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DINE DRØMMER og behov er oppnåelige.  Du har muligheter til å frem- 
stå som den personen du alltid har sett for deg. Slik vi ser det handler 
ikke en brystforstørrelse om noe nytt eller annerledes. Det handler  
om hvordan du ønsker å fremstå og om å oppfylle dine drømmer. 

Vi ønsker å sikre at du har all informasjon du trenger før du besøker klinikken, før 
selve inngrepet og tiden etter operasjonen. I denne brosjyren har vi samlet infor-
masjon i forhold til hvilke valg du må ta og hvilke muligheter Mentor tilbyr innen 
brystforstørrelse.

En del av deg
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Dine drømmer  
i fokus



VI ER  svært fornøyde med at 98 % av de som har valgt Mentors   
implantater sier at de ville tatt det samme valget igjen.1 Målet med 
våre produkter er å hjelpe kvinner med å oppnå bedre livskvalitet og  
selvfølelse. Uansett hvilken grunn du har for operasjonen, ønsker vi å 
hjelpe deg til å føle deg trygg på dine avgjørelser og deg selv.

Tro på deg selv

En indre trygghet.
Hvordan kvinner oppfatter bryster har en påvist kobling 
til selvfølelse og hvordan kvinner verdsetter seg selv.2 Det 
behøver ikke være tilfelle for alle som velger en brystfor- 
størrelse, men det er viktig å huske at det er dine grunner 
som skal være avgjørende og at du føler deg trygg.
 

Undersøkelser viser at 91% av kvinner er misfornøyd 
med kroppen sin.3 Det er selvsagt ulike grunner til dette.  
Slik vi ser det, er det nettopp det som er poenget. Det er 
ulike grunner og ulike veier å gå. Du må finne det som er 
riktig for deg, 
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DET ER ULIKE GRUNNER til å velge en brystforstørrelse. Akkurat 
som grunnene kan være forskjellige, er kroppene våre også det.  
Vi er født med ulike forutsetninger som igjen former våre valg og  
resultater.

Valg av klinikk og kirurg
Det er viktig å finne en klinikk og en kirurg som er  
lydhør for dine ønsker ved en brystforstørrelse. Du  skal føle 
deg trygg på at kirurgen tar hensyn til din kroppsform, 
din helse og dine fysiske forutsetninger.
 Noen ganger er det lett å se seg blind på andres resul- 
tater. Å se på bilder av andre eller få en 3D-simulering, 
kan være en hjelp til å bestemme hvilken type implantat 
du kan tenke deg. 

 

Riktig for deg
Enten det handler om å endre brystenes form, å gjenopp- 
bygge brystene etter amming eller jevne ut ulikheter i bryst-
størrelse, finnes det i dag mange muligheter. Vær ærlig med 
deg selv, slik at du finner det riktige alternativet for deg.
 Lære om de mulighetene du har, for å bli trygg på 
beslutningen om å gjennomgå en brystoperasjon. Det er 
viktig å finne en klinikk der du føler deg komfortabel med 
å stille spørsmål.

Dine forutsetninger
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Valg av klinikk
Det kan være en fordel å lese om andres erfaringer og 
lytte til anbefalinger fra venner og bekjente når du velger 
klinikk. Det kan være en god start for å få en oversikt over 
hvilke klinikker du har å velge mellom. Det viktigste er 
at velger en klinikk som føles riktig for akkurat deg og at 
du stoler på de menneskene du møter på klinikken, på 
kirurgen og det de har å tilby. Det er din beslutning og 
du skal føle at hele prosessen er i samsvar med dine behov 
og ønsker. 

Konsultasjonen
Konsultasjon med kirurg kan variere fra klinikk til klinikk. 
Uansett hvor du henvender deg, er målet at kirurgen skal 
kunne fortelle deg alt du trenger å vite om en brystopera-
sjon og at du får sjansen til å stille de spørsmålene du har. 
Ved konsultasjon er det viktig å snakke om dine ønsker, 
forventninger og forutsetninger og alternativene du har for 
blant annet plassering og valg av implantater. 

