VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Brystimplantater fra Mentor ® anbefales gjerne til brystforstørrelse hos kvinner som er
minst 18 år gamle, eller for brystrekonstruksjon. Brystimplantatkirurgi bør ikke utføres
på kvinner med aktiv infeksjon noe sted i kroppen, de med eksisterende kreft eller
forstadium for kreft i bryst(et/ene), de som ikke har mottatt tilfredstillende behandling
for disse tilstandene, eller de som er gravide eller ammer.
Brystimplantatkirurgi er forbundet med en viss risiko. Brystimplantater har ikke en livslang
levetid, og brystimplantasjon er ikke nødvendigvis et engangsinngrep. Pasienter kan
ha behov for flere uplanlagte inngrep på bryst(et/ene) på grunn av komplikasjoner eller
uakseptabelt kosmetisk resultat. Mange av endringene på bryst(et/ene) som følge av implantasjonen kan ikke gjøres om, og brystimplantater kan påvirke muligheten til å amme.
De mest vanlige komplikasjonene med brystimplantater fra Mentor ® med MemoryGel™
omfatter re-operasjon, fjerning av implantat, kapselkontraktur, manglende symmetri,
og brystsmerte. Det er en liten risiko for implantatrift /ruptur noe som vanligvis
ikke kan merkes (som betyr at hverken du eller legen din vil vite at du har en rift /
ruptur). Helsekonsekvensene ved et gelefylt silikon implantat som har sprukket er
ikke avklart i sin helhet. Undersøkelser slik som mammografi, MRI, eller ultralyd
anbefales i etterkant av implantatkirurgi for å hjelpe til med å avdekke en mulig
implantatrift /ruptur.
De mest vanlige komplikasjonene med saltvannsfylte brystimplantater fra Mentor ®
omfatter re-operasjon, fjerning av implantat, kapselkontraktur, krølling, lekkasje,
manglende symmetri og brystsmerte.
Pasienter bes diskutere indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler,
risikoer og fordeler, som assosieres med brystimplantater fra Mentor ®, med deres
kirurg, samt lese den viktige sikkerhetsinformasjonen som til enhver tid finnes på
www.mentorwwllc.eu.
Det er viktig at pasienter forstår risikoene forbundet med brystimplantatkirurgi når de
vurderer brystimplantater fra Mentor ®.

DETTE ER EN BEGRENSET GARANTI, OG ER I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG
BETINGELSENE ANGITT I DETTE DOKUMENTET. ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, VED LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET ER UNNTATT, I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD
TIL LOKALE LOVER. MENTOR SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE
TILFELDIGE, INDIREKTE, FØLGENDE SKADER ELLER SPESIELLE TAP, SKADE, ELLER UTGIFTER SOM OPPSTÅR DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA BRUKEN AV DISSE
PRODUKTENE. I DEN GRAD LOVEN TILLATER, VIL MENTOR HVERKEN PÅTA SEG,
ELLER GI TILLATELSE TIL AT ANDRE KAN PÅTA SEG, NOE SOM HELST EKSTRA
ØKONOMISK ELLER ANNET ANSVAR I FORBINDELSE MED DISSE PRODUKTENE.
MENTOR VIL IKKE GARANTERE, ELLER PÅ ANNEN MÅTE PÅTA SEG ANSVAR, FOR
MENTORPRODUKTER SOM IKKE HAR BLITT ANSKAFFET DIREKTE FRA MENTOR
AV BEHANDLENDE LEGE (ELLER DERES AUTORISERTE AGENT FOR INNKJØP).
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løfte
Den mest omfattende garantien på markedet1
KUN MED BRYSTIMPLANTAT FRA MENTOR®
MentorPromise Protection Plan trer i kraft 1. juli 2017.

Garanti i særklasse

Mentor jobber målrettet
mot langsiktig trivsel og
velvære for deg
Før inngrepet er vi her for å besvare dine
spørsmål, men det viktigste må være at vi også
er her for deg etter inngrepet – alltid med fokus
på din trivsel og ditt velvære.

Som en verdensledende produsent av brystimplantater
i høy kvalitet i mer enn 30 år, blir Mentor® foretrukket
av millioner av kvinner verden over.
Vår merittliste, hva kvalitet og nytenkning angår,
gjør at vi kan overgå bransjestandarder med den
mest omfattende garantien på markedet 1—
MENTORløfte.

Uansett bakgrunnen for valget ditt, vil det å vite at
kirurgen din har valgt implantater av høy kvalitet, kunne
gjøre at du kan føle deg trygg på valget ditt i lang tid
etter inngrepet.

løfte
Oversikt over garantien innunder mentorløftet

GRATIS OG AUTOMATISK INNMELDING
PRODUKTET ERSTATTES VED RIFT/
RUPTUR * INNENFOR PRODUKTETS
LEVETID

$

OPPTIL €1000 FINANSIELL BISTAND VED
†
RIFT/ RUPTUR

REFERANSER
1.

10
ÅR

PRODUKTET ERSTATTES VED
KAPSELKONTRAKTUR (Baker III/IV),
DOBBELTKAPSLING OG SEROMA I SENSTADIE‡
KONTRALATERALT IMPLANTAT OM
KIRURGEN DIN BER OM DET

* Dersom det bekreftes rift/ruptur i et brystimplantat fra Mentor® på grunn av slitasje eller delaminering,
som krever kirurgisk inngrep, uavhengig av alderen på implantatet, vil Mentor tilby et nytt brystimplantat
fra Mentor®, uansett størrelse, i samme eller lignende stil som det opprinnelig implanterte produktet.
† Når det er nødvendig med kirurgi for å skifte ut et gelefylt brystimplantat, fra Mentor®, fordi det
er bekreftet rift/ruptur som har oppstått innenfor ti (10) år fra implantasjonsdatoen, forutsatt at det
er bevist, og bekreftet av Mentor, at man kvalifiserer til dette ut fra deres vurdering og evaluering,
vil Mentor betale uforsikrede, nødvendige utgifter for operasjonsstue, anestesi og/eller kirurgiske
utgifter direkte relatert til kompenserende kirurgi, opptil en maksimal samlet pris på €1000. Utgifter
til operasjonsstue og anestesi skal prioriteres ved betaling. I slike saker må forespørselen vedrørende
finansiell hjelp, i henhold til mentorløftegarantien, fremmes for kirurgen din. Med finansiell bistand,
mener vi ikke at dette er et lån.
‡

I tilfelle av kapselkontraktur (Baker III/IV), dobbeltkapsling eller seroma i senstadie ved forstørrende
kirurgi med et gelefylt brystimplantat fra Mentor®, vil Mentor tilby et erstatningsprodukt fra Mentor®
innenfor en periode på ti (10) år fra implantasjonsdatoen, forutsatt at det er bevist, og bekreftet av Mentor®,
at man kvalifiserer til dette ut fra deres evaluering av uttatt produkt og vurdering av all nødvendig
dokumentasjon. Mentor vil tilby et erstatningsprodukt i samme eller tilsvarende stil og størrelse som
det opprinnelig implanterte produktet.

Basert på garantisammenligninger mellom følgende brystimplantater:
Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx,
EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://
www.laboratoires-arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf,
Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/IoE_Information_engl_201501.pdf, Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des
IMPLANTS MAMMAIRES and La garantie premium, Accessed March 20 2017.

