
Brystforstørrelse 
med MENTOR® brystimplantater

®



VISSTE DU DETTE?

På verdensbasis utføres  
det over 1 million bryst- 
forstørresesoperasjoner  
hvert år*

* http://www.isaps.org/news/isaps-global-statistics. Accessed November, 2016.

VI ER HER FOR 
Å HJELPE DEG Å 
TA EN TRYGG OG 
VELOVERVEID 
BESLUTNING
 
Denne brosjyren er ment som 
en hjelp til å forberede deg på 
prosessen som ligger foran deg, og 
inneholder informasjon om MENTOR® 
brystimplantater for forstørrelses- 
eller revisjonskirurgi. Når du vurderer 
brystforstørrelse, er det viktig at du 
har klart for deg hvilke mål du har for 
utseendet ditt, og hvilke spørsmål du 
ønsker å stille.

MENTOR – ET SELSKAP SOM 
BRYR SEG

For Mentor kommer pasientsikkerhet 
først. Mentors ambisjon er å tilby 
brystimplantater av toppkvalitet, og 
våre implantater har vært førstevalget 
til millioner av kvinner over hele verden 
i 30 år. MENTOR® brystimplantater 
er offisielt godkjent i over 100 land 
på verdensbasis, og ALLE MENTOR® 
implantater har livstidsgaranti.
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BESLUTNINGEN  
TAS AV DEG
For mange kvinner er det å føle seg selvsikker, levende 
og sprudlende ensbetydende med å se godt ut. Tusener 
av kvinner har fått selvtillit og personlig tilfredshet ved å 
velge brystforstørrelse.

Det kan være mange grunner til at kvinner velger 
brystforstørrelse. Noen av grunnene er følgende:

• brystforstørrelse for å gjøre kroppen mer 
proporsjonal

• reskulpturering og forstørrelse av bryster som  
har mistet fasong på grunn av amming

• balansering av bryster som har ulik størrelse  
eller form

Dine grunner er høyst personlige, og beslutningen  
om brystforstørrelse bør tas av deg i samråd  
med kirurgen, basert på dine personlige  
behov, ønsker og forventninger.

I dag finnes det mange alternativer  
for kvinner som bestemmer seg  
for at brystforstørrelse er riktig  
for dem. 

Denne brosjyren er utformet  
for å gi deg mer informasjon  
om brystforstørrelse og  
hvilke alternativer du har.  
Den er ikke ment som en  
erstatning for eventuelle  
samtaler mellom deg  
og kirurgen. 
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VISSTE DU DETTE?
For kvinner som fikk utført primær 
brystforstørrelse med MENTOR® MemoryGel™ 
brystimplantater, var det en statistisk 
signifikant forbedring av kvinnenes tilfredshet 
med egen kropp, både når det gjaldt brystet og 
seksuell tiltrekningskraft  
generelt.1
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BRYSTETS 
ANATOMI
Brystet består av melkeganger og melkekjertler 
omgitt av fettvev som gir det form og følelse. 

 
Det er viktig å forstå at implantater brukes for å 
gjøre brystet større. Implantater alene vil ikke alltid 
i tilstrekkelig grad løfte brystet eller korrigere 
virkningen av svangerskap, vekttap eller slapp hud. 
Kirurgen vil eventuelt foreslå ytterligere prosedyrer 
under selve brystforstørrelsen, for eksempel 
mastopeksi, for å oppnå forbedret brystløft.
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VALG AV SNITT  
OG PLASSERING

Periareolært  
snitt

Inframammært 
snitt

Transaksillært 
snitt

Snitt
Brystforstørrelse utføres normalt via et av de tre 
vanligste snittstedene: under armen (transaksillært), 
rundt brystvorten (periareolært) eller brystfolden 
(inframammært).

• Transaksillært – dette snittet er mindre skjult,  
men kan være et godt alternativ for kvinner som 
vil unngå arr på brystene.

• Periareolært – dette snittet er ofte mer skjult. 
Siden man må skjære gjennom brystvevet, er det 
forbundet med større risiko for ammeproblemer 
enn ved de andre snittstedene. Ved å skjære 
gjennom vevet øker man sjansen for at følsom- 
heten i brystet eller brystvorten endres.

• Inframammært – dette snittet er som regel  
mindre skjult og kan forårsake færre problemer 
med amming enn snitt rundt brystvorten.

Kirurgen vil forklare deg hvert snittalternativ i  
detalj, slik at du kan ta en beslutning som er  
riktig for deg.

