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VIKTIG SÄKERHETS
INFORMATION:
MENTOR® MemoryGel™ och MENTOR® koksaltlösningsfyllda bröst implantat 
är avsedda för bröst förstoring eller bröstrekonstruktion hos kvinnor som är  
18 år gamla eller äldre. Bröstimplantatkirurgi får inte utföras på kvinnor med 
någon aktiv infektion i kroppen, befintlig cancer eller förstadier till cancer 
i brösten och som inte fått adekvat behandling för dessa tillstånd. Bröst
implantatkirurgi får inte heller utföras på gravida eller ammande kvinnor.

Det finns risker associerade med bröstimplantatkirurgi. Bröstimplantat är inte 
livslånga implantat och det kanske kommer att krävas mer än ett ingrepp 
för att erhålla önskat resultat. Du kan behöva ytterligare oplanerade 
operationer på grund av komplikationer eller oönskade kosmetiska resultat. 
Många av bröstförändringarna efter en implantation är irreversibla (oåter
kalliga) och bröstimplantaten kan påverka din förmåga att amma genom 
att reducera mjölkproduktionen.

De vanligast förekommande komplikationerna med gelfyllda implantat 
inkluderar, kapselkontraktur, asymmetri och bröstsmärta. Det föreligger en 
lägre risk för implantatruptur, som oftast är obemärkt (dvs. varken din läkare 
eller du märker rupturen). Påverkan på hälsan vid ruptur av ett silikongelfyllt 
bröstimplantat har inte fastställts helt. Screeningar som mammografi, MRT, 
eller ultraljud rekommenderas efter din bröstoperation för att underlätta 
upptäckten av en eventuell implantatruptur.

De vanligast förekommande komplikationerna med koksaltlösningsfyllda 
bröstimplantat inkluderar, kapselkontraktur, veckbildning på implantatet, 
bröstsmärta och implantatpunktering.

Patienter uppmanas om att diskutera kontraindikationer, varningar,  
försiktighetsåtgärder, risker och fördelar associerade med bröstimplantat 
med läkaren.

Det är viktigt att du är medveten om riskerna som associeras med bröst
implantatkirurgi när du överväger bröstimplantat.



Det finns mycket att lära  

sig när du överväger  

bröstrekonstruktion eller 

bröstplastik. Den här  

broschyren är avsedd att 

hjälpa dig att bygga en  

stadig grund av kunskap  

i början av den här viktiga 

processen. Den är full av 

fakta om själva ingreppet, 

den senaste informationen 

om silikonfyllda och koksalt

lösningsfyllda bröstim

plantat…och mycket mer.

TA ETT KLOKT BESLUT.

Var säker. 
              Var informerad.
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INLEDNING
Det finns många val under bröstrekonstruktions

processen. Det viktigast frågan av alla är kanske 

följande: Är bröstrekonstruktion rätt för dig?  

För tiotusentals kvinnor som överlevt bröstcancer 

är svaret ja.

Idag är de flesta kvinnor som har genomgått 

mastektomi goda kandidater för bröstrekon

struktion.

Efter en mastektomi väljer kvinnor att genomgå en 
bröstrekonstruktion av många olika anledningar.

Vissa känner sig inte hela eller inte lika feminina. 

Andra vill slippa bestyret med att bära externa 

bröstproteser. För många kvinnor är bröstrekon

struktion ett bra sätt att få bättre självkänsla och 

en nystart i livet.  

Snabbare och lättare bröstrekonstruktion

För kvinnor som väljer bröstrekonstruktion finns 
det nya ingrepp som är lättare och inte så tids
krävande, samtidigt som de ger goda resultat.  

En av dessa nya tekniker är enstegsrekonstruktion 

och beskrivs i den här broschyren.
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BRÖSTETS ANATOMI
Bröstet består av mjölkgångar och körtlar som 

omges av fettvävnad som ger bröstet dess form 

och känsla. Bröstmuskeln (Musculus pectoralis 

major) sitter under bröstet. Faktorer som graviditet 

(när mjölkkörtlarna förstoras tillfälligt), snabb 

viktnedgång och gravitation när huden sträcks  

ut med åldern, kan leda till hängande bröst.

