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Pas cu pas, despre estetica sânului
Tot ce ai nevoie să știi despre chirurgia estetică a sânului. 
Un ghid complet pentru femei informate.
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Din acest eBook afli tot ce ai nevoie să știi 
despre chirurgia estetică a sânilor. 

Ca să te simți bine în pielea ta. 

Să fie cu folos!
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Chirurgia estetică a sânului nu mai ține doar de intervenții de mărire cu implant de 

silicon, ci a devenit o practică medicală de corectare sau îmbunătățire a aspectului 

sânilor, astfel încât, pe lângă implant, se armonizează formele și fermitatea sânilor.

Cererea pentru intervențiile estetice la nivelul sânilor este la fel de mare ca acum câțiva 

ani, potrivit datelor statistice publicate de Societatea Americană a Chirurgilor Plastici. 

Dintre toate intervențiile de chirurgie estetică, procedurile de augmentare a sânilor 

sunt cele mai solicitate și efectuate cel mai frecvent. Aceeași creștere a solicitărilor de 

operații estetice la nivelul sânilor o confirmă și datele Asociației Britanice a Chirurgilor 

Plastici. Potrivit Societății Internaționale a Chirurgilor Plastici, 

în 2019, la nivel mondial,  s-au efectuat ±1.8 milioane de intervenții de mărire a sânilor.

Chiar dacă ne-am obișnuit să credem că frumusețea este definită de modele din 

societate, nevoile pacienților tind să se schimbe: focusul se îndreaptă către  propria 

persoană, pe dorințe personale și spre rezultate particulare. Implicațiile intervențiilor 

în estetica sânului merg dincolo de rezultatele fizice vizibile ale unei operații și au 

probabil cel mai puternic impact asupra modului în care se percepe fiecare persoană, 

asupra mulțumirii și respectului de sine și asupra modului de relaționare în societate.

Introducere
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În acest punct, rolul specialistului în chirurgia plastică este să informeze corect 

pacienții despre posibilitățile și limitele procedurilor de chirurgie estetică la nivelul 

sânilor, să ofere sfaturi și explicații clare despre importanța formei, a dimensiunii, a 

proporției și mărimii. Iar toate aceste informații pacienții le primesc încă de la prima 

consultație și sunt cu atât mai reale, cu cât sunt acumulate de medic în urma multor 

ani de pregătire, specializări sau participări la congrese alături de alți chirurgi din 

întreaga lume.

Dr. Theodor Motruc
medic specialist 

în chirurgie estetică și plastică
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Care sunt intervențiile 
ce țin de estetica sânului?

Atunci când vorbim despre 
remodelarea sânilor, există mai 
multe tipuri de intervenții 
chirurgicale estetice: 

○ mărire

○ micșorare

○ ridicare și simetrizare

○ mommy makeover

○ tratare ginecomastie

○ îndepărtare implant

Le vei găsi pe toate detaliate în acest 
capitol. Să le luăm pe rând.

1



1.1 Mărire sâni
Implantul mamar sau augmentarea sânilor, un termen pe care îl vei auzi în mod 

frecvent, presupune exact ceea ce spune: mărirea sânilor, care trebuie să fie 

în armonie perfectă cu proporțiile corpului tău și acesta este un aspect de luat 
în calcul întotdeauna.

Procedura se face cu ajutorul unui implant din silicon sau prin lipofilling, adică 
injectarea cu grăsime proprie.

Sânii tăi sunt mici în raport cu 
dimensiunile corpului.

Ai sânii asimetrici. În mod normal, sânii 
noștri sunt asimetrici și nu ne 
influențează în niciun fel sănătatea. 
Însă sunt situații în care diferențele 
dintre ei sunt foarte vizibile și pot fi 
corectate cu ajutorul implanturilor.

Unul dintre sâni nu s-a dezvoltat 
comparativ cu celălalt și atunci un 
implant mamar poate rezolva situația.

Ai suferit o mastectomie, adică 
intervenția chirurgicală de îndepărtare 
a unui sân sau a amândurora ca parte 
din tratamentul cancerului de sân. O 
astfel de experiență își poate lăsa 
amprenta asupra psihicului.

Sânii sunt considerați un simbol al 
feminității și multe femei apelează la 
reconstrucție  mamară pentru a-și 
recăpăta echilibrul.

Malformații congenitale (sindrom 
Poland, sâni tuberoși).