Plassering
Under en brystforstørrelse blir implantatene plassert 
enten under brystmuskelen (submuskulært) eller over 
brystmuskelen (subglandulært). 

Submuskulær plassering 

Denne prosedyren kan gjøre implantatene mindre 
følbare gjennom huden, og det er også mindre 
risiko for at det dannes hardt arrvev rundt  
implantatene. Prosedyren vil gjøre det enklere  
å ta røntgenbilde av brystet ved en eventuell 
mammografi. Ulemper med denne plasseringen 
kan være et lengre inngrep og en lengre  
rekonvalesenstid.

Subglandulær plassering 

Denne prosedyren kan gjøre inngrepet kortere  
og redusere rekonvalesenstiden. En potensiell 
ulempe kan være at kantene på implantatet  
blir mer synlige under huden. Det kan også bli  
vanskeligere å ta røntgenbilder i forbindelse  
med mammografi dersom implantatene  
plasseres subglandulært. 

Rådfør deg med kirurgen om de ulike plasserings- 
alternativene, slik at du kan ta en beslutning om  
hvilket alternativ som er det rette for deg.
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OPERASJON
Brystforstørrelser utføres i en operasjonsstue på 
et sykehus eller en kirurgisk klinikk. Du kan som 
regel dra hjem samme dag som operasjonen utføres. 
Vanligvis benyttes narkose, slik at du sover under 
operasjonen. 

Operasjonen tar som regel 1–2 timer. Kirurgen foretar 
et snitt og lager en lomme hvor brystimplantatet 
plasseres. Når implantatet er plassert i riktig 
posisjon, lukkes snittet med kirurgiske sting.

For å oppnå best mulig resultat og gjøre 
rekonvalesensen så rask som mulig, kan du  
sammen med din kirurg diskutere hvilke spesifikke 
teknikker som passer best for dine behov.

VISSTE DU DETTE? 

MENTOR® MemoryShape® silikonfylte 
brystimplantater/ CPG™ silikonfylte 
brystimplantater har en pasienttilfredshet  
på 96,9 % etter 10 år.3

ET IMPLANTAT 
TILPASSET DEN 
ENKELTE KVINNE
Et brystimplantat er en pose (implantatskall) laget av 
silikonelastomer fylt med silikongel eller saltløsning 
som implanteres kirurgisk under brystvevet eller 
under brystmuskelen4.

Gelfylte brystimplantater 
MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater er fylt 
med Mentors patenterte kohesive gel, som har 
enfast form samtidig som den ligner den naturlige 
elastisiteten i brystvevet.
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Den unike kohesive gelen i MENTOR® MemoryGel™ 
brystimplantater gir en myk og naturlig følelse som 
foretrekkes av millioner av kvinner.†,4 MENTOR® 
MemoryGel™ brystimplantater fås i

 •  flere størrelser

 •  flere profiler (fra moderat profil til ultra høy)

 •   ulik overflatestruktur (glatt overflate eller 
SILTEX™ silikontekstur)

 •   flere former (rund eller anatomisk) slik at du  
skal finne ditt optimale implantat 

Brystimplantater måles i centimeter – eller cc – 
ikke i cupstørrelse. Størrelsen på implantatet som 
benyttes, avhenger av størrelsen og fasongen på 
brystkassen til hver enkelt pasient.

Kirurgen vil vurdere dine nåværende bryster og 
hudvevet for å fastslå om du har nok vev til å dekke 
det ønskede brystimplantatet. I noen tilfeller, for 
eksempel etter et svangerskap, kan du ha overflødig 
hudvev. Hvis du ønsker et brystimplantat som er 
for stort for vevet ditt, kan kirurgen advare deg 
om at kantene på implantatet kan bli synlige eller 
følbare etter operasjonen. Overdrevent store 
brystimplantater kan også fremskynde effekten av 
tyngdekraften og føre til at brystene blir slappe eller 
henger tidligere.

†Sammenlignet med brystimplantater fylt med saltløsning.



- 9 - - 10 -

Rundt eller anatomisk?
Avhengig av hvilken form du ønsker å oppnå, kan du i 
samråd med kirurgen velge enten et rundt eller et ana-
tomisk formet implantat. Begge typer fås med silikon-
gel eller saltløsning.

Round MENTOR® MemoryGel™ 
silikonfylte brystimplantater

Rund utførelse, ser ut 
og føles som naturlig 
brystvev. Implantatet gir 
et formfullt utseende 
med mer kløft. Overflaten 
er glatt eller teksturert. 
Implantatene fås i flere 
størrelser.