Din avgjørelse
Etter du har besøkt en eller flere klinikker gjenstår det å 
bestille time.  Er du fortsatt usikker på hvilken klinikk du 
skal velge eller har flere spørsmål, bør du snakke mer med 
kirurgen eller klinikken før du tar ditt valg. Ta deg god tid 
til å tenke gjennom valget – slik at du føler deg trygg på 
avgjørelsen din. 

Før operasjonen
Før operasjonen vil du motta informasjon om klinikkens 
retningslinjer for bla. mat, drikke, røyking, medisin og  
hygiene før operasjonen og hva du skal ha med deg på opera- 
sjonsdagen. Du vil også motta informasjon om anestesi og 
rekonvalesens etter operasjonen.

På side 15 kan du lese noen eksempler på spørsmål du kan 
stille kirurgen. 

Før operasjonen

Din guide til brystforstørrelse   |   Reisen med Mentor

AVGJØRELSEN  om en brystoperasjon av-
henger av valgene som tas underveis og 
klinikken man går til. Uansett hvilke valg  
du tar er det alltid en fordel å være godt for-
beredt for å kunne stille relevante spørsmål





Operasjonen
Kirurgen vil foreta et snitt basert på det du og kirurgen har 
kommet frem til. Deretter dannes en lomme i brystet der 
valgt brystimplantat settes inn. Når implantatet er på plass, 
lukkes snittet med sting. Du vil få narkose og vil ikke være 
våken under noen del av operasjonen.

Våkne i fred og ro
Etter at operasjonen er fullført, vil du ligge på klinikkens 
postoperative avdeling. Du vil få hvile ut, og en sykepleier 
vil ta hånd om deg til du reiser hjem. Hvordan du føler deg 
når du våkner opp er individuelt. Det er ikke uvanlig å føle 
seg sliten og sår i noen dager etter operasjonen.

EN BRYSTFORSTØRRELSE tar ca en til to timer, og du kan vanligvis 
reise hjem samme dag.

Under operasjonen
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Tiden etter operasjonen
Etter ca en uke bør du være i stand til å vende tilbake til 
lettere aktiviteter. En god kompresjons-BH vil være bra 
i begynnelsen for å gi en god støtte etter operasjonen. I 
løpet av den første tiden kan brystene føles ømme og være 
hovne. Tilhelingsprosessen vil være forskjellig fra person til 
person. Lytt til kroppen din og hva den orker.

Tilbake til klinikken
Normalt blir du fulgt opp av klinikken etter operasjon. 
Forhør deg om klinikkens rutiner. Hvis du har noen 
tanker eller bekymringer etter operasjonen eller opp- 
lever problemer må du kontakte klinikken umiddelbart.

KROPPEN trenger tid til å heles etter operasjonen og huden trenger 
tid til å venne seg til den nye bryststørrelsen din.

Etter operasjonen



Hvilke spørsmål 
bør du stille?
Trygg og informert
Når du møter kirurgen kommer dere til å gjennomgå 
det du trenger å vite før operasjonen. Her er noen 
spørsmål du kan stille under konsultasjonen for å 
sikre at du føler deg trygg på kirurgen, klinikken og 
dine valg.



Hvilke spørsmål 
bør du stille?

