B-Lite® odlehčené inovativní prsní implantáty

Dokonalý a přirozený dekolt na dlouhá léta

Stejně jedinečné jako vy
Rozhodnutí podstoupit zvětšení prsů je důležité
a vy jistě budete mít dotazy.
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Jaké implantáty jsou pro mě ty pravé?
Jak budou moje nová prsa vypadat a jaký z nich
budu mít pocit?
Věříme, že díky odlehčeným implantátům
B-Lite® vám můžeme odpovědi na tyto otázky
trochu usnadnit.
Nižší hmotnost = menší tlak na kůži
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Lehkost
Jak ji zachytila mezinárodně respektovaná fotografka Esther Haase

Co jsou odlehčené implantáty B-Lite®?
B-Lite® je první skutečnou inovací v technologii prsních
implantátů za více než 30 let. Jde o unikátní kombinaci
klinicky ověřených materiálů, které snižují hmotnost
prsních implantátů, aniž by se zmenšil jejich objem nebo
velikost.
Nižší hmotnosti je dosaženo pomocí patentované
technologie kombinující vysoce čisté mikrosféry (malé
bublinky vzduchu) hladce propojené s vysoce
kohezivním gelem medicínské kvality poslední
generace.
Odlehčené implantáty B-Lite® vyvinul
Dr. Jacky Govrin-Yehudain, který má rozsáhlé
zkušenosti s účinky gravitace na prsní tkáň u tisíců žen.
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Výhody implantátů B-Lite® pro vás
• Nižší hmotnost = menší napínání prsní tkáně v průběhu času, což znamená
také její menší ochabnutí a minimální pokles prsou
• Ženy potvrzují nižší pooperační bolesti a rychlejší návrat k běžným aktivitám1
• Díky unikátnímu gelu nehrozí vlnění implantátu
• Menší zátěž pro záda i v případě většího dekoltu
• Nižší hmotnost znamená větší každodenní pohodlí
• Vlivem menšího tlaku na prsní tkáň je zde i nižší riziko vzniku pooperačních
komplikací
• Implantáty jsou navrženy tak, aby poskytovaly lepší možnosti v diagnostickém
zobrazování (např. v mamografii)
1) Govrin-Yehudain O, Matanis Y, Govrin-Yehudain J. Aesthetic Surgery 2018 Oct (10): 1092-1096

Lehkost, kterou cítíte

Důvěra a sebejistota
Implantáty POLYTECH jsou registrovány ve více než 80 zemích
světa a lékaři si je již vybrali pro stovky tisíc svých spokojených
pacientek.
Spokojenost pacientek
• 96 % pacientek uvedlo, že jejich prsa jsou s implantáty
B-Lite® pocitově měkká a přirozená1
• 95 % chirurgů bylo velmi spokojeno nebo spokojeno s
estetickým výsledkem, jehož bylo s implantáty B-Lite®
dosaženo1
• 95 % chirurgů došlo k závěru, že jejich pacientky jsou s
implantáty B-Lite® velmi spokojené nebo celkově spokojené 1
1) G&G Report B-Lite® Survey (2017), archivní údaje

Jsou implantáty B-Lite® pro vás tou pravou volbou?
Implantáty B-Lite® jsou k dispozici v různých površích, velikostech a profilech.
Váš lékař tak může společně s vámi vybrat ten správný implantát pro vaše tělo.
Díky široké nabídce získáte dekolt, po kterém toužíte.
Jsou volbou předních chirurgů a slouží spokojeným pacientkám po celém světě.

B-Lite® - první a jediné odlehčené implantáty na světě
Implantáty B-Lite® vyrábí v Německu společnost POLYTECH, přední světový výrobce
prsních implantátů.

B-Lite® – Když méně je více
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Inovace
POLYTECH obal

Trvalá vazba mezi
mikrosférami a silikonem

Evidence pooperačního stavu2
B-Lite® implantáty
Tradiční implantáty
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Bezpečnost1
Komplikace

Celkem

Ruptura

Na pacienta Na implantát
(n=790)

(n=1580)

0

0%

0%

5

0.6 %

0.3 %

3

0.4 %

0.2 %

Pozdní serom
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0%

0%

Vlnění/vrásnění

0

0%

0%

13

1.6 %

0.8 %

21

2.7 %

1.3 %

Kapsulární kontraktura (III/IV)
Serom

Další případné komplikace: infekce,
otočení, hematom, double bubble
bubble
Celkem
reoperací

1) Günter Germann, Jacky Govrin, Chris Inglefield, Nikolaus Raab, Dauro Reale, Philip Turton; Post-Market Survey (2017); G &G archivní údaje

Doporučuje se pravidelně provádět screening prsou pro včasné zjištění rakoviny
prsu u žen nad 40 let1.
Implantáty B-Lite® jsou 100% kompatibilní s magnetickou rezonancí.
Implantáty B-Lite® jsou navrženy tak, aby v rámci zobrazovacích metod
poskytovaly jedinečné výhody v porovnání s tradičními silikonovými implantáty.
B-Lite®

Silikon

Pod mamografem je gel B-Lite®
průsvitnější než silikon, což zaručuje větší
zřetelnost a transparentnost2

B-Lite®

Silikon

Při ultrazvukovém vyšetření je u implantátů
B-Lite® zřetelných méně artefaktů a lepší
ohraničení než u tradičních silikonových
implantátů3

1) Recommendations from the American College of Obstetrics & Gynaecology
2) B-Lite® pod mamografem 2017), G&G data on file
3) B-Lite® pod ultrazvukem (2017), G&G data on file

B-Lite® MESMO® (jemně
texturované implantáty)

B-Lite® Microthane®

B-Lite® MESMO® je kombinací jemné
povrchové mikrotextury a odlehčeného
vnitřního gelu. Tento povrch je vhodný
pro aktivní ženy (sport, tanec) a ty, které
si chtějí užít větší dekolt bez pocitu
těžkosti na hrudi a bolesti zad. MESMO®
povrch zajišťuje minimální vznik
kapsulární kontraktury.