Când ai nevoie de operația de mărire a sânilor:

Nu toate cele de mai sus reprezintă o problemă medicală în sine, însă multe pot 
declanșa neplăceri pentru o femeie. De aceea, este bine să vorbești cu medicul 
atunci când ești în cabinet și să fii cât mai sinceră cu el. Împreună veți găsi cea mai 
bună variantă de tratament.
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Tipuri de intervenții
Spuneam și mai sus că există două tipuri de intervenții în mărirea sânilor: implantul 
din silicon și lipofilling-ul. Hai să vedem care ți se potrivește ție.

Augmentarea sânilor cu ajutorul implantului din silicon

Există mai multe tipuri de implant mamar. Cel mai folosit este implantul mamar 
siliconic microtexturat și neted.

Ce se întâmplă, de fapt, în timpul augmentării cu ajutorul implantului din silicon? 
Medicul pune o proteză de silicon în spatele mușchiului pectoral sau în spatele glandei 
mamare. Protezele folosite sunt anatomice sau rotunde și au un înveliș 
multistratificat. Asta înseamnă că sunt mult mai rezistente, iar compoziția de gel 
siliconic se menține în interiorul protezei chiar dacă învelișul ei se sparge, 
datorită coezivității sale.
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Implantul siliconic cu proteză MENTOR

În ultimul timp, au apărut foarte mulți producători de implant siliconic. Printre cele mai 
eficiente este cel cu proteză MENTOR, recomandat de foarte mulți chirurgi plasticieni. 

MENTOR este un producător american recunoscut la nivel mondial datorită produselor 
sale, iar proteza realizată de acesta este un implant siliconic aprobat de FDA (Food and 
Drug Administration), SUA, cu testare toxicologică și ingrediente sigure. MENTOR oferă 
două tipuri de implanturi de silicon – rotund și anatomic și unul de implanturi saline. 

Alegerea mărimii și tipului de implant se face împreună cu medicul 
estetician în cadrul primei consultații.
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Augmentarea sânilor cu ajutorul grăsimii proprii

Dacă ai ales varianta de mărire a sânilor prin lipofilling, adică varianta injectării cu 
grăsime proprie, trebuie să știi câteva lucruri.

Acest tip de intervenție este recomandat atunci când:

Vrei să mărești dimensiunea 
sânilor cât mai natural. Sânii sunt asimetrici.

Vrei să aduci sânii la forma de 
dinaintea sarcinii sau alăptării.

Ai slăbit mult și sânii și-au pierdut 
din formă și volum

Cum se face procedura de lipofilling

Procedura de lipofilling se bazează pe un principiu simplu: îmbunătățirea aspectului 
estetic al anumitor țesuturi cu ajutorul altora și se realizează în două etape. Mai întâi, 
medicul va preleva grăsimea care este în exces, o va prelucra și o va reintroduce 
în corp prin injectare. 

Intervenția durează aproximativ 2-3 ore și se face sub anestezie generală. Un aspect 
important de care este bine să ții cont este faptul că această procedură, spre 
deosebire de mărirea cu implant, nu va avea aceleași rezultate, adică mărirea sânilor 
va fi mai mică, iar rezultatul mai puțin predictibil decât în cazul implantelor.
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 1.2 Micșorare sâni
Să ai sâni frumoși nu înseamnă neapărat să ai sâni mai mari. Știi de ce? Sânii mult 
prea mari și lăsați pot crea o mulțime de neplăceri: au un aspect inestetic și, mai 
mult decât atât, pot veni la pachet cu probleme fizice și cu frustrări.

Intervenția de micșorare a sânilor, cunoscută și ca mamoplastia de reducție, 
reduce excesul de grăsime, piele și țesuturi de la nivelul sânilor. 

Ca să înțelegi mai bine procedura, trebuie să știi când ai nevoie, într-adevăr, de 
operația de micșorare a sânilor:

Ai probleme legate de forma și 
greutatea lor.

Ai dureri de spate, în zona 
umerilor și a gâtului.

Afecțiuni ale coloanei vertebrale. Întâmpini dificultăți în viața de zi 
cu zi din cauza lor:

activități casnice, găsirea unor 
sutiene și a unor piese 
vestimentare potrivite.

Ți se irită pielea de sub sâni.

Aspectul afectează starea de bine.

NU poți face intervenția de micșorare a sânilor dacă:

○ sânii sunt în perioada de creștere
○ alăptezi
○ ai o boală cronică ce nu permite acest tip de operație
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Acest tip de intervenție 
necesită precauții 
suplimentare și sunt 
câțiva factori care pot 
influența rezultatele 
operației: 

○ fumat
○ diabet
○ boli cardiace
○ obezitate

ATENȚIE!