Bröstcancerkirurgi kan ändra bröstets form avsevärt, 

i större eller mindre grad, beroende på: 

 ɶ hur mycket bröstvävnad som har tagits bort 

i en partiell eller komplett mastektomi;

 ɶ hur mycket hud som har tagits bort vid 

operationen och

hur mycket vävnadsreaktion eller ärrvävnad det 

finns i det kvarvarande bröstet och huden efter 

kemoterapi eller strålning.

Musculus pectoral is major

Musculus pectoral is minor

Fettvävnad

Mjölk lober, kör t lar

Mjölkgångar

Bröstvår ta och vår tgård

Mjukvävnad

Revben

© Mentor Wor ldwide LLC

GRUNDLÄGGANDE FAKTA 
OM BRÖSTCANCER
Fakta om bröstcancer

Bröstcancer är enkelt uttryckt en okontrollerad  

tillväxt av bröstceller. Bröstcancer är en sjukdom där 

maligna (cancer) celler bildas i bröstvävnaden. 

Den varierar beroende på person, åldersgrupp 

och även typ av celler i själva tumörerna.

Hur uppstår bröstcancer?

Cancer är ett resultat av mutationer, eller 

abnormala förändringar, i de gener som 

ansvarar för att reglera celltillväxt och hålla 

cellerna friska. Generna finns i cellernas 

kärna som fungerar som ett ”kontrollrum” för 

varje cell. Cellerna i kroppen byts vantligtvis 

ut av sig själva genom en celltillväxt med 

bestämd ordning: friska nya celler tar över när 

de gamla dör ut. Men med tiden kan muta

tioner ”sätta på” vissa gener och ”stänga av” 

andra. Den förändrade cellen kan då fortsätta 

att dela sig utom kontroll eller utan ordning 

och producera flera likadana celler, och på 

så vis bilda en tumör.

Bröstcancer orsakas av en genetisk 

abnormitet

Enligt cancerföreningar orsakas endast 5 till 

10 % av cancerfallen av en abnormitet som 

ärvts från någon av föräldrarna. Ungefär 90 % 

av bröstcancerfallen beror på genetiska 

abnormiteter som orsakas av åldrande och 

allmänna påfrestningar i livet.



 11 

Visste du att inte alla tumörer är cancerösa?

En tumör kan vara benign (inte farlig för hälsan) 

eller malign (kan bli farlig). Benigna tumörer 

anses inte vara cancerösa: deras celler är 

nästan normala, de växer långsamt, de inva

derar inte kringliggande vävnad och sprider 

sig inte till andra delar i kroppen. Maligna 

tumörer är cancerösa.

Termen "bröstcancer" avser en malign tumör 

som har utvecklats från celler i bröstet.

Vanligtvis börjar bröstcancern i lobcellerna, 

mjölkkörtlarna eller gångarna, dvs. passagen 

som transporterar mjölken från loberna till 

bröstvårtan. Det är inte lika vanligt att bröst

cancern börjar i stromavävnader, som inne

fattar fettvävnad och fibrös bindvävnad.

Över tiden kan cancerceller invadera kring

liggande frisk bröstvävnad och sprida sig till 

lymfkörtlarna i armhålan, små organ som 

filtrerar ut främmande ämnen i kroppen.

Om cancercellerna sprider sig till lymfkörtlarna 

har de banat en väg till andra delar i kroppen. 

De olika stadierna anger hur långt cancer

cellerna har spridit sig utanför den ursprungliga 

tumören.

