
РЪКОВОДСТВО ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС СИЛИКОНОВИ ГРЪДНИ 

ИМПЛАНТИ 

 

Уважаеми пациенти,  

Вашата операция вече е факт и от сега нататък започва процеса на 

възстановяването Ви. Той е изключително важен и трябва стриктно да спазвате 

указанията на Вашия пластичен хирург. От това зависи в голяма степен да имате 

резултат, който да е красив и отговарящ на Вашите цели и желания.    

 В деня на изписването Ви от клиниката ще получите епикриза за извършената 

оперативна интервенция, паспорти за поставените Ви импланти, подробни указания за 

следващите контролни прегледи, как да се грижите за новия си бюст и рецепта с 

медикаментите, които трябва да приемате. Освен това, при наличие в клиниката на 

специализирана рехабилитация е важно да се възползвате от нея с цел по-бързото Ви 

възстановяване и връщане към нормално ежедневие. 

   Почивка  

     В първите няколко дни е нормално да чувствате отпадналост. Пригответе си 

условия за почивка, вода и други течности, здравословна, богата на протеини храна. 

Алкохол не се препоръчва, поне до края на първата седмица.   

 Допустимо е да повишите температура до 37 – 37,5 градуса. Не приемайте 

Аспирин или антикоагуланти. Възможно е да имате световъртеж, гадене или подуване 

на стомаха – това са временни симптоми, следствие от анестезията. Всички те ще 

отминат бързо.  

Обезболяващи 

  Болката и дискомфортът ще преминат постепенно в рамките на няколко дни. 

Вашият хирург ще Ви предпише аналгетици и противовъзпалителни, които да приемате 

по определена от него схема. Нормално е да имате намалена чувствителност на гърдите 

и зърната, тя преминава с времето. 

Антибиотици 

В определени случаи Вашият хирург може да прецени, че има нужда да 

приемате антибиотици за период от 5-10 дни. Спазвайте определената схема за приема 

им. 

Оток и синини  

За да редуцирате отока и синините приемайте хомеопатични средства - Arnica 

30CH, 3 пъти на ден по 3 гранули в продължение на 1-2 седмици. Започнете 

приема непосредствено след операцията. Отокът и синините ще отшумят в рамките на 

две седмици до 1 месец след операцията. За да ускорите процеса на възстановяване е 

препоръчителна специализирана следоперативна рехабилитация. 



Позиция при сън  

Не трябва да спите по корем най-малко 1 месец след като уголемите бюста си. 

Вашият хирург ще Ви каже кога е допустимо да заемате отново позицията по корем.   

Душ  

В зависимост от превръзките, които са Ви поставени, трябва да спазвате 

препоръките на хирурга Ви. Обичайно можете да се къпете 48 часа след операцията и 

снемането на дренажите, но само след съответни указания от хирурга Ви. Взимайте 

кратки душове, като струята трябва да бъде насочена към гърба ви. Лепенките, с които 

са покрити разрезите са водоустойчиви, но все пак не разтривайте и не слагайте 

козметика върху тях. Можете да използвате на вана, басейн, джакузи, сауна и парна 

баня най-рано след 1 месец.  

Масажи  

За да могат имплантите Ви да заемат по-бързо крайната си позиция, мускулът да 

се отпусне и бюстът Ви да придобие завършен вид, Вашият хирург може да Ви 

препоръча специални масажи. Можете да ги правите и сами както са Ви инструктирали 

в клиниката. Започва се след втората седмица в продължение на две-три седмици. 

Хубаво е да си отделите по 4-5 мин всяка сутрин и вечер. 

Белези  

След пълното зарастване на раните е желателно да ги третирате с мазила за 

профилактика на груби белези до 3-тия месец, според указанията, които Ви е дал 

лекаря, обикновено 2 пъти дневно - сутрин и вечер. За да предпазите белезите си от 

пигментиране не е хубаво да ги излагате на пряка слънчева светлина и солариум в 

период от 6 до 8 месеца. Винаги използвайте слънцезащитен крем с фактор SPF-50, а 

ако посещавате солариум слагайте лепенки на разрезите. 

Бельо  

Първият сутиен, който носите непосредствено след операцията играе 

съществена роля във възстановяването Ви. Той е изработен специално за целта така, че 

имплантите да останат в правилната си позиция и едновременно с това Вие да се 

чувствате комфортно. Необходимо е да го носите през цялото денонощие по време на 

първия месец, а следващия месец само денем или според препоръките на хирурга Ви. В 

зависимост от Вашия индивидуален случай, вида на имплантите и предпочитанията на 

хирурга Ви може да носите и притискаща еластична лента за определен период от 

време. 