 

Anatomiske MENTOR® CPG™  
silikonfylte brystimplantater

CPG™ står for Contour 
Profile Gel, et anatomisk 
formet brystimplantat 
fra Mentor. Det har en 
dråpeformet utførelse, 
og etterligner silhuetten 
til et naturlig bryst. 
Implantatene fås i flere 
størrelser.

‡ Ikke en head-to-head-studie. Basert på sammenligning av komplikasjonsrater rapportert i 
10-års kjernestudiene av MemoryShape® / CPG™ silikonfylte brystimplantater, NATRELLE™ 
410 TruForm™ 3 Gel brystimplantater, NATRELLE™ Round TruForm™ 1 Gel brystimplantater 
og MemoryGel™ brystimplantater.
§ Ikke en klinisk head-to-head-studie. Basert på en sammenligning av data fra en  
10-års klinisk kjernestudie av primær brystforstørrelse, revisjonsforstørrelse og primær 
brystrekonstruksjon med MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater og NATRELLE™  
Round TruForm1 Gel brystimplantater.

Implantatprofiler
I tillegg til størrelse og form fås brystimplantater 
i forskjellige profiler (som henviser til hvor mye 
implantatet stikker ut fra brystveggen). Generelt 
kan man si at jo større cupstørrelse du ønsker, desto 
større brystimplantat vil kirurgen vurdere. 

Implantatoverflater
Brystimplantater fås med enten glatt eller teksturert 
overflate. Blant kirurger og pasienter har det vært 
mest vanlig å velge teksturerte implantater. MENTOR® 
Round og CPG™ silikonfylte brystimplantater tilbyr 
SILTEX™ Texture, en TEKSTUR DU KAN STOLE PÅ, 
produsert av Mentor og har langsiktige kliniske data.

I samråd med kirurgen kan du bestemme hvilket 
implantat som er riktig for deg. 

MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater føles mer 
som naturlig brystvev, uten at det går på bekostning 
av pålitelighet eller sikkerhet, sammenlignet med 
brystimplantater fylt med saltløsning.

VISSTE DU DETTE?

Kliniske data viser at MENTOR® MemoryGel™ 
silikonfylte brystimplantater / CPG™ silikonfylte 
brystimplantater har den laveste rapporterte 
forekomsten av komplikasjoner ved primær 
brystforstørrelse etter 10 år.‡,§,5,6
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All Cohesive, All the Time™

MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater føles som 
naturlig brystvev, uten at det går på bekostning 
av pålitelighet eller sikkerhet, sammenlignet med 
brystimplantater fylt med saltløsning. Vi tilbyr tre 
grader av kohesivt silikongel, fra mykt til fast:

Cohesive I™ – den mykeste silikongel, fås i våre 
Round Gel-modeller

Cohesive II™ – noe fastere silikongel, fås i våre 
Round Gel-modeller

Cohesive III™ – Mentors fasteste  silikongel, fås i 
våre CPG-modeller  

Smooth Round 
MemoryGel™

brystimplantat

MENTOR® CPG™ silikonfylte brystimplantater er fylt 
med Mentors mest kohesive gel, Cohesive III™, som er 
formstabil for å gi et optimalt estetisk resultat.

MENTOR® CPG™ silikonfylte 
brystimplantater

SILTEXTM Round 
MemoryGel™ 

brystimplantat

HVORFOR  
DETTE BILDET  
ER VIKTIG  
FOR DEG:

 
Vi har delt et MENTOR®  
MemoryGel™ brystimplantat  
i to for å vise den faste formen  
til gelmaterialet. Silikonet er  
en kohesiv, gelatinlignende substans  
som fungerer mer som et fast stoff enn en væske.

Smooth Round MENTOR® 
MemoryGelTM bryst 
implantat, Cohesive ITM

Pasienter med MENTOR® CPG™ 
silikonfylte brystimplantater
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Om MENTOR®  
brystimplantater
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Brystimplantater av høy 
kvalitet til millioner av 
kvinner verden 
over

Omfattende vitenskapelige 
tester som følger strenge 
produksjonsstandarder

Sikkerheten er 
testet i kliniske 

studier som 
omfatter 

Godkjenning 
MENTOR® brystimplantater er gjennomgått og 
godkjent av relevante tilsynsorganer som bekrefter 
at produktene oppfyller gjeldende helse- og 
sikkerhetsstandarder

PÅLITELIG KVALITET

SIKKERHET FØRSTLANG ERFARING

TILGJENGELIG i 

LAND
100+

190 000+
pasienter8

VISSTE DU DETTE?