Este foarte important să 
cunoști riscurile acestei 
intervenții. Nu diferă de 
cele ale altei operații. 

Astfel, pot să apară 
vânătăi temporare, 
cicatrici, reducerea 
sau pierderea 
senzației la nivelul 
mameloanelor și a 
areolelor.

De aceea, este bine să vorbești cu medicul și să îl întrebi orice ai nevoie ca să fii cât 
mai informată despre procedura pe care urmează să o faci. Specialistul îți va 
recomanda și o serie de investigații - poți citi la pagina 26.

De asemenea, dacă ai în 
plan să rămâi 
însărcinată înainte de 
operație, vorbește 
despre asta cu medicul 
estetician. 

În plus, dacă rămâi 
însărcinată după 
intervenția de micșorare 
a sânilor, poate să apară 
reducerea lactației sau 
un disconfort atunci 
când alăptezi.
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Ce presupune operația de micșorare a sânilor?

Operația de reducere a sânilor se face sub anestezie generală și presupune 
îndepărtarea excesului de țesut mamar, a grăsimii și a pielii lăsate. 

În cadrul aceleiași intervenții, se poate realiza liftingul sânilor și reducerea areolei. 
De asemenea, medicul poate indica și implanturile mamare, care asigură o 
fermitate și o simetrie naturală.

Ce beneficii are intervenția de micșorare a sânilor 
și când se văd primele rezultate

Rezultatele se văd imediat după operație, iar legat de vânătăi și cicatrici, este bine să 
știi că ai nevoie de răbdare. Ele se vor estompa în timp.

Un aspect important de care trebuie să ții cont este că îmbătrânirea, creșterea sau 
pierderea în greutate pot afecta forma și dimensiunea sânilor.

Dacă timpul nu îl putem controla, de fiecare dintre noi depinde cum gestionăm 
kilogramele pe care le avem. Modul în care ai grijă la stilul de viață se va reflecta și 
în felul în care vor arăta sânii tăi după operație.
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1.3 Ridicare și simetrizare sâni
Asimetria sânilor poate fi resimțită de multe femei ca un complex. În astfel de 
situații, sunt indicate ridicarea și simetrizarea lor. 

Corecția lor se poate face prin lipofilling, adică injectarea de grăsime proprie la 
nivelul sânului mai mic, prin implanturi de silicon atunci când se dorește ca sânii 
să aibă un volum mai mare, prin micșorarea sânului mai mare până ajunge la 
nivelul dorit sau combinații de proceduri.
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1.4 Mommy makeover
Mommy makeover este o metodă de remodelare corporală concepută special pentru 
mamele care își doresc să își îmbunătățească aspectul fizic după ce au născut. 

Cele mai frecvente provocări cu care se confruntă o femeie după ce a trecut printr-o 
sarcină și prin naștere sunt:

○ sâni lăsați și fără volum
○ apariția vergeturilor
○ depozite inestetice de grăsime la nivelul abdomenului sau picioarelor

Dacă vorbim despre sâni, aspectul lor estetic poate fi îmbunătățit prin operația de 
lifting, prin mărirea cu implanturi de silicon sau ambele.
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1.5 Operația de ginecomastie
Acest subcapitol este dedicat bărbaților. 
Ginecomastia reprezintă o creștere excesivă a sânilor provocată de un dezechilibru 
hormonal și apare atunci când estrogenul depășește limitele normale.

Ginecomastia poate afecta un sân sau pe amândoi și poate fi de două feluri: 
fiziologică sau patologică.

Pe scurt, ginecomastia fiziologică apare atât la naștere, dar și în adolescență sau după 
vârsta de 50 de ani. Ginecomastia patologică apare în mai multe afecțiuni sau din 
cauza administrării necontrolate de medicamente și a consumului de droguri. Pe 
lângă cele două, mai există ginecomastia idiopatică. Aici vorbim de cazurile în care 
nu se poate descoperi sursa afecțiunii.

Cele mai întâlnite cazuri sunt cele în care apar ambele forme de ginecomastie – 
fiziologică și patologică. Este foarte important ca diagnosticul să fie pus de un medic 
specialist. Înainte de a decide tipul de intervenție, el recomandă o serie de investigații: 

○ analize hormonale
○ ecografie mamară/mamografie

Ai nevoie de tratarea ginecomastiei dacă:
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nicio îmbunătățire.



Ce tipuri de intervenții există în ginecomastie
Există două tipuri de operații atunci când vorbim despre tratarea ginecomastiei: 
lipoaspirația și mastectomia subcutanată. 