Шофиране            

  

Не е желателно да шофирате поне две седмици. След това можете да започнете, 

но на къси разстояния и постепенно да увеличавате продължителността. Карайте 



внимателно, с плавни движения, използвайте и двете си ръце и винаги носете 

предпазния си колан. 

Движение  

В продължение на 1 месец не бива да вдигате ръце над главата си, а месец и 

половина е противопоказно да вдигате тежести над 2 кг. Към тренировки можете да се 

върнете постепенно след месец и половина. Препоръчително преди това е умереното 

движение – ходене пеш, велоергометър, но не и натоварване на горната част на тялото 

и гръдните мускули. 

Контролни прегледи 

Вашият хирург ще ви назначи дати за контролни прегледи съобразени с Вашия 

конкретен случай. Обикновено те са на 7-мия и 14-тия ден, на един, три, шест месеца , 1 

година и всяка следваща година с предварително ехографско изследване на гърдите. Те 

са важни тъй като дават възможност да се проследи процеса по зарастване на раните и 

правилното позициониране на имплантите Ви.      

 Особено важно е през първите 3-4 дни да обръщате внимание за симптоми на 

усложнения и своевременно да известите хирурга си ако установите такива. Когато 

настъпва такъв проблем, той обикновено засяга само едната гърда, по-рядко двете 

едновременно. Следете за рязко усилване на болката, подуване или зачервяване в 

гърдата, по-висока от 38 гр. телесна температура.  

Техники за преглед на гърдите  

 

Трябва всеки месец да правите самостоятелен преглед на гърдите си, както и да 

Ви бъде показано как да различавате имплантите от гръдната си тъкан. Ето защо е 

важно да имате предвид да следвате описаните тук препоръки.  

Никога не манипулирайте и не притискайте твърде много импланта. Наличието 

на бучки, постоянна болка, подуване, втвърдяване или промяна във формата на 

импланта може да е предполагаем симптом за руптура на импланта. Ако имате някой от 

тези симптоми, информирайте за това хирурга си, Той може да назначи изследвания 

като ЯМР или ехография с висока резолюция.  

Ще се наложи да правите редовни ехографски или други образни изследвания в 

съответствие с препоръките на Вашия хирург. Важно е да се подчертае значението на 

тези прегледи. Важно е да информирате медицинските специалисти, които Ви 

преглеждат, за наличието, типа и разположението на Вашия(те) имплант(и) и да 

поискате да Ви се направи диагностична, а не скринингова ехомамография.  

 

Травма  

Трябва да се консултирате с Вашия хирург ако подозирате някакви усложнения 

след травма или компресия, причинени например от екстремно масажиране в областта 

на гърдите, при някои спортни дейности или от предпазни колани в автомобил при 

ПТП. 

Руптура, сером, капсулна контрактура и промяна в позицията и/или положението 

на импланта 



 

Ако забележите някоя от следните промени в бюста си е наложително веднага да 

посетите Вашия хирург с цел уточняване на евентуално усложнение: 

- поява на силна болка в гърдата непровокирана от предходно физическо усилие; 

- подуване на гърдата; 

- втвърдяване на гърдата; 

- промяна във формата;  

- видимо изместване на импланта и промяна в позицията и височината на зърната; 

- рязко спадане на обема на една от гърдите; 

- наличие на уголемени лимфни възли под мишниците; 

 

Очакван полезен живот 

 

Силиконовите гръдни импланти не са доживотни изделия. С оглед на 

безопасността, както и в интерес на най-добрия възможен естетичен резултат, е важно 

да посещавате кабинета на Вашия пластичен хирург за всички контролни прегледи, 

предписани от него. Средният очакван полезен живот на предлаганите на пазара 

импланти е определен на 10 години, но ако имплантите нямат руптури или някакви 

други усложнения, не е необходимо те да бъдат отстранявани или подменяни. 

 

Настоящото ръководство е официален документ на БАПРЕХ и е предназначено 

да подпомогне информационно пациентите след извършена процедура 

„Аугментационна мамапластика със силиконови импланти“. Ръководството е 

изработено от Комисията за аугментационна мамапластика обсъдено и одобрено чрез 

гласуване на Общо събрание на БАПРЕХ на 05.11.2022г.  

 

 

 

 