STADIER AV BRÖSTCANCER
Det är av största vikt att fastställa vilket stadie din 

bröstcancer har för att kunna planera behandling 

och förstå det mest troliga resultatet. Om du har 

fått en bröstcancerdiagnos, bestämmer kirurgen 

vilka ytterligare tester som kan kan tänkas hjälpa 

till att fastställa om sjukdomen har spridit sig 

utanför bröstet.
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Om stadier

 ɶ Cancerstadiet – från 0 till IV – baseras på 

tumörens storlek och om cancern har spridit 

sig till lymfkörtlarna.

 ɶ För att fastställa stadiet kommer kirurgen 

ställa frågor om din medicinska historik, 

utföra en fysisk undersökning och granska 

alla tidigare tester samt resultaten av biopsin 

av tumören eller misstänkt område.

 ɶ Ytterligare tester, som röntgen och blod

prover, kan komma att behövas. Vanligtvis 

är inte stadiet helt känt förrän efter opera

tionen då tumören tas bort och ett prov 

av lymfkörtlarna i armhålan tas.

 ɶ Det är svårt att fastställa stadierna av bröst

cancer och klassificeringssystemet ändras 

ibland ju mer läkarna vet om sjukdomen.

Stadie 0 till IV: Vad de innebär

Efter operationen kan kirurgen fastställa stadiet 

av din bröstcancer. Bröstcancerstadierna 

går från 0 till IV, med många underkategorier. 

Lägre nummer anger tidigare stadier av 

cancer och högre nummer anger senare 

stadier.

Stadie 0

Det här stadiet beskriver en ickeinvasiv bröst

cancer. Den har inte spridit sig i bröstet eller 

till andra delar i kroppen.

Stadie I

Det här är ett tidigt stadie av invasiv bröst

cancer då:

 ɶ tumören mäter max 2 cm i diameter

 ɶ lymfkörtlarna är inte påverkade – cancern 

har inte spridit sig utanför bröstet

Stadie II

Det här stadiet, som delas in i IIA och IIB, 

beskriver invasiv bröstcancer där ett av  

följande stämmer:

 ɶ tumören är mindre än 2 cm, men har spridit 

sig till lymfkörtlarna i armhålan

 ɶ ingen tumör har hittats i bröstet, men cancer 

finns i lymfkörtlarna i armhålan

 ɶ tumören är 2–5 cm och kan ha spridits till 

lymfkörtlarna i armhålan

 ɶ tumören är större än 5 cm, men har inte 

spridits till några lymfkörtlar

Stadie III

Det här stadiet är indelat i tre kategorier – 

IIIA, IIIB och IIIC – baserat på ett antal olika 

kriterier. Per definition har inte cancer i stadie 

III spridit sig (metastaserat) långt i kroppen.

Till exempel, en IIIAtumör är större än 5 cm 

och har spridit sig till en till tre lymfkörtlar 

under armen. Andra IIIAtumörer kan ha vilken 

storlek som helst och kan ha spridit sig till fler 

lymfkörtlar. Lymfkörtlarna klumpar ihop och 

fastnar på varandra eller intilliggande vävnad.
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Vid bröstcancer av stadie IIIB har en tumör av 

vilken storlek som helst spridit sig till vävnader 

nära bröstet – huden och bröstmusklerna – 

och kan ha spridit sig till lymfkörtlarna i bröstet 

eller i armhålan. Det här stadiet innefattar 

också inflammatorisk bröstcancer, en ovanlig 

men aggressiv form av bröstcancer.

Cancer i stadie IIIC är en tumör av vilken  

storlek som helst som har spridit sig till:

 ɶ 10 eller fler lymfkörtlar i armhålan

 ɶ lymfkörtlar över eller under nyckelbenet 

och nära halsen

 ɶ lymfkörtlar i själva bröstet och lymfkörtlar  

i armhålan

Stadie IV

Bröstcancer i stadie IV har spridigt sig till andra, 

och mer avlägsna, delar i kroppen, t.ex. 

lungorna, levern, skelettet eller hjärnan.

VAD ÄR EN MASTEKTOMI?
En mastektomi är när bröstvävnad tas bort på 

grund av förekomst av cancerösa tillväxter eller 

förstadier till cancer. Den mängd 

vävnad som tas bort är inte alltid 

densamma; det varierar beroende 

på tumörens storlek och stadie, 

din kroppstyp och personliga 

önskemål.