Mengden av silikon som frigjøres 
fra brystimplantater, er mindre enn 
mengden du absorberer fra vanlige 
silikonholdige produkter i hjemmet 
ditt! 7 

Og skulle det oppstå komplikasjoner, er du  
dekket av en garanti i særklasse**  

**Ved bekreftet ruptur eller lekkasje på et MENTOR® brystimplantat som følge av slitasje 
eller delaminering som krever kirurgi, vil Mentor uavhengig av implantatets alder tilbyet nytt 
MENTOR® brystimplantatet uansett størrelse i samme eller lignende utførelse som produktet 
som opprinnelig ble implantert. Det er kun selve MENTOR® brystimplantatet som omfattes av 
livstidsgarantien, ikke kostnaden ved kirurgi.

ÅR



REKONVALESENS
Rekonvalesensen er forskjellig fra pasient til 
pasient. Generelt vil du trolig føle litt sårhet i noen 
dager etter brystoperasjonen. Du vil føle mest 
ubehag de første 24–72 timene etter operasjonen. 
Brystene vil være hovne og veldig ømme. Selv 
om rekonvalesensen er forskjellig fra pasient til 
pasient, bør du kunne gjenoppta lette aktiviteter 
etter ca. én uke. 

En viktig del av rekonvalesensen kan omfatte 
bruk av postoperativ bh eller kompresjonstøy. 
Kompresjonstøy gir deg ekstra støtte under 
tilhelingen. Legen kan også gi deg andre råd som 
du bør følge etter inngrepet. Skulle det oppstå 
problemer etter brystoperasjonen, må du kontakte 
kirurgen din øyeblikkelig.
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Som verdens fremste produsent av kvalitets-
implantater i over 30 år,  har Mentor vært et  
pålitelig valg for millioner av kvinner verden over.

Med kvalitet og innovasjon i ryggen kan vi overgå 
vanlig bransjestandard, med markedets mest 
omfattende garantiordning9 – MENTORløfte.

Oversikt over garantiordningen MENTORløfte

$

10
ÅR

Markedets mest omfattende garantiordning
løfte

* 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.

GRATIS OG AUTOMATISK INNMELDING

Oversikt over garantien innunder mentorløftet

KONTRALATERALT IMPLANTAT OM 
KIRURGEN DIN BER OM DET 

PRODUKTET ERSTATTES VED 
KAPSELKONTRAKTUR (Baker III/IV), 
DOBBELTKAPSLING OG SEROMA I SENSTADIE‡

OPPTIL €1000 FINANSIELL BISTAND VED 
RIFT/ RUPTUR†

PRODUKTET ERSTATTES VED RIFT/
RUPTUR* INNENFOR PRODUKTETS 
LEVETID
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INFORMASJON OM 
BRYSTFORSTØRRELSE
Benytt informasjonskildene for mer informasjon om 
brystforstørrelse

www.kreftforeningen.no 

www.mentorwwllc.eu 

www.medistim.no/produkt/brystimplantater 

www.yourbreastoptions.com
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SPØRSMÅL DU BØR STILLE  
DIN PLASTIKKIRURG
• I hvor mange år har du utført  

brystforstørrelsesoperasjoner? 

• Hvor mange brystforstørrelsesoperasjoner utfører  
du i året? 

• Hvilke mulige risikoer og komplikasjoner  
er forbundet med brystforstørrelseskirurgi?

• Hvilke alternativer for brystforstørrelse  
har jeg?

• Hva vil du anbefale med hensyn til form, størrelse, 
overflatetekstur, snittsted og plassering?

• Hvordan vil min evne til å amme påvirkes?

• Hvordan kan jeg forvente at brystene vil se  
ut over tid?

• Har du før-og-etter-bilder  
jeg kan få se?

- 19 -
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MENTOR – 
ET SELSKAP SOM  
BRYR SEG
Mentor Worldwide LLC ble grunnlagt i 1969 og er 
en ledende produsent og leverandør av medisinske 
produkter til over 100 land i det globale markedet 
for estetisk medisin og rekonstruksjonskirurgi. 
Som verdens ledende produsent av førsteklasses 
brystimplantater kan vi tilby deg årelang erfaring  
og kvalitetsprodukter du kan stole på.