Cum se alege metoda potrivită? În funcție de cauză. Dacă ginecomastia s-a 
dezvoltat din cauza excesului de grăsime, corecția se va face prin metoda numită 
lipoaspirație. Practic, chirurgul va face incizii mici și va îndepărta grăsimea în exces 
cu ajutorul unui aspirator chirurgical. 

Mastectomia subcutanată presupune îndepărtarea glandei mamare. 

Vei alege tipul de intervenție împreună cu chirurgul estetician. Operația se face 
unilateral sau bilateral – în funcție de nevoie, durează aproximativ o oră și jumătate 
și se face cu anestezie locală sau generală. 

Este foarte important să știi că riscurile intervenției nu diferă mult de cele ale unei 
operații obișnuite. 

Recuperarea este una ușoară și, în funcție de cum evoluezi și de ce îți recomandă 
medicul, poți relua activitățile sportive la maximum o lună și jumătate de la 
intervenție. De asemenea, rezultatele finale sunt vizibile la șase luni după operație și 
apoi atâta timp cât urmezi indicațiile medicului și ai un stil de viață echilibrat.

Trebuie să știi că este important momentul în care apelezi la o 
intervenție de reducere a țesutului mamar. 

Medicii recomandă să ai o greutate relativ normală, să nu ai alte 
probleme de sănătate și să ți se fi stabilizat dezvoltarea fizică, deci 
vârsta este un alt criteriu important. 

Niciun medic nu îți va recomanda intervenția chirurgicală 
dacă nu s-a încheiat procesul de creștere.

ATENȚIE!

17 © Copyright Omini Clinic Iași • 2022      Vă rugăm să menționați Omini Clinic Iași atunci când citați din acest material.



1.6  Îndepărtare implant
Îndepărtarea implantului mamar este o metodă chirurgicală de extragere a unor 
implanturi care au fost deja realizate. 

Femeile apelează la această metodă atunci când:

Vor să schimbe implantul pentru că forma sânilor s-a modificat în timp. 

Înaintarea în vârstă, sarcina, alăptarea, creșterea sau scăderea în 
greutate sunt cele mai frecvente cauze.

A apărut o durere.

Implantul s-a deplasat sau s-a rupt și atunci poate fi 
considerată o urgență.

Acest tip de intervenție chirurgicală presupune înlăturarea chirurgicală a implanturilor, 
are complicații reduse și externarea se poate face în aceeași zi cu operația.

Înainte de intervenție, este bine să știi câteva lucruri:

○ vorbește deschis cu chirurgul estetician și răspunde la toate întrebările 
pe care ți le adresează

○ evită medicamentele care cresc riscurile de sângerare

○ redu consumul de alcool și fumatul

○ la recomandarea specialistului, fă o evaluare medicală completă

După intervenție, este indicat să respecți toate indicațiile chirurgului plastician pentru 
o recuperare cât mai rapidă. 
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Prima consultație 
în cabinetul chirurgului 
estetician

Prima consultație în cabinetul chirurgului plastician este una extrem de 
importantă. În cadrul acestui control, împreună cu medicul, veți decide care 
este intervenția chirurgicală estetică potrivită ție.

De aceea, este bine să:

2

Cum să comunici cu medicul și ce întrebări să-i pui

○ Fii cât mai sinceră cu el și spune-i ce îți 
dorești, ce așteptări, dar și ce frici ai

○ Nu lăsa rușinea să stea în calea 
informării corecte. Asigură-te că ai 
înțeles din cabinet tot ce urmează să 
faci. Nu uita că este o decizie 
importantă în viața ta și este dreptul 
tău să ai acces la tot ce este necesar ca 
rezultatul final să fie cel așteptat

○ Mergi la medic cu temele făcute. 
Notează de acasă toate întrebările pe 
care vrei să i le adresezi specialistului

○ Spune-i medicului tot ce are nevoie să 
știe despre starea ta generală de 
sănătate, dacă urmezi vreun 
tratament sau dacă știi să ai vreo 
problemă medicală



2.1 Comunicarea medic-pacient
Iată 25 de întrebări utile care pot ajuta ca discuția cu 
medicul să fie una mai ușoară:

1 Dvs. mă veți opera? Cine va mai fi în sala de operație?

2 Cine îmi va administra anestezia? La ce să mă aștept în ceea ce 
privește acest pas?

3 Câte astfel de proceduri ați realizat?

4 Este acest tip de intervenție cel mai potrivit pentru mine?

5 Care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de intervenție?

6 Care este diferența între tehnicile de intervenții pe care mi le 
prezentați?

7 Cu ce este diferit acest tip de implant față de ceea ce există deja pe 
piață (în cazul implantului mamar)?

8 Ce se va întâmpla în ziua operației?

9 Există vreun risc în timpul operației? Dar după?

10 Există medicamente/suplimente pe care este bine să le evit înainte 
de intervenție?

11 Ce investigații ar trebui să fac înainte de operație?

12 Cât timp voi sta internată?
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13 Trebuie să vin însoțită în ziua intervenției? Dar în ziua externării?