BRÖSTREKONSTRUKTION  
– TIMING
Bröstrekonstruktionen kan utföras samtidigt som 

mastektomin. Detta kallas omedelbar rekon

struktion. Den kan också utföras veckor, månader 

eller till och med år efter mastektomin. Detta kallas 

senarelagd rekonstruktion. Baserat på dig och 

dina önskemål kan du och kirurgen tillsammans 

bestämma vilken metod som passar dig bäst.

Omedelbar rekonstruktion

Fördelen med att genomgå en omedelbar bröst

rekonstruktion är att dina bröst rekonstrueras under 

samma operation som din mastektomi utförs. 

Därför har du bara en operation och en åter

hämtningsperiod. Detta innebär att du kan undvika 

erfarenheten att ha endast ett eller inga bröst.

Senarelagd rekonstruktion

Fördelen med senarelagd rekonstruktion är att det 

tillåter dig att först fokusera på din återhämtning 

från cancern och återfå din styrka. Att vänta 

med bröstrekonstruktionen ger dig också mer tid 

att överväga dina valmöjligheter och göra ett 

välinformerat beslut rörande bröstrekonstruktionen.

Mastektomi
Snitt
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VALMÖJLIGHETER INOM 
BRÖSTREKONSTRUKTION

Det finns olika möjligheter att rekonstruera dina 

bröst. Den metod som du och din läkare väljer 

kommer att baseras på ett flertal faktorer, såsom:

 ɶ din hälsa och livsstil

 ɶ din kroppstyp

 ɶ din bröststorlek

 ɶ dina personliga val

 ɶ Mängden kvarvarande hud och vävnad

Bröstrekonstruktion kan utföras genom att använda 

din egen vävnad, bröstimplantat eller en kombi

nation av egen vävnad och bröstimplantat.

Bröstrekonstruktion med egen vävnad

Latissimus dorsi lambå
En metod för att rekonstruera ditt bröst med din 

egen vävnad kallas Latissimus dorsi lambå. Under 

denna operation tas en bit av din hud och muskel 

bort från ryggen eller under armen. Detta flyttas 

sedan till bröstområdet där det används för att 

rekonstruera ditt bröst. Eftersom huden och muskeln 

från ditt ryggområde normalt sett är ganska tunn 

så genomförs den här metoden ibland tillsammans 

med bröstimplantat för att ge dina nya bröst ett 

fylligare utseende och en mer naturlig form.

TRAMlambå
Ett ytterligare sätt att rekonstruera dina bröst genom 

att använda din egen vävnad är genom en så 

kallad TRAMlambå. Detta ingrepp innefattar 

avlägsnande av fett och muskler från magområdet 

för att sedan placera det i bröstområdet för att 

rekon struera ditt bröst. Ibland är det möjligt att 

bevara blodtillförseln för vävnaden som skall trans

planteras. När så inte är fallet måste blodkärl från 

mag vävnaden placeras i bröstområdet med mikro

kirurgi.

TRAMlambå  
(stjälkad eller fri)

1. Mastektomin utförs och donatorstället markeras.
2. Fliken med rektusmuskel och vävnad flyttas till bröstet.
3. Slutligt resultat. 

 

 
 
 
 

Genom att diskutera med din läkare kan du ta ett beslut 

som är rätt för dig.  

 
DIEPlambå  
En annan metod för att rekonstruera ditt bröst med din 

egen vävnad kallas DIEPlambå. DIEP (Deep Inferior 

Epigastric Perforator) liknar ingreppet med TRAMlambå, 

med den avlägsnar inte någon muskel. Endast hud, 

fettvävnad och blodkärl tas från bukområdet.

