Powrót do domu jest możliwy tylko pod opieką osoby dorosłej. Niedopuszczalny jest 

samodzielny powrót do domu lub prowadzenie samodzielne samochodu 

bezpośrednio po zabiegu. 

 

Pierwsze dni po zabiegu 

6. Rozpoczynamy zażywanie zaleconych leków oraz  kontynuujemy zażywanie 

dotychczas stosowanych leków.  

UWAGA:  w przypadku wystąpienia objawów narastającej duszności, braku powietrza, 

zasłabnięcia, omdlenia, splątania należy natychmiast poinformować operatora: 605 245 217  

lub 605 12 62 02. 

7. Pierwsze 2-3 dni po operacji mogą być bolesne, choć nie jest to zasadą. Odczuwanie 

bólu jest sprawą bardzo indywidualną - stąd jedne pacjentki mówią o niewielkich 

dolegliwościach, inne skarżą się na większy dyskomfort bólowy. Środki 

przeciwbólowe pomagają przetrwać najgorszy czas, następnie z każdym dniem ból 

słabnie, dzieje się to zwykle po ok. 2-4 dniach. 

8. Zaleca się spanie przez pierwsze kilka dni po zabiegu na plecach,  później unikamy 

spania na tym samym boku. 

9. W domu zalecany jest w ciągu dnia odpoczynek np. w wygodnym fotelu, 

umożliwiającym częste wstawanie i ruch ( element profilaktyki p/zakrzepowej).  Nie 

zaleca się przebywania w ciągu dnia w łóżku, chyba, że w celu krótkiej drzemki. 

10. Zaleca się stosowanie lekkostrawnej, bogatobiałkowej diety z dużą ilością płynów.  

11. Podczas codziennej higieny należy unikać zamoczenia opatrunku, jeśli doszłoby do 

takiej sytuacji, wymagana jest natychmiastowa zmiana opatrunku na suchy.  Najlepiej 

do higieny sprawdzają się wilgotne chusteczki.  

12.  1xdziennie należy wykonać opatrunek w okolicy brodawek piersiowych wg zaleceń. 



Chirurgia P lastyc zna D r K e lle r e-mail: gabinet@doktorkeller.pl
tel. +48 605 12 62 02   +48 605 245 217  

 

13. Ważne, aby przez pierwsze 2 tygodnie unikać podnoszenia ramion, nosić wygodne, 

rozpinane z przodu ubranie ułatwiające ubieranie się.  

Czas w pierwszym tygodniu po zabiegu najlepiej przeznaczyć na obejrzenie ulubionego 

filmu, przeczytanie zaległej lektury, poszperanie na facebooku,  odespanie zaległości. 

Ograniczamy aktywność do niezbędnego minimum. Mamy za sobą duży zabieg, który 

wymaga intensywnej rehabilitacji; pozwólmy organizmowi należycie się zregenerować 

unikając niepotrzebnego wysiłku i aktywności.                  

14. Kontrola pozabiegowa w klinice wymagana jest zwykle 3-7 dni po zabiegu w 

zależności od potrzeby. W trakcie kontroli ocenia się stopień schodzenia obrzęków, 

ukrwienie tkanek,  bolesność i samopoczucie pacjentki.  

15. Szwy, jeśli potrzeba, usuwane są po około 12-14 dniach. Pacjentkę obowiązuje 

jeszcze kontrola odległa  po 3 mcach od zabiegu.  Jeśli jest to konieczne kontrole 

mogą być częstsze.  

 

W pierwszym roku po zabiegu 

16. Noszenie stanika modelującego wymagane jest przez okres 2 mcy non stop, czyli 24 

godz/dobę. Możliwe jest zdjęcie stanika na krótko np. na czas mycia lub uprania.   

17. Po całkowitym zagojeniu wszystkich ran, około 1 mca po zabiegu zaleca się 

stosowanie żeli silikonowych lub plastrów silikonowych w celu poprawy wyglądu 

blizn. Sprawdzone  efekty przynosi stosowanie plastrów silikonowych SUTRICON wg 

załączonej do opakowania instrukcji przez okres 2-3 mcy. 

18. Przez okres 12 tyg. od zabiegu unikaj ekspozycji na słońce okolicy operowanej. Stosuj 

silne filtry SPF50  i osłonę okolicy operowanej w pierwszym roku po zabiegu.  

19. Zrezygnuj z wizyt w saunie i solarium przez 12 tyg. po zabiegu. 

20. Powrót do intensywnych ćwiczeń na siłowni, korcie, powrót do biegania, pływania 

możliwy po 3 mcach tylko w dobrze dopasowanym, stabilizującym staniku.  

21. W celu uniknięcia często ciężkich powikłań i zoptymalizowania procesu gojenia 

powrót do palenia tytoniu i e-papierosów najwcześniej po 1 mcu. 

22. Powrót do normalnych czynności życiowych winien nastąpić nie wcześniej niż po 4 

tygodniach, prowadzenie samochodu na krótkich dystansach po ok. 14 dniach po 

zabiegu. 

Ważne aby przez okres 1mca nie dźwigać ponad 2 kg, a przez kolejny miesiąc nie 

dźwigać ponad 5 kg.  

MAMY: po zabiegu nie ma możliwości opieki nad niemowlęciem, dlatego rozważmy 

przeprowadzenie zabiegu, jeśli można liczyć w domu na pomoc całą dobę przez 2 tyg. 

po zabiegu lub odroczmy zabieg do czasu ok. 24 mcy po porodzie, kiedy dziecko  

stanie się bardziej „samoobsługowe”. Nadal jednak przez okres ok. 2 tyg. po zabiegu 

przyda się pomoc w domu. 

 

UWAGA: w/w zalecenia dotyczą większości pacjentek, jednak należy pamiętać, że każdy 

organizm jest inny, inaczej reaguje na stres operacyjny, w różnym tempie się regeneruje, 

rożnie szybko następuje gojenie  i modelowanie piersi i blizn.  
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Dlatego w/w zalecenia operator może zmodyfikować i dostosować do wymagań osobniczych 

pacjentki.  

Należy pamiętać, że wszczepienie implantów piersiowych z mastopeksją jest zabiegiem 
operacyjnym, który zawsze związany jest z wystąpieniem obrzęku, krwiaków, bolesności, 
blizn.  

Należy mieć świadomość, że efekt ostateczny po zabiegu można ocenić nie wcześniej niż 
kilka miesięcy do roku od zabiegu, co jest związane z procesem gojenia tkanek. 

  

Pacjentka, przystępując do zabiegu, akceptuje w pełni konieczność przestrzegania zaleceń 

operatora.  Wszelkie odstępstwa winny być omówione i uzgodnione z operatorem. 

 

Proszę o uważne zapoznanie się z w/w zaleceniami. Przestrzeganie ich pomoże bezpiecznie 

przejść przez trudy pozabiegowe.        

Dr Keller 

 

 

 
 

 

 
 


