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Untuk wanita dengan payudara yang menggantung
dan memiliki kecendrungan mengalami proses

penyembuhan sangat baik, artinya tidak memiliki
kecenderungan keloid atau parut hipertrofik, Dr.
Marco biasanya akan menggunakan penyayatan di
infra mammary fold (IMF). Ini merupakan pilihan yang

terbaik menurutnya.
Sementara untuk pasien yang lebih muda, Dr. Marco

lebih suka melakukan penyayatan melalui axillary, yaitrt
penyayatan pada sepanjang lipatan alami ketiak dan tidak
akan melukai daerah payudara. "Tapi kelemahannya,
bekas lukanya akan memerlukan waktu beberapa lama

untuk menghilang dan pasien ini harus menghindari
mengenakan busana lengan pendek atau tanpa lengan

untuk waktu yang cukup lama," kata Dr. Marco.
Bagi pasien yang sudah menyusui dan suka

mengenakan lengan pendek, tapi tidak memiliki
payudara yang menggantung, areola purinenya mungkin
menjadi pilihan yang terbaik. "Tetapi saya harus selalu

mengingatkan kepada mereka bahwa kadang-kadang ada

sensasi yang akan menghilang sementara waktu, dan bagi

mereka yang tidak menyusui, dengan sayatan melalui
kelenjar, mungkin dapat menyebabkan beberapa masalah

saat menyusui."
Sebenarnya, dengan implan ini, pasien masih

tetap dapat meyusui bayinya, terutama bila penyayatan
dilakukan melalui ketiak arat iniia mammary fold. Ada

nol kerusakan dari anatomi payudara bila
penyayatan dilakukan pada kedua tempat
ini, namun pendekatan areola puting
dapat berpotensi menyebabkan beberapa
kerusakan minimal pada saluran infra
mammar! untuk membawa air susu.

UNTUK ORANG ASIA DAN KAUKASIA
Menurut Dr. Marco, ia sudah mulai

menggunakan implan ini sejak tahun
1 990-an untuk kasus-kasus tertentu,
sampai sekarang ini. "Ini adalah pilihan
pertama saya untuk kasus-kasus tertentu,
yang mewaktliT5o/o dari kasus-kasus saya.

Saya merasa sangat senang menggunakan
implan ini," ujarnya.

Yang jadi pertanyaan, apakah ada

perbedaan ukuran yang tepat untuk orang
Asia dan Kaukasia? "Tidak ada ukuran
yang ideal. Yang jelas, harus sebanding
dengan bentuk fisik serta gaya hidup dari
pasien itu sendiri, juga karakteristik etnik.
Sebagai contoh, sangat jarang melihat
orang China dengan payudara yang besar,

sementara payudara besar cukup umum
ditemukan pada beberapa orang Eropa
atau Amerika dan India. s
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:l._ MEN SURGERY
' FACE & NECK LIFT
' BoDY SCULPTURINC
'CYNAECOMASTIA
' FIAIR TRANSPLANT

NON INVASIVE
' MICRO-LIPO FIt-LING FACIAL REJWENATION
' BOTOX, FILLERS AND FAT IN,ECTIONS
'HANDS RTJUVENATION
' FEMALE CENITAL REJUVENATION

CLINIC LOCATIONS

East Shore Medical Centre
#02-07,319 |oo Chiat Place

Singapore 427989

Gleneagles Medical Centre
#10-05, 6 Napier Road

Singapore 258499

Phone

65- 6464 8075

Fax

65- 64649157

SMS
65-91761.813

Email
drmarco@singnet.corn.sg:l.:
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Dr Mqrco Fqris-Correq
Plqslic Surgery

www.drmarco.com.br
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AVAILABLE SERVICES

FACIAL REJUVENATION
' MINIMALLY INVASIVE ENDOSCOPIC BROW LIFT

' FACE AND NECK I-IFT
' EYELIDS SURCERY
'NOSE SURGERY

' CI{IN & CHEEKS SURCERY
' EARS- COSMETIC & RECONSTRUCTIVE

BREAST SURGERY
' BREAST ENHANCEMENT WITH IMPI,ANTS & FILLERS

' BREAST RTDUCTION & LIFTINC
' MINIMALLY INVASIVE ENDOSCOPIC BREAST LIFTINC
' NIPPLE REDUC.TION

BODY CONTOURING SURGERY
' LIPOSUCTION & LIPOSCULPTURE
' ABDOMINOPLASTY,/ TUMMY TUCK
' BUTTOCKS AUCMENTATION / BUTTOCKS LIFTINC
' ENDOSCOPIC ABDOMINOPLASTY
' OBESITY SURGERY