Exempel på rekonstruktion med TRAMlambå
Bilder: Med tillstånd av Dr. Loren Eskenazi, San Francisco, California, USA

Före Efter

Latissimus dorsi lambå   
med eller utan bröstimplantat

1. En bit av hud och muskel tas från ryggen. 
2. Vävnaden flyttas till mastektomin och används för att forma det nya bröstet.
3. Bröstet kan också formas med ett implantat.
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TVÅSTEGS 
BRÖSTREKONSTRUKTION

Vävnadsexpander sätts  
på plats. 

Injiceringskupan lokaliseras. 
Expansionen påbörjas 
genom att koksaltlösning 
injiceras i kupan.

Vävnadsexpandern 
avlägsnas.

Implantatet placeras i 
den expanderade fickan.

Operationen är klar.

Första operationen  Andra operationen

Vävnadsexpander

Bröstrekonstruktion med implantat

Under en mastektomi tar kirurgen bort hud och 

bröstvävnad och bröstvävnaden blir platt och 

spänd. Innan några långvariga implantat kan 

implanteras, måste bröstvävnaden sträckas ut  

för att göra plats åt implantatet. Detta kallas 

vävnads expansion. Det utförs vanligen i två steg 
eller i ett steg (enstegs). 

Tvåstegs bröstrekonstruktion
En tvåstegs bröstrekonstruktion med implantat är  

ett mycket vanligt alternativ. Detta ingrepp kan 

utföras antingen i samband med mastektomin 

eller utföras vid ett senare tillfälle (senarelagd).

Så här fungerar det
Steg 1: En tillfällig vävnadsexpander placeras i 

bröstet. Under några veckor fyller läkaren expan

dern gradvis med koksaltlösning, som liknar salt

vatten. Under den här processen sträcks huden ut 

gradvis för att göra plats för implantatet. Kroppen 

anpassas sakta efter tillväxten av implantatet på 

samma sätt som en kvinna anpassas efter den 

växande magen när hon är gravid.

Steg 2: När den bröstformade fickan har skapats 

tas vävnadsexpandern bort och bröstimplantatet 

placeras i fickan. Vid rekonstruktion efter mastek

tomi placeras bröstimplantatet ofta under muskeln. 

Ingreppet där vävnadsexpandern ersätts med ett 

bröstimplantat (implantatutbyte) utförs vanligtvis 

under narkos i operationssalen. Du kanske behöver 

läggas in på sjukhus en kort tid eller så utförs 

operationen polikliniskt.

Efter: 6 månader efter operationen

Exempel på tvåstegs bröstrekonstruktion  
med en vävnadsexpander följt av ett  

runt koksaltlösningsimplantat.

Bilder: Med tillstånd av Dr. Gary Talbot, Little Rock, Arkansas, USA
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Enstegs bröstrekonstruktion
De här implantaten används vid enstegs bröstre

konstruktion. Det här alternativet blir allt populärare 

bland kirurger eftersom patienter endast behöver 

genomgå en operation för att rekonstruera brös

ten, istället för två eller fler.

Så här fungerar det
En kombinerad expander/bröstimplantat placeras  

i bröstet vid tidpunkten för mastektomin. Anord

ningen har en liten påfyllnadsslang och ventil som 

placeras nära implantatet. Under en tidsperiod av 

några veckor eller månader injiceras koksaltlösning 

i ventilen för att expandera implantatet och skapa 

ny vävnad. När den önskade storleken har uppnåtts 

kan påfyllnadsslangen och ventilen avlägsnas 

under ett enkelt ingrepp och implantatet lämnas 

kvar i sin position.

Vävnadsexpander/bröstimplantat

Bröstvårtsrekonstruktion 
utförs och det slutliga 
resultatet uppnås.

Expansionsprocedur med justerbara bröstimplantat

Vävnadsexpandern/bröst
implantatet sätts på plats.

Kupan tas sedan bort  
i ett ingrepp på läkar
mottagningen.

Den expanderas sedan 
genom att koksaltlösning 
injiceras i kupan i upp till  
6 månader.

ENSTEGS 
BRÖSTREKONSTRUKTION

Slutlig volym har uppnåtts.