14 O să pot conduce imediat după?

15 Ce nu am voie să fac imediat după operație?

16 Trebuie să am vreun regim special?

17 O să pot face duș?

18 O să pot să ridic greutăți după operație?

19 La cât timp după intervenție pot face sport?

20 Am nevoie de concediu medical?

21 Când poate fi reluată activitatea sexuală?

22 Cât timp se poartă bustiera specială?

23 Cât timp își păstrează sânii forma în cazul implanturilor mamare?

24 La ce interval de timp trebuie să vin la control?

25 Ce costuri implică acest tip de intervenție?

Citește „Manifest pentru echilibru și frumusețe” pe site-ul nostru și află detalii 
despre proceduri estetice și cum alegi chirurgul estetician potrivit.
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Cum te pregătești 
pentru operație

Ai decis ce tip de intervenție 
chirurgicală estetică ți se potrivește și 
acum a venit momentul pregătirii 
pentru operație.

Din acest capitol vei afla tot ce ai nevoie 
să știi despre asta.

3



3.1 Anestezia
Este un pas important și foarte mulți pacienți se tem de ea. Este normal, însă cu cât 
ești mai informată, cu atât vei intra mai liniștită în sala de operație. Înainte de 
intervenție, vei avea o întâlnire cu medicul anestezist, care îți va prezenta toate 
detaliile, posibilele riscuri și efectele adverse. Este bine să știi că acestea nu pot fi 
eliminate în totalitate. Contează și modul în care răspunde fiecare organism la 
substanțele anestezice.

De regulă, intervențiile chirurgicale estetice se fac cu anestezie generală, deci vei 
dormi și nu vei simți nici un disconfort, iar medicul anestezist va fi în sala de 
operație pe tot parcursul intervenției.

Pre-operator, anestezistul va face un consult, va verifica analizele specifice (vezi 
lista la pagina 26) și dacă ai respectat indicațiile sale. Este bine ca specialistul să 
cunoască istoricul tău medical, dacă ai probleme de sănătate, dacă ai mai făcut alte 
intervenții chirurgicale, ce stil de viață ai, dacă fumezi sau consumi alcool sau 
droguri și dacă iei vreun tratament. De asemenea, este indicat să fii cât mai sinceră 
cu medicul și să îi răspunzi la toate întrebările pe care le are.
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3.2 Analize și investigații înainte 
de intervenția chirurgicală
Înainte de operație, medicul îți va recomanda o serie de analize și investigații. 

Pe scurt:

1 Hemoleucograma
2 Grup sanguin
3 RH
4 Glicemie
5 Uree
6 Creatinina serică
7 TGP
8 (Ac. HCV)
9 VDRL

10  TGO
11 Bilirubina totală, directă și 

indirectă
12 Timp de sângerare
13 Timp Quick
14 APTT(PTTK)
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15 INR
16 Proteine totale
17 (ß-HCG)
18 Fe seric
19 Calciu seric (total și 

ionizat)
20 Magneziu seric
21 Ionograma
22 EKG (Electrocardiograma)
23 Radiografie toracică (față)
24 Ecografie mamară
25 Timp de coagulare
26 (HIV)
27 (HbsAg)



Este de preferat ca intervențiile 
chirurgicale să fie făcute în perioada în 
care nu ești la menstruație.

ATENȚIE!

Dacă iei anticoncepționale, este indicat 
să le întrerupi cu aproximativ 3 săptămâni 
înainte de intervenția chirurgicală.

Dacă fumezi, medicul îți va recomanda 
să renunți la țigări, de preferat, cu 3 
săptămâni înainte de operație.

Spune-i medicului dacă iei vreun 
tratament în momentul de față. Împreună 
veți decide dacă este cazul să îl întrerupi. 
Sunt anumite medicamente care trebuie 
evitate. De exemplu: Anticoagulantele, 
aspirina, antiinflamatoarele 
nesteroidiene, pastilele de slăbit, 
suplimentele cu ginseng, echinaceea, 
Gingo Biloba etc.
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3.3 Ce trebuie să faci în ziua 
de dinainte de operație?
A rămas o singură zi până la operație. 