1. Er du en godkjent plastisk  
kirurg, og hvor mange bryst-
forstørrelser gjør du hvert år?  

3. Hvilke muligheter har jeg 
innen brystforstørrelse?

5. Hvilken form, størrelse, 
overflatetekstur, plassering 
og snitt vil du anbefale meg?

7. Hvordan kan jeg forvente at 
implantatet vil se ut og føles 
etter 10 år?

9. Hvilke garantier har  
klinikken og implantatene de 
anbefaler?

2. Hvilke risikoer og komplika- 
sjoner er forbundet med 
operasjonen?

4. Har du noen før- og etter- 
bilder som jeg kan få se på?

6. Kan jeg ta mammografi  
når jeg har fått satt inn bryst- 
implantat?

8. Hvilket implantat har de 
beste kliniske resultatene 
etter 10 år?

10. Hvilke etterkontroller og 
undersøkelser er inkludert 
etter operasjonen min?

Din guide til brystforstørrelse    |   Hvilke spørsmål bør du stille?
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MENTORS dråpeformede implantat - Contour Profile Gel - er resultatet 
av 10 års forskning.1 De er utformet for å beholde sin form og gi et  
naturlig utseende på brystene.

MENTOR® CPG silikongelfylt implantat
• Gir et naturlig utseende på brystene
• Siltex® strukturert overflate
• Markedsledende i Norden innen brystrekonstruksjon2

• Lav risiko for kapselkontraksjon og rotasjon3

Din guide til brystforstørrelse   |   Våre implantater

Et naturlig resultat
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Rundt implantat med 
strukturert overflate

Rundt implantat med 
glatt overflate
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Brystimplantat av topp kvalitet
I mer enn 30 år har Mentor blitt regnet som en av verdens 
ledende produsenter av brystimplantater av høy kvalitet. 
Mentor tilbyr både runde og dråpeformede (anatomisk 
formede) implantater i ulike størrelser. Implantatene er 
fylt med en unik, patentbeskyttet silikongel; MemoryGel. 
MemoryGel er en kohesiv gelatinlignende substans som 
fungerer som et fast stoff, ikke flytende. MemoryGel føles 
som naturlig brystvev og gir et optimalt estetisk resulat. 

 
 
 

Hva er avgjørende for ditt resultat?
Ved konsultasjonen kommer dere til å  snakke om de ulike 
alternativene som passer best for deg:
• Implantatets størrelse, målt i kubikkcentimeter (cc).
• Hvilken type overflatestruktur implantatet skal ha: 

glatt eller strukturert?
• Implantatets profil, definert av hvor mye implantatet 

stikker ut fra brystveggen. 
• Implantatets form, rundt eller anatomisk.

Din guide til brystforstørrelse   |   Våre implantater



MENTOR tilbyr bransjens mest omfattende produktgaranti for 
brystoperasjoner – MentorLøftet1.  Med denne garantien kan du 
føle deg trygg på implantatets kvalitet.

Dette er MentorLøftet: 

Din sikkerhet i fokus

Mer informasjon
Under konsultasjonen med klinikken bør du benytte 
anledningen til å spørre om Mentors garantier og hvilke 
egne garantier klinikken tilbyr. I tillegg kan du lese mer  
om MentorLøftet på www.mentorimplants.no

En gratis og automatisk innmelding  
i garantiordningen

Gratis livstidserstatning  av 
implantater ved ruptur2

Opp til €1000 i finansiell bistand3 
ved ruptur som oppstår innen 10 år

Gratis kontralateralt implantat, om 
kirurgen ønsker det

Produktet erstattes ved kapselkontraktur, 
dobbelkapsling og seroma410

18
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En kropp i endring
I utformingen av våre silikongelfylte implantater, har vi gjort 
vårt beste for å etterligne den naturlige følelsen av brystvev. 
Det som gir brystet både form og følelse er melkeganger og 
kjertler omgitt av fettvev. Faktorer som kan påvirke bryst- 
enes form, er graviditet, hurtig vekttap og tyngdekraften.

 

Brystforstørrelse tilpasset kroppen
Brystimplantat brukes til å forstørre brystene. Implantatene 
alene vil ikke alltid i tilstrekkelig grad løfte eller korrigere 
brystet. Hvis du vil se en større endring, kan du snakke med 
kirurgen om for eksempel en mastopeksi/brystløft eller fett- 
transplantasjon. 