Enstegs rekonstruktion med expander/implantat
Bilder: Med tillstånd av Dr. Kay Young, San Francisco, California, USA

Efter: 3 veckor efter 
operationen

Efter: 1 år efter 
operationen

Före

1. 2.

3. 4.

5.
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OM BRÖSTIMPLANTAT

Gelfyllda bröstimplantat .
Gelfyllda bröstimplantat har en unik kohesiv gel. 
Det betyder att gelen fungerar som fast material 
istället för vätska. Gelen håller ihop ordentligt men 
efterliknar känslan hos bröstvävnaden. Gelfyllda 
bröstimplantat ger ofta ett mer naturligt utseende 
och och en mer naturlig känsla. Implantat finns  
i många olika former, storlekar, ytstrukturer och 
kohesivitetsnivåer för att passa olika kroppstyper.

Definition av bröstim

plantat: Ett bröstimplantat 

är ett hölje (implantatskal) 

av silikonelastomer som 

är fyllt med silikongel 

eller koksaltlösning och 

implanteras in under 

bröstvävnaden eller 

under bröstmuskeln.
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Bröstimplantatens former och storlekar

Beroende på vilken form du vill uppnå, kan 
kirurgen välja ett runt eller ett anatomiskt format 
implantat. Båda formerna finns som gelfyllda  

och koksalt lösningsfyllda alternativ.

Anatomiska gelfyllda bröstimplantat. 
Anatomiska implantat är droppformade och 

kan ge ett mer naturligt utseende och känsla.

Bröstimplantat mäts i kubikcentimeter (cc), inte 

kupstorlekar. Storleken på det implantat som 

används beror på storleken och formen på 

kvinnans egna bröst.

Kirurgen kommer också utvärdera ditt nuvarande 

bröst och hudvävnad för att fastställa om du har 

tillräckligt med vävnad för att täcka det implantat 

du överväger. Om du vill ha en implantatstorlek 

som är för stor för den vävnad du har, kan kirurgen 

varna dig om att kanterna på implantatet kan 

komma att synas eller kännas efter operationen. 

Alltför stora implantat kan också skynda på gravi

tationen och du kan få hängande bröst i förtid.

En nyligen utgiven rapport anger att större 

implantat (större än 350 cc) kan vara för stora för 

många kvinnor och ökar risken för komplikationer 

som extrusion, hematom, infektion, kännbar veck

bildning och synliga hudskrynklor. Operationer 

kan krävas för att korrigera dessa komplikationer1.

Nu finns det justerbara gelimplantat på marknaden. 
Justerbara gelimplantat har samma fördelar 

som ett implantat av silikongel med en justerbar 

inre kammare som fylls med koksaltlösning. Dessa 

implantat kan justeras både intra och post

operativt (dvs både under och efter operationen).

Implantatprofiler 

Förutom storlek och form, kan implantaten ha olika 

profiler (som avser graden av framåtprojektion 

från bröstväggen). Vanligtvis gäller det att ju större 

kupstorlek du vill ha, desto större implantatstorlek 

överväger kirurgen. Beroende på vilken profil du 

vill uppnå, kan du och kirurgen tillsammans avgöra 

om du ska ha ett runt eller anatomiskt format 

implantat.

Ytstruktur 

Bröstimplantat har antingen en slät eller struk

turerad yta. 

Tillsammans med kirurgen kan du avgöra vilken 

form, storlek, profil och ytstruktur som är bäst för dig.

1. Henriksen, T.F., et al. 2005. Surgical intervention and capsular contracture after breast 
augmentation: a prospective study of risk factors. Ann. Plast. Surg. 54(4): 34351. 
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DÄRFÖR ÄR  
DEN HÄR  
BILDEN  
VIKTIG:

 
Detta är ett gelfyllt bröstimplantat som skurits 
mitt itu för att visa hur gelen hålls samman. 
Den gör det på grund av ett kohesivt, gelatin
liknande ämne som fungerar som ett fast 
ämne istället för en vätska.