B-Lite® Microthane® kombinuje
jedinečný odlehčený gel s povrchem
pokrytým mikro-polyuretanovou pěnou
společnosti POLYTECH. Ideální
implantát pro ženy, u nichž chirurg
potřebuje rychle získat kontrolu nad
stabilitou a umístěním implantátu.
Nejnižší míra kapsulárních kontraktur u
všech implantátů. Zajišťují dlouhodobě
pevná prsa bez poklesu.

V jakém profilu jsou k dostání:
Střední, vysoký a extra vysoký.
V jakém tvaru jsou k dostání:
Anatomickém a kulatém.

V jakém profilu jsou k dostání:
Střední, vysoký a extra vysoký.
V jakém tvaru jsou k dostání:
Anatomickém a kulatém.

B-Lite® POLYtxt® (texturované
implantáty)
Ideální implantát pro pacientku, u níž
chce chirurg využít výhod odlehčených
implantátů v kombinaci s jedinečným
mikrotexturovaným povrchem, který
pomáhá zajistit stabilitu implantátu.
Texturovaný povrch B-Lite® (POLYtxt®)
je extrémně populární. 90 % pacientek
uvádí velkou spokojenost.

V jakém profilu jsou k dostání:
Střední, vysoký a extra vysoký.
V jakém tvaru jsou k dostání:
Anatomickém a kulatém.

Záruční program IMPLANTS OF EXCELLENCE
Program IMPLANTS OF EXCELLENCE byl speciálně vyvinut pro pacienty s implantáty POLYTECH. Nabízí
doplňkové služby ve zvláštních případech a je navržen tak, aby se zvýšila vaše spokojenost a důvěra před
a po implantaci.
Společnost POLYTECH je předním výrobcem implantátů pro tvarování prsou a těla. Všechny implantáty
jsou vyrobeny s maximální péčí a mají vynikající kvalitu. Online registrace pro záruční program je zdarma.
Více informací o záručním programu najdete na www.polytechimplantaty.cz
Výrobky

Služby

• Prsní implantáty včetně
B-Lite® s následujícími
povrchy
• MESMO®
• Microthane®
• POLYtxt®

Celoživotní bezplatná
výměna implantátů
• v případě prasknutí obalu
související s materiálem
• včetně úpravy kontralaterálního prsu ve všech
lékařsky diagnostikovaných
případech

Další nabídka pro
implantáty s povrchy

Výměna implantátů
v důsledku kapsulárních
kontraktur stupně III
nebo IV dle Bakera

• MESMO®

po dobu až 10 let
po implantaci

•

POLYtxt®

• Microthane®

po dobu až 15 let po implantaci
nebo při výskytu rotace
po dobu 15 let od implantace

Neplatí pro implantáty > 700 ml a pro implantáty B-Lite® > 920 ml.

Vaše další výhody s programem IMPLANTS OF EXCELLENCE
• Roční průzkum mezi pacientkami vám dává možnost vyjádřit se
ke kvalitě života s implantáty. Účastí získáte privilegovaný nárok
na služby programu „IMPLANTS OF EXCELLENCE“.
• Získáte informace o hlavních výsledcích ročního průzkumu.
• Další informace pro pacienty, zejména pro účastníky programu
„IMPLANTS OF EXCELLENCE“ naleznete na našich webových
stránkách: www.polytechimplantaty.cz.
• Tým společnosti POLYTECH ochotně zodpoví vaše otázky.
• Společnost POLYTECH je známa více než 30 lety zkušeností
s implantací prsou a hýždí. Společnost POLYTECH vždy dodržuje
závazky, bezpečnost a kvalitu: Quality you can feel.

Registrace do
záručního programu:

SANIMPO spol. s r.o. - výhradní distributor prsních implantátů
B-Lite® v ČR
Tismická 846/12
100 00 Praha - Strašnice
info@sanimpo.cz
Facebook: @sexyprsa
Instagram: @polytechimplantaty.cz
YouTube: Polytech CZ
Odlehčené prsní implantáty B-Lite® se vyrábí v Německu s certifikátem®. Na popsané produkty
se vztahuje jeden nebo více amerických mezinárodních patentů. B-Lite je registrovanou
ochrannou známkou společnosti G&G Biotechnology Ltd. Zákonným výrobcem je společnost
G&G Biotechnology Ltd. © Všechna práva vyhrazena.
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Chcete-li se dozvědět, proč pro vás může být implantát
B-Lite® tím pravým, prosím promluvte si se svým
chirurgem nebo navštivte polytechimplantaty.cz/b-lite.