Store brystmuskel

Fettvev

Lille brystmuskel

Melkekjertler

Melkeganger

Brystvorten og areola

Bløtvev

Ribben

Brystets anatomi

Din guide til brystforstørrelse   |   Brystets anatomi
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Aksillært
snitt

Periareolært 
snitt

Inframamært 
snitt
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Under eller over muskelen
Implantater plasseres enten under brystmuskelen (submus-
kulært) eller over brystmuskelen og under melkekjertlene 
(subglandulært). Plassering under muskelen kan redusere 
risikoen for at implantatet kan føles gjennom huden og for 
at arrvev skal herdes. Brystene blir enklere å undersøke ved 
mammografi. Rekonvalesenstiden kan være noe lengre enn 
ved plassering over brystmuskelen.
 Ved plasseringen over muskelen kan implantattes  
kanter være synlig under huden. Mammografiundersøk- 
else kan være vanskeligere med plassering over bryst- 
muskelen, mens rekonvalesenstiden vil være noe kortere 
ved denne plasseringen. 

Plassering av snittet
Kirurgen velger vanligvis å sette snittet for implantatet i ett 
av disse tre stedene:

• Under armen (aksillært) – Et snitt som er mer skjult.  
Gjøres når du ønsker å unngå arr på/under brystet.

• Rundt brystvorten (periareolært) – Et mer skjult snitt. 
Øker risikoen for ammeproblemer i forhold til andre 
alternativer.1 

• Under bryst (inframammært) – Det vanligste snittet. 
Litt mindre skjult snitt, kan føre til færre amme- 
problemer enn snitt rundt brystvorten.

Dine alternativer

Din guide til brystforstørrelse   |   Brystets anatomi

Brystmuskel

Brystimplantater

Submuskulær 
plassering

Subglandulær 
plassering
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Aliquam dictum, enim sed 
iaculis gravida, nisl sapien 
pretium dui 

– Sara Nielsen

Implantatene føles 
kjempebra -- jeg ville 
valgt det samme igjen.
 

Om sine Mentor-implantater
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Avgjørelsen om brystoperasjon
Alex bestemt seg for brystoperasjon etter at hun hadde 
født.
 – Jeg hadde villet det så lenge jeg kan huske, men jeg 
bestemte meg etter at jeg hadde fått de tre barna mine. 
Jeg følte meg godt informert, jeg hadde snakket med flere 
forskjellige kirurger og fikk god kjemi med den andre jeg 
snakket med. Da jeg møtte ham ønsket jeg å vite hvordan 
man skulle gå frem når det gjaldt valg av implantat, stør-
relse, sykefravær, hvor mye smerte jeg kunne forvente og 
hvordan snittet skulle legges. Kirurgen ga meg veldig gode 
svar og jeg er kjempefornøyd, sier Alex.

Et nytt forsøk
Camilla, som opererte inn sine Mentor-implantater for 
ca. 4 år siden, hadde brystimplantater fra før.
– Mine implantater var for store, og jeg hadde lyst til  
å gjøre noe med dem siden jeg fikk dem for elleve år  
siden. En bekjent av meg anbefalte en klinikk som jeg tok  
kontakt med. Kirurgen på denne klinikken var lydhør. 
Han snakket om Mentors implantater, og anbefalte meg  
dråpeformede implantater. Jeg er virkelig kjempefornøyd. 
Dette er et mye bedre implantater enn det forrige. Mate-
rialet til implantatet føles bra, og jeg ville valgt det samme 
igjen, sier Camilla.
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BIA-ALCL
Mentors implantater er USFDA-godkjent (US Food and 
Drug Administration) for sitt nivå innen sikkerhet og 
kvalitet.1 I 2011 identifiserte samme myndighet sjeldne 
tilfeller av BIA-ALCL. Forkortelsen står for Implant- 
Associated Large Cell Lymphoma (brystimplantat-assosi-
ert storcellet lymfom), og er en type kreft som kan oppstå 
hos personer med brystimplantater.2 Det vanligste tegnet 
på BIA-ALCL er at brystet plutselig sveller på grunn av 
dannelsen av seroma (væske) rundt implantatet.3 

USFDA har anslått at det er mellom 5–10 millioner 
kvinner med brystimplantater over hele verden.4 I mars 
2017 hadde myndighetene i USA så langt mottatt totalt 
359 rapporter om medisinske bevis for eksistensen av 
BIA-ALCL. I henhold til de nyeste undersøkelsene5, kan 
bare 3 av tilfellene knyttes til Mentor brystimplantat.  
 

