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Introduktion 

För många kvinnor förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med sin 

kropp. Även fast det inte är alla kvinnor som känner behov av en bröstförstoring så 

har detta ingrepp resulterat i en stor personlig tillfredsställelse för tusentals kvinnor.  

Varje kvinna överväger bröstförstoring för sina egna personliga skäl såsom: 

- Förstoring av hennes bröst för att skapa en mer proportionerlig kropp. 

- Återskapa och förstora bröst som har förlorat sin form pga. amning 

- Skapa en balans mellan bröst som skiljer sig i storlek eller form. 

Dina skäl är väldigt personliga och dina val rörande bröstförstoring skall göras 

av dig och din läkare baserat på dina personliga behov, önskningar och 

förväntningar. 

Idag finns det många valmöjligheter för kvinnor som finner att bröstförstoring är det 

rätta för dem. Den här broschyren är framtagen för att hjälpa dig att förstå mer om 

bröstförstoring och alla de valmöjligheter du har. Den är inte tänkt att 

ersätta några diskussioner emellan dig 

och din läkare. 

Bröstets anatomi 

Bröstet är uppbyggt av fettvävnad, 

glandulär vävnad och bindväv. Inne i 

bröstet finns blodkärl, mjölkkanaler, 

fett, glandulärvävnad och känselnerver. 

Bakom bröstet ligger Pectoralis major, 

vilken är en stor muskel som hjälper till 

vid armrörelse. 
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Subglandulär placering kan göra 

din förstoringsoperation kortare 

och reducera din 

återhämtningsperiod. En möjlig 

nackdel kan vara att 

implantatets kanter kan synas 

tydligare under ditt skinn. En 

mammografiundersökning kan 

också vara svårare när dina 

implantat är placerade 

Subglandulär. 

Din doktor kan samtala med dig 

om de olika placeringsalternativen 

relaterat till dina individuella 

behov, så att du kan göra ett val 

som passar dig. 

Typer av bröstimplantat 

Det finns två stycken huvudtyper av bröstimplantat: Silikonfyllda bröstimplantat 

och koksaltfyllda bröstimplantat. Mentor har tillverkat både silikonfyllda implantat 

och koksaltfyllda bröstimplantat under mer än 30 år. Såsom en marknadsledare, 

möter bröstimplantaten som tillverkas av Mentor strikta tillverkningsstandarder och 

är av högsta kvalitet. 

Silikonfyllnadsmaterialet 

Silikonfyllda bröstimplantat är fyllda med en sammanhängande silikonsubstans. 

Mentor erbjuder silikonfyllda implantat med tre varianter av fyllnadsmaterial: 

standard, moderat och hög. Contour Profile Gel® är fylld med det starkast 

sammanhängande silikonet för att upprätthålla dess naturliga form. 

Koksaltsfyllda bröstimplantat 

Koksaltsfyllda bröstimplantat är fyllda med saltvatten. För många kvinnor är valet 

av bröststorlek den svåraste delen av valet av implantat. Mentors Runda och 

Contour Profile Spectrum® implantat är de enda koksaltsfyllda bröstimplantat 
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med en borttagbar påfyllnadsslang vilket tillåter din läkare att justera storleken på 
dina implantat upp till sex månader efter din operation genom att antingen tillföra 
eller avlägsna koksalt genom påfyllnadsslangen. 

Implantatsformer 

Beroende på den bröstform som du önskar uppnå, kan du och din doktor välja 
antingen runda eller anatomiskt formade implantat. Anatomiskt formade implantat 
har formen av en vattendroppe och kan erbjuda patienten ett mer naturligt utseende 
av bröstet. 
Mentors bröstimplantat har varierande grader av projektion: standard, moderat och 
hög. Det senaste tillskottet är högprofilsimplantat för kvinnor som önskar större 
projektion och har en smal bröstkorg. 

Implantatsyta 

Bröstimplantat tillverkas med antingen en slät eller texturerad yta. Implantat med 
en slät yta har ett något mjukare hölje och minskar därmed risken för att man ska 
kunna känna implantat genom huden. Materialet på Mentors texturerade implantat 
kallas Siltex®. 

Rådgör med din kirurg om de många valmöjligheter av bröstimplantat från Mentor 
som finns tillgängliga. Grundat på din kroppstyp och förväntningar, kan han eller 
hon hjälpa dig att välja en implantatsmodell som passar just din bröstförstoring. 