În seara de dinainte, poți mânca și consuma lichide în mod normal, te poți spăla 
– bărbierit/epilat, dacă este cazul.
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3.4 A venit ziua operației. Ce ai 
voie/nu ai voie să faci
În dimineața operației, când se va realiza și internarea propriu-zisă, sunt câteva 
lucruri pe care este bine să le știi:

Nu ai voie să consumi lichide cu 2-3 ore înainte de operație.

Nu ai voie să mănânci nimic cu 5 ore înainte de intervenția 
chirurgicală.

Dacă operația este programată în partea a doua a zilei, poți mânca 
ceva ușor, important este să fie cu 5 ore înainte de operație.

Evită să îți faci unghiile.

Dacă ai lentile de contact, proteze dentare sau alt tip de proteze, este 
bine să le îndepărtezi - vorbește cu medicul despre asta.

Chiar dacă șansele să se întâmple complicații sunt mici, este bine să le știi. 

Ce efecte adverse pot să apară: vânătăi, edeme, umflături în zona operației, 
cicatrici, infecții locale, sângerări, intoleranță la fire sau corpuri străine, ruptura 
implantului, amorțeli care trec sau persistă. 

Recuperarea ține și de puterea fiecărui corp de a se vindeca. Suntem diferiți, însă nu 
uita asta: suntem alături de tine ca să evităm orice neplăcere. Este important ca și tu 
să fii deschis/ă cu specialiștii clinicii.
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Recomandări 
post-operatorii

4



Cum te simți după operație? 
Imediat după intervenția chirurgicală este posibil să ai o senzație de disconfort, dar 
și dureri, care pot fi ameliorate cu ajutorul calmantelor prescrise de către medic. 
Timpul de vindecare și recuperare diferă de la o persoană la alta și depinde de 
tipul de intervenție ales. Suntem diferiți și organismul reacționează diferit.

Când vei pleca acasă?
În aceeași zi cu operația, dacă ai avut nevoie de anestezie locală. În cazul unei 
anestezii generale, ai nevoie de o noapte de spitalizare pentru monitorizare. De 
asemenea, dacă ai avut nevoie de o astfel de anestezie este posibil să ai o stare de 
oboseală care va trece cu câteva ore bune de somn.

După intervenția chirurgicală în cazul implanturilor, nu ai voie să ridici greutăți 
pentru o perioadă de până la șase săptămâni. Acest lucru nu înseamnă că nu mai ai 
voie să faci activitate fizică. Dimpotrivă. Trebuie sa faci mișcări ușoare și deplasări 
scurte. Mobilitatea ajută corpul să se vindece mai repede, previne apariția de 
complicații vasculare, însă e bine să știi că nu e nevoie  să exagerezi ca să îți ajuți 
organismul să se refacă. 
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La o săptămână după intervenția 
chirurgicală îți poți relua activitatea 
profesională. Legat de viața sexuală, 
depinde foarte mult de felul în care te 
recuperezi, dar și de momentul în care te 
simți tu pregătită pentru asta.

Rezultatele finale ale operației le poți 
vedea după aproximativ trei luni. Până 
atunci, corpul se recuperează, 
inflamațiile dispar, firele se absorb, iar 
cicatricile se estompează. Deci ai nevoie 
de răbdare, însă rezultatele vor fi pe 
măsura așteptărilor.
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Evită să dormi pe burtă.

Alte indicații

Poartă bustiera recomandată de medic 
cât mai mult timp - în primele 2-3 
săptămâni după operație este indicat să 
o porți 24 de ore pe zi.

Ține pungi cu gheață pe sâni.

Ia tratamentul recomandat de specialist 
- medicul îți va prescrie antibiotic și 
analgezic în caz de dureri.

Dușul este indicat la 3-4 zile după 
operație, evită zona sânilor.

Evită să conduci mașina o săptămână.

Hidratează-te.

Renunță la fumat sau cel puțin redu 
numărul țigărilor.

Mănâncă sănătos.

Respectă vizitele la medicul specialist.

Vorbește cu medicul dacă observi că 
ceva nu este în regulă și de fiecare dată 
când ai nevoie.
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Recuperarea după 
intervențiile de estetică 
a sânului

Timpul de recuperare variază
în funcție de intervenția 
chirurgicală aleasă, tipul de 
anestezie – generală/locală și cum 
reacționează corpul la ele.

Vei discuta cu medicul tot ce ai nevoie 
să știi și este important să porți 
bandajul și bustierele pe care le 
recomandă.