Runt gelfyllt implantat  
med slät yta

Här följer en sammanfatting av gelfyllda 
implantats produktegenskaper:

 ɶ är fyllda med patentskyddad kohesiv gel

 ɶ gelen håller en jämn form och känns som  

naturliga bröst

 ɶ finns i rund eller anatomisk profil

 ɶ finns i olika projektioner för att ge dig det  

utseende du vill ha

 ɶ har antingen en slät eller strukturerad yta

 ɶ har en fast fyllnadsvolym för förutsägbara resultat 

Om kohesivitet

Bröstimplantat har en gel som är kohesiv, säker 

och estetiskt tilltalande. Det finns olika grader  

av kohesivitet, från mjuka till mycket fasta.

Anatomiska gelimplantat

Anatomiskt formade gelfyllda implantat är fyllda 

med den mest kohesiva gelen för att kunna 

bibehålla dess naturliga form.

Runda gelimplantat  
med slät yta

Runda gelbröstimplantat 
med strukturerad yta

Runda justerbara 
gelimplantat med slät yta
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Bröstimplantat med koksaltlösning
Koksaltlösningsfyllda bröstimplantat är fyllda med 

en saltvattenlösning som liknar den vätska som 

kroppen till största delen består utav. För många 

kvinnor är det svårast att bestämma vilken bröst

storlek de vill ha när de väljer implantat. Implantat 

med koksaltlösning finns med rund eller anatomisk 

form och med slät eller strukturerad yta. 

Det finns även justerbara bröstimplantat som endast 
fylls med koksaltlösning
De finns i rund och anatomisk profil och är de 

enda koksaltlösningsfyllda implantat med en bort

tagbar påfyllningsslang som låter läkaren justera 

storleken på implantatet i upp till sex månader 

efter ingreppet genom att antingen lägga till 

eller ta bort koksaltlösning.

Runt koksaltlösnings
implantat med slät yta

Runt koksaltlösnings
implantat med 
strukturerad yta

Anatomiskt 
koksaltlösnings

implantat

Justerbart 
koksaltlösningsimplantat
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Expanderimplantat

Expanderimplantat är en gelprodukt som ger 

dig alternativet av en enstegs eller tvåstegs bröst
rekonstruktion. Dessa unika produkter har en 

inre kammare med koksaltlösning som möjliggör 

vävnadsexpansion och en yttre lumen av gel som 

är avsedd att ge implantatet en mjukare känsla. 

Påfyllnadsventilen gör volymjusteringen enkel och 

den kan lätt tas bort när expansionen är klar.

Bröstvävnadsexpander

Expanderimplantat

VÄVNADSEXPANDRAR
Bröstvävnadsexpander

Bröstvävnadsexpandrar används vid tvåstegs bröst
rekonstruktion för att expandera huden och skapa 

en ficka för implantationen. Den här produkten  

är avsedd att expandera främst nedtill i bröstet, 

så att den resulterande fickan rymmer det  

permanenta implantatet och intar formen som 

ett moget bröst. Denna produkt har också en 

inbyggd påfyllnadsventil där kirurgen fyller på 

koksalt lösning till expandern och sträcker ut bröst

vävnaden gradvis under flera månader. Expan

sionen utförs vanligtvis på läkarmottagningen.

För vissa patienter kan den andra operationen 

där expandern ersätts med implantatet undvikas 

genom att använda ett bröstimplantat som kan 

justeras efter operationen, eller en kombination 

av expander och implantat. Under en enkel 

procedur på läkarmottagningen kan vätske

volymen i det postoperativt justerbara implantat 

ökas eller minskas. På så sätt kan du få den slutliga 

bröststorlek du önskar.
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DIN ÅTERHÄMTNING
Återhämtningen skiljer sig kvinnor emellan. Brösten 

kommer troligtvis vara ömma i flera dagar efter 

bröstrekonstruktionen.

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 återhämtningen 

skiljer sig kvinnor emellan, bör du efter en vecka 

kunna återgå till lätta aktiviteter.