Din operation 

Bröstförstoringsingrepp  utförs normalt på ett sjukhus eller på en privat klinik. Du 

kan normalt gå hem samma dag som du genomgått operationen. Vid placering av 

implantatet under muskeln kan det dock vara en fördel att ligga kvar ett dygn på 

sjukhuset/kliniken. Operation sker under narkos så du kommer att sova under 

ingreppet. Operation pågår under en till två timmar. Din doktor kommer att göra 

en incision och forma en ficka i vilken bröstimplantatet placeras. När implantatet 

är placerat i korrekt läge sluts incisionen med stygn.  

För att åstadkomma bästa möjliga resultat och för att göra din återhämtning så 

snabb som möjligt kommer din kirurg att diskutera specifika kirurgiska tekniker 

med dig som passar bäst för dina individuella behov och förväntningar. 
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Incisions- och placeringsval 

Incisioner 

Bröstförstoring utförs i normala fall genom att 

använda en av de tre vanligaste 

incisionsställena: periareolärt, 

submammarfåran eller axillärt. 

- Periareolärt (via bröstvårtan) Denna 

incision har fördelen att den syns minst. 

Dock kan den skapa komplikationer 

med amningen. 

- Submammarfåran (via vecket under bröstet) 

Denna incision är mycket populär då den 

döljs av skinnvecket under bröstet. 

- Axillärt (via armhålan) Denna incision är 

mindre dold, dock kan det vara ett bra val 

för kvinnor som inte vill ha några ärr på 

sina bröst. 

Din doktor kommer att förklara varje incisionsval för dig mer i detalj och hjälper 

dig med att göra ett val som passar dig. 

Placering 

Under ett bröstförstoringsingrepp kommer dina implantat att antingen placeras 

under bröstmuskeln (submuskulärt) eller ovanpå muskeln och under bröstkörtlarna 

(subglandulärt). 

En submuskulär placering kan minska risken för att dina implantat kan kännas 

genom skinnet, och det kan också minska risken för att ärrvävnad förhårdnar runt 

dina implantat. Det kommer också att göra det enklare att undersöka dina bröst vid 

en mammografi. Möjliga nackdelar med detta placeringsval kan vara en längre 

operations- och återhämtnings tid. 
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Före Före Före 
 

Efter              Efter  Efter  

 

Din Återhämtning 

Du kommer troligen att känna dig lite öm under flera dagar efter din 

bröstförstoringsoperation. De första 24 till 72 timmarna efter ingreppet är tiden då du 

kommer att uppleva det största obehaget. Dina bröst kommer att vara svullna och 

väldigt ömma. Även fast varje kvinnas återhämtning är olika, bör du efter en vecka 

kunna återgå till lätta aktiviteter. 

En viktig del av din återhämtning kan infatta bärandet av en postoperativ behå eller 

andra kompressionstextilier. Dessa är designade för att ge ett extra stöd under 

läkningstiden. Din doktor kan möjligen också ha andra specifika förslag till dig att 

följa medan du återhämtar dig. Om några problem skulle uppstå efter din bröst-

implantatsoperation, kontakta din doktor omedelbart. 
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Mentors livstids utbytespolicy 

Ditt val att använda Mentors bröstimplantat till din bröstförstoringsoperation är ett 

personligt, långsiktigt val. Då bröstimplantat troligen inte kommer att hålla under 

hela ditt liv, stöttar Mentor ditt beslut genom att starkt stå bakom sin policy om 

livstids produktutbyte. Under hela din livstid kommer Mentor att ersätta, utan 

kostnad, ett likadant eller liknande bröstimplantat om utbyte av implantatet är 

nödvändigt. 

Frågor att ställa din plastikkirurg 

o Vilka är mina valmöjligheter inom bröstförstoring? 

o Vilka är de möjliga riskerna och komplikationerna 

associerade med en bröstimplantatsoperation? 

o Vilken form, storlek, yttexturering, incisionsområde 

och placering är rekommenderat för mig? 

o Hur kommer min möjlighet att amma påverkas? 

o Hur kan jag förvänta mig att mina implanterade bröst 

kommer att se ut på sikt? 

o Har ni före och efter foton som jag kan titta på? 
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