Mentors virksomhet omfatter forskning, utvikling 
og produksjon ved flere anlegg i Europa og USA. 
Selskapet har også salgs- og distribusjonskontorer 
over hele verden. I 1995 ble Mentor den første 
produsenten av brystimplantater som fikk 
produktene sine CE-godkjent.

Mentor er stolt av kvaliteten på hvert eneste 
brystimplantat. Du kan være trygg på at Mentor 
forstår dine ønsker og forhåpninger, og virkelig  
bryr seg.

1  Mentor Worldwide LLC. MemoryGel® Clinical Study Final Report, April 2013
2  Hurst, N.M. Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.
3  Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study) Final Clinical Study 

Report. tirsdag 2. juni 2015
4  Bondurant, S., Ernster, V., and Herdman, R. Safety of Silicone Implants. Washington, DC: National Academy Press. 1999.
5  Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study) Final Clinical Study 

Report. tirsdag 2. juni 2015
 Mentor Worldwide LLC. Data on File. MemoryGel® Core Gel Clinical Study Final Report, April 2013.
 Maxwell, G. Patrick; Van Natta, Bruce W.; Bengtson, Bradley P.; and Murphy, Diane K., "Ten-Year Results From the Natrelle 410 
 Anatomical Form-Stable Silicone Breast Implant Core Study" (2015). Public Health Resources. 
 Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Highly Cohesive Silicone-Filled Breast Implants. Application No. 

88573. License No.72262. Date Issued: 2014/01/17.
 Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Silicone-Filled Breast Implants-Smooth Shell With Barrier and 

Narelle™ Silicone Filled Breast Implants - Textured Shell with Barrier Layer. Application No. 61865 and 60524 License No 
License No 72264 and 72263. Date Issued: 2012/09/25.

6  Spear, Scott, et all. Natrelle Round Silicone Breast Implants:
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VIKTIG INFORMASJON
MENTOR®s sortiment av brystimplantater er indisert for brystforstørrelse 
hos kvinner som er fylt 18 år. 

Brystimplantatkirurgi bør ikke utføres på kvinner

· med aktiv infeksjon i kroppen

· med brystkreft eller forstadium til brystkreft som ikke har fått adekvat 
behandling for tilstanden

· som er gravide eller ammer

Sikkerhet og effekt er ikke påvist hos pasienter med autoimmun sykdom 
(for eksempel lupus og sklerodermi), svekket immunforsvar, tilstander 
som påvirker sårtilheling og blodkoagulering eller redusert blodtilførsel 
til brystvevet. Pasienter som er diagnostisert med depresjon eller andre 
mentale helsetilstander, bør vente med å gjennomgå brystimplantatkirurgi til 
disse tilstandene er over eller har stabilisert seg.

Brystimplantatkirurgi er forbundet med risiko. Du bør være klar over 
at brystimplantater ikke varer livet ut, og at brystimplantasjon ikke 
nødvendigvis er et engangsinngrep. Det kan oppstå behov for ytterligere 
uplanlagt kirurgi på brystene som følge av komplikasjoner eller uakseptable 
kosmetiske resultater. Mange av endringene i brystene etter implantasjon er 
irreversible (kan ikke gjøres om), og brystimplantater kan påvirke din evne 
til å amme, enten ved å redusere eller eliminere melkeproduksjonen.

Brystimplantater varer ikke livet ut, og brystimplantasjon er ikke 
nødvendigvis et engangsinngrep. De vanligste komplikasjonene knyttet 
til brystforstørrelse med MemoryGel™ implantater omfatter reoperasjon, 
kapselkontraktur, endret følelse i brystvortene og fjerning av implantat 
med eller uten utskiftning. De vanligste komplikasjonene knyttet til CPG™ 
implantater ved brystforstørrelse omfatter reoperasjon av alle årsaker, 
fjerning av implantat med eller uten utskiftning og ptose. En mindre vanlig 
komplikasjon er ruptur. De helsemessige konsekvensene av ruptur på 
et silikonimplantat er ikke fullt ut påvist. MR-skanning anbefales tre år 
etter den første implantasjonen og deretter annethvert år for å avdekke 
asymptomatisk ruptur.

Denne brosjyren er kun ment som informasjon og er ikke en erstatning for medisinsk 
rådgivning. Du bør rådføre deg med kirurgen din om hva du kan forvente, og følge  
kirurgens råd når det gjelder aktiviteter etter operasjonen.
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