5

La ce să te aștepți?



5.1 Recuperarea în funcție de 
tipul intervenției
În cazul unei intervenții chirurgicale de mărire a sânilor cu implant poziționat sub 
mușchiul pectoral, procedura este mai invazivă și vei avea nevoie de o perioadă 
mai mare de recuperare – adică nu ai voie să depui efort intens cu brațele și 
pectoralul mai bine de o lună și jumătate. 

Dacă ai avut indicație de mărire prin lipofilling, este posibil să ai:

○ vânătăi și umflături în primele două săptămâni de la intervenție
○ în prima lună, sânii par mult mai mari
○ însă aspectul lor se va modifica vizibil
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Explicația este simplă: o parte din 
grăsimea injectată se absoarbe. Este 
bine să știi că sunt situații în care este 
nevoie ca procedura să se repete dacă 
organismul va absorbi mai multă grăsime. 

În cazul acestui tip de operație, restricțiile 
sunt mult mai limitate decât la procedura 
clasică. Tot ce trebuie să mai știi este că ai 
nevoie să îți protejezi zona injectată și să 
ai un stil de viață cât mai echilibrat, fără 
schimbarea bruscă a greutății.



5.2 Recomandări pe termen 
lung pentru o recuperare 
rapidă și sănătoasă

Pentru o recuperare sănătoasă pe termen lung:

○ Respectă tot ce ți-a spus specialistul: după ce ai plecat din cabinet, 
depinde și de tine felul în care te vei recupera și cum vor arăta sânii tăi pe 
termen lung

○ Respectă-ți corpul și oferă-i tot ce are nevoie: somn, hidratare și 
alimentație sănătoasă

○ Poartă haine largi și bustiere care susțin sânii

○ Evită greutățile și activitățile care îți pot suprasolicita partea 
superioară a corpului

○ Revino la control
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5.3 Menține rezultatele operației 
estetice cât mai mult timp
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Protejează-te de soare

Știi deja cât de periculoasă este 
expunerea la radiațiile UV și că 
soarele nu mai este de mult un 
prieten al pielii noastre. 
Expunerea necontrolată, excesivă, 
fără produse cu factor de 
protecție și la ore nepotrivite 
poate duce în timp la 
îmbătrânirea pielii, apariția 
petelor pigmentare și a cancerului 
de piele.

Bea apă

Corpul nostru este alcătuit în 
mare parte din apă și celulele 
noastre au nevoie de hidratare ca 
să ajute corpul să funcționeze 
corect. O hidratare bună are 
efecte benefice și asupra pielii.

Redu stresul

Pare o misiune imposibilă în 
timpurile pe care le trăim, însă 
poți învăța cum să îl controlezi și 
să îi faci față mai bine. Un stil de 
viață stresant se vede inclusiv la 
nivelul pielii.

Odihnește-te!

Somnul permite corpului să se 
refacă.

Menține o greutate potrivită

Kilogramele în plus îmbătrânesc. 
O alimentație bună ajută corpul 
să primească vitaminele și 
mineralele de care are nevoie ca 
să funcționeze.

Ca să te bucuri de rezultate cât mai mult timp:



5.4 Hai să lămurim câteva mituri 
legate de implanturile mamare
Pe internet circulă o mulțime de informații care nu sunt întotdeauna cele mai 
corecte și nici validate medical. Sunt câteva mituri pe care este bine să le lămurim:

1 Implanturile mamare 
predispun la cancer

FALS. Nu există studii care să confirme asta. În ultimii ani, au fost 
depistate cazuri de cancer  la femeile care au apelat la reconstrucție 
mamară, dar vorbim de cazuri rare și de o formă de cancer care 
afectează celulele sistemului imunitar, potrivit Mayo Clinic.

2 Nu mai poți alăpta FALS. Femeile care și-au făcut mărire de sâni pot alăpta la fel ca cele 
care nu au trecut printr-o astfel de intervenție chirurgicală.

3 Implanturile cu silicon 
pot exploda în avion

FALS. Avioanele sunt presurizate, deci aerul din cabină nu diferă cu 
nimic de cel de la sol, așa că nu ai de ce să îți faci griji. 

4 Implanturile mamare 
trebuie înlocuite des

FALS. Implanturile “premium” nu au termen de valabilitate, însă, în 
cazuri extreme, dacă protezele sunt fisurate, ele trebuie înlocuite. 
Producătorul trebuie să asigure acest lucru gratis, fiind nevoie doar 
ca pacienta să plătească manopera intervenției chirurgicale.