Institute of Medicine
I juni 1999 ga National Academy Institute of Medicine ut 
en rapport med følgende konklusjon: Etter en overordnet 
vurdering av epidemiologiske bevis har komiteen observert  
at siden det er mer enn 1,5 millioner voksne kvinner i alle 
aldre i USA med silikonbrystimplantater, forventes noen 
av disse å utvikle bindevevssykdommer, kreft, nevrologiske 
sykdommer eller andre systemiske problemer eller tilstander.  
Observasjonene indikerer at disse sykdommene eller tilstand- 
ene ikke er mer vanlige hos kvinner med brystimplantater enn 
hos kvinner uten implantater.6

Studier

Din guide til brystforstørrelse   |   Studier innen området





NÅR DU velger et produkt fra Mentor, ønsker vi at du skal føle 
deg trygg både i valg av implantater og på selskapet som står 
bak implantatene. Her kan du lære litt mer om Mentors og Men-
tors tilstedeværelse rundt om i verden.

Stol på dine valg.
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5. LEDENDE GARANTI
Mentor tilbyr bransjens mest 
omfattende produktgaranti 
for brystoperasjoner.4

1. LANG ERFARING
Mentor har vært på markedet 
siden 1969, og er verdens 
ledende produsent av  
brystimplantater.

6. ERFARNE PARTNERE
Vi samarbeider med kirurger 
fra hele verden for å utvikle 
innovative produkter.

2. LEVER OPP TIL  
HØYE STANDARDER
Mentor brystimplantater er 
CE-merket1 og godkjent av 
USAs mat- og legemiddel-
myndighet USFDA.2

7. PÅVIST SIKKERHET
Sikkerheten til våre produkter 
er testet i kliniske studier der 
mer enn 200 000 kvinnelige 
pasienter deltar.5

3. GLOBALT GODKJENT
Mentors brystimplantater  
er offisielt godkjent i over  
70 land.3

8. GLADE KVINNER
5–10 millioner kvinner har 
implantater i dag. Mer enn 
halvparten av implantatene 
kommer fra Mentor.6

4. HØY STANDARD
Alle Mentor produkter er  
utviklet med de strengeste stand- 
arder for design og testing. 

9. LEDERE INNEN  
REKONSTRUKSJON
Mentors implantater er 
det ledende alternativet i 
alle de nordiske land innen 
rekonstruksjon.7
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10. EN DEL AV EN STOR 
OG TRYGG FAMILIE
Mentor er en del av Johnson 
& Johnson – et av verdens 
største helseselskap med 125 
års erfaring og tilstedeværelse 
i mer enn 80 land med 250 
forskjellige merker.



28

KILDER OG KOMMENTARER
SIDE 6–7
1. Mentor Worldwide LLC. MemoryGelTM Core Gel Clinical Study Final Report, 

April 2013
2. Lacey Sischo and Patricia Yancey Martin (2015) The price of femininity or just 

pleasing myself? Justifying breast surgery. Gender Issues 32 (2):77-96.
3. Body Image Statistics (2017) U.S. Department of Health and Human Services, 

PBS, National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders 

SIDE 16–17
1. Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (2014) 