5 Nu mai poți face 
ecografie mamară 
dacă ai implant

FALS. Ecografia mamară este cea mai potrivită metodă de 
investigație care poate verifica starea implanturilor și sănătatea 
sânilor. Este bine să fie făcută o dată pe an până la vârsta de 40 de 
ani. După această vârstă, este indicată mamografia. Nu îți face griji că 
implanturile s-ar putea rupe din cauza presiunii mamografului. 
Ruptura se poate produce în cazuri foarte rare. Deci nu amâna mersul 
la control din cauza acestor temeri. Vorbește cu medicul tău.

6 Implanturile mamare 
nu arată natural

FALS. Contează foarte mult experiența medicului și alegerea protezei 
potrivite. Este indicat să fie în armonie perfectă cu restul corpului.

7 Implanturile mamare 
se pot rupe

FALS. Acest lucru se poate întâmpla în cazuri foarte rare. Implanturile 
mamare sunt cel mai studiat dispozitiv medical în lume și sunt 
considerate a fi sigure.
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Testimoniale
6

Respectăm confidențialitatea 
pacienților noștri, menționând doar 
inițialele numelor pentru părerile lor.



„Un doctor și o echipă medicală de nota 10!

Ce mi-a plăcut a fost faptul că se pot face toate analizele 

necesare operației de implant silicoane în cadrul Omini 

Clinic, nu a fost necesar să merg în altă parte.

După operație m-am trezit foarte ușor din anestezie, nu 

am avut grețuri sau amețeli, iar a doua zi deja eram acasă. 

Mi-am reluat activitățile profesionale după 3 zile, iar 

acum, la 7 săptămâni, am început să fac ușor și sport.

Singurul regret este că nu am făcut operația mai devreme, 

rezultatele fiind imediate și recuperarea ușoară.

Mulțumesc, dr. Theodor Motruc și întregii echipe!”

A. C.
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“O experiență peste așteptările mele, o echipă care 

iese în evidență prin dedicare și pasiune pentru 

meseria lor, de la recepționiste - la medici. Domnul 

doctor anestezist este un om cald care îți inspiră 

încredere și îți alină frica, iar domnul doctor chirurg 

Motruc dă dovadă de o viziune foarte bună. M-am 

simțit foarte bine îngrijită.”

A. L.
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"Am făcut operația de augmentare mamară, sunt 

foarte mulțumită de modul în care am fost tratată și 

profesionalismul din partea personalului și al Dl. Dr. 

Motruc. Recomand cu încredere clinica, inclusiv eu 

personal revin la anul cu plăcere și încredere pentru o 

nouă intervenție. Vă mulțumesc frumos pentru tot!"

R. W.
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"Am avut ocazia să întâlnesc cel mai bun medic de 

până acum, ce mi-a redat încrederea în mine. Am 

făcut o mastopexie și am cel mai frumos rezultat! 

Întreaga echipă este minunată și amabilă. Mulțumesc 

din suflet, Dr. Theodor Motruc! Recomand!"

A. D.
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"Doresc să-mi exprim, cu toată sinceritatea, aprecierea profundă ce 

o manifest pentru dl. doctor Motruc și întreaga sa echipă medicală.

Am avut posibilitatea, pe parcursul mai multor proceduri întreprinse 

de domnia sa, să mă simt în siguranță, să am totală încredere 

vis-a-vis de soluțiile personalizate alese pentru mine, de naturalețea 

rezultatelor obținute în urma intervențiilor.

Ambientul pe care dl. doctor îl oferă este unul extrem de cald, 

liniștitor, motivat de experiența sa dovedită în multiple ocazii și 

capacitatea ridicată de a răspunde cu cele mai potrivite soluții 

diverselor aspecte estetice pe care eu ca pacientă, cu bunăvoință și 

încredere, le-am solicitat.

Un medic impecabil, un om extrem de echilibrat, un prieten la care 

voi apela mereu în acest domeniu.

Vă mulțumesc din suflet!"

I. B.
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Îți mulțumim
că ai parcurs acest ghid!
Sperăm că îți sunt de folos toate aceste informații. Să alegi ceea ce este 
potrivit pentru tine astfel încât, să îți crești încrederea în tine și să te 
bucuri de echilibrul și armonia corpului tău.

Te așteptăm cu drag la noi.
Te poți programa pentru o consultație pe site-ul nostru - 
https://www.ominiclinic.ro/programare. 

Social Media

      facebook.com/ominiclinic

      instagram.com/ominiclinic

      youtube.com/user/OminiClinic
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