(tidligere Contour Profile Gel Core Study), årlig rapport 
2. Mentor Norden salgstall for 2016. HINAS Sykehusinnkjøp HF
3. Basert på en sammenligning av de følgende strukturerte, formede  

implantatene av silikongel:  
http://www.mentorwwllc.com/pdf/Produwct_Ref_Guide.pdf  
http://www.sebbin.com/en/women.html  
http://www.eurosurgical.co.uk/wp-content/uploads/2011/12/2012- 
Silimedcatalogue-breast.pdf  
http://eurosilicone.com/pdf/Eurosilicone_Product_Catalogue_2013.pdf 
http://nagor.com/pdf/Nagor_Product_Catalogue_2013.pdf Allergan Natrelle 
produktkatalog 11-2008 
(Nedlastet 141209)

SIDE 18–19
1. Basert på en garantisammenligning av disse brystimplantatene: 

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_2015- 
01.pdf, 
Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, 
Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAMMAIRES og La garantie premium,  
(nedlastet 170320)

2. Ved bekreftet ruptur (sprekk) eller deflasjon (lekkasje) hos et MENTOR®-brys-
timplantat på grunn av slitasje eller delaminering som krever kirurgi, vil Mentor 
uavhengig av implantatets alder tilbys et nytt tilsvarende MENTOR® brystim-
plantat. Med vår fokus på kvalitet og innovasjon, kan vi tilby den mest sjenerøse 
garantipakken.

3. Skulle erstatningskirurgi for et MENTOR® silikongelfylt brystimplantat være 
nødvendig på grunn av en bekreftet ruptur som skjer innen ti (10) år etter implan-
tasjonsdagen og berettigelse oppdages og bekreftes av Mentor etter gjennomføring 
av vurdering og evaluering, vil MENTOR dekke utgifter som ikke dekkes av 
forsikring, for operasjonssal, anestesi og/eller kirurgiske kostnader direkte knyttet til 
revisjonskirurgi opp til en samlet sum på 1000 euro. Kostnader for operasjonssal og 
anestesi skal prioriteres for betaling. I slike tilfeller skal anmodning om økonomisk 
kompensasjon i henhold til sikkerhetsprogrammet Mentorløftet sendes til din 
kirurg. Økonomisk kompensasjon innebærer ikke et lån til deg. 

I tilfelle kapselkontraktur (Baker III/IV), dobbel kapsel eller seroma i senstadie ved bryst-
forstørrelsesoperasjon med MENTOR® silikongelfylt brystimplantat, vil Mentor levere 
tilsvarende erstatningsprodukt for MENTOR® silikongelfylt brystimplantat i en periode 
på inntil ti (10) år fra implantasjonsdagen, forutsatt at det er bevist og bekreftet av Mentor 
etter fullførelse av vurdering og evaluering av all nødvendig dokumentasjon. Mentor leve-
rer en erstatning av et MENTOR®-produkt i en hvilken som helst størrelse og tilsvarende 

modell som produktet som opprinnelig ble implantert. 
SIDE 20–21
1. Hurst, NM Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 

87(1):30-4.

SIDE 24–25
1. Regulatory History of Breast Implants in the U.S. (2013) https://www.fda.gov/

medicaldevices/productsandmedicalprocedures/implantsandprosthetics/ 
breastimplants/ucm064461.htm  
(Nedlastet 170817)

2. Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (2017) 
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ 
ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm  
(Nedlastet 170817)

3. Clemens MW, Medeiros LJ, Butler CE, Hunt KK, Fanale MA, Horwitz S, et al. 
Complete Surgical Excision Is Essential for the Management of Patients With 
Breast Implant-Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 
2016;34(2):160-8. Epub 2015/12/03.doi: 10.1200/jco.2015.63.3412. PubMed 
PMID: 26628470; PubMed Central PMCID: PMCPMC4872006, finnes på 
Internett på http://www.jco.org. 

4. Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) In Women with Breast Implants: Preli-
minary FDA Findings and Analyses (2011)  
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ 
ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239996.htm 
(Nedlastet 170817)

5. Brody GS, Deapen D, Taylor CR, Pinter‐Brown L, House‐Lightner SR, Andersen 
JS, et al. Anaplastic large cell lymphoma occurring in women with breast implants: 
analysis of 173 cases. Plast Reconstr Surg. 2015;135(3):695‐705. Epub References 
2014/12/10. doi: 10.1097/prs.0000000000001033. PubMed PMID: 25490535.

6. Bondurant, Ernster, Herdman (1999) Safety of Silicone Breast Implants,  
Washington, D.C: National Academy Press

SIDE 26-27
1. Mentors saltvannsimplantater, MemoryGel silikongelfylte implantater, CPG-sili-

kongelimplantater og BECKER utvidbare implantater som er tilgjengelig for salg i 
EMEA-regionen er CE-merket. 

2. Mentor-implantater som er godkjent av FDA er Mentor saltvannsimplantater, 
MemoryGel silikonfylte implantater og CPG silikongelfylte implantater som er 
tilgjengelig for salg i det amerikanske markedet. 

3. Mentor Worldwide LLC, Internal data, Global Sales Figures (2015)
4. Basert på en garantisammenligning av disse brystimplantatene:  

Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breastenhancement/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.polyte-
chhealth.info/images/pdf/IoE_Information_engl_2015-01.pdf, Motiva: https://
motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAM-
MAIRES og La garantie premium, (nedlastet 170320)

5. Institute of Medicine, National Academy of Medicine (2007) Information for 
women about safety of silicone breast implants.

6. Mentor Worldwide LLC. Salgsdata for Mentor Worldwide
7. Mentor Norden salgstall for 2016. HINAS Sykehusinnkjøp HF

Din guide til brystforstørrelse   |   Kilder og kommentarer



28 29

Viktig informasjon.
MENTOR® MemoryGelTM brystimplantater er beregnet 
til brystforstørrelse eller brystrekonstruksjon for kvinner 
som er fylt 18 år eller eldre. Brystimplantatkirurgi bør 
ikke utføres hos kvinner med noen form for aktiv infek- 
sjon i kroppen, eksisterende kreft eller forstadier til 
kreft i brystene, og som ikke har fått tilfredsstillende  
behandling for disse tilstandene. Brystimplantatkirurgi 
skal heller ikke utføres på gravide eller ammende kvinner.
 Brystimplantatkirurgi er forbundet med risiko. Du  
bør være klar over at brystimplantater ikke varer livet 
ut og at brystimplantoperasjon ikke nødvendigvis er 
et engangsinngrep. Det kan oppstå behov for ytterligere 
kirurgi på brystene som følge av komplikasjoner eller 
uønsket kosmetisk resultat. Mange av endringene i  
brystene etter en operasjon er irreversible (kan ikke  
omgjøres).

Brystimplantater kan påvirke din evne til å amme ved å 
redusere eller eliminere melkeproduksjonen.
 De mest vanlige komplikasjonene med silikongelfylte 
implantater er innkapsling, asymmetri og brystsmerter.  
Det er en lav risiko for implantatruptur, som vanligvis 
skjer ubemerket (dvs. verken legen eller du merker 
rupturen). De helsemessige konsekvensene av ruptur på 
et silikonimplantat er ikke fullt ut påvist. MR-skanning 
anbefales med jevne mellomrom etter brystoperasjonen 
for lettere å finne en mulig implantatruptur.
Snakk med kirurgen om alle fordeler og ulemper ved en 
brystoperasjon.
Det er viktig at du er klar over risikoen forbundet med 
brystimplantatkirurgi når du vurderer brystimplantater.
 
For mer informasjon, besøk: www.mentorimplants.no
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Notater:





Du er velkommen til å kontakte Mentor 
Nordens lokal distributør:

Medistim Norge AS
Økernveien 94, 0579 Oslo 

  
Tlf: +47 23 03 52 50  

E-post: norge@medistim.com

Les mer om Mentor brystimplantater:
www.mentorimplants.no