En viktig del av din återhämtning kan innefatta 

bärande av en postoperativ behå eller andra 

kompressionskläder. Dessa är designade för att 

ge ett extra stöd under läkningstiden. Din läkare 

kan möjligen också ha andra specifika förslag till 

dig att följa medan du återhämtar dig. Om några 

problem skulle uppstå efter din bröstimplantats

operation, kontakta din läkare omedelbart.
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BRÖSTREKONSTRUKTION  
– RESURSER
Följande lista över resurser kan hjälpa dig hitta mer 

information och stöd för ditt beslut angående 

bröstrekonstruktion.

Cancerworld www.cancerworld.org

Frankrike

Information om bröstcancer www.cancerdusein.org

Franska plastikkirurgföreningen  www.plasticiens.org

Tyskland

Information om bröstcancer www.brustkrebs.de

Tyska plastikkirurgföreningen www.vdpc.de

Italien

Information om bröstcancer www.senologia.it

Italienska plastikkirurgföreningen  www.sicpre.org

Spanien

Spanska cancerföreningen www.aecc.es

Spanska plastikkirurgföreningen www.cirugia-plastica.org

Storbritanninen

Breast Cancer Care www.breastcancercare.org.uk

Brittiska plastikkirurgföreningen www.baps.co.uk 
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INFORMATION OM 
SÄKERHETSSTUDIE  
OM BRÖSTIMPLANTAT
Under de senaste åren har det funnits många 

rapporter i media om kvinnor med bröstimplantat 

som har en autoimmun sjukdom eller bröstcancer. 

Samtidigt har många respekterade medicinska 

yrkesexperter och institutioner utfört vetenskapliga 

studier om bröstimplantatens säkerhet. Här följer 

allmän information om utförda bröstimplantats

studier.

Institute of medicine

I juni 1999, gav National Academy Institute of 

Medicine ut en rapport med följande slutsats: 

Vid ett samlat övervägande av epidemiologisk 

evidens har kommittén observerat att eftersom 

det finns fler än 1,5 miljoner vuxna kvinnor i alla 

åldrar i USA med silikonbröstimplantat, förväntas 

några av dessa utveckla bindvävssjukdomar, 

cancer, neurologiska sjukdomar eller andra sys-

temiska klagomål eller tillstånd. Evidensen anger 

att dessa sjukdomar eller tillstånd inte är vanligare 

hos kvinnor med bröstimplantat än hos kvinnor 

utan implantat. Den fullständiga publikationen, 

Information for Women About the Safety of Silicone 

Breast Implants – A Report of a Study by the Institute 

of Medicine2, finns online på www.nap.edu.

Oberoende granskningsgrupp

IRG (Independent Review Group (oberoende 

granskningsgrupp)) on Silicone Breast Implants 

bildades av den brittiska hälsoministern för att 

granska eventuella hälsoproblem associerade 

med silikongelbröstimplantat. Medlemmar i IRG 

valdes ut för sina oberoende synpunkter, sin 

kunskap och förståelse av associerade problem 

och bristen på ekonomiskt intresse angående  

de slutsatser som man kommit fram till.

Ledda av Professor Roger D. Sturrock, MD, FRCP, 

rapporterade IRG 1998 att det inte finns några 

vetenskapliga bevis för ett sammanhang mellan 

silikonfyllda bröstimplantat och fastställda bind

vävssjukdomar. Den fullständiga rapporten finns 

online på www.siliconereview.gov.uk3.

European committee on quality assurance

I juli 1998 gav EQUAM (European Committee on 

Quality Assurance and Medical Devices in Plastic 

Surgery) ut en rapport med följande slutsatser: 

Det finns avgörande, vetenskapliga, kliniska, 

immunologiska och epidemiologiska data som 

påvisar att silikongelfyllda bröstimplantat inte 

orsakar några autoimmuna eller bindvävssjuk-

domar. I rapporten konstaterade de också att, 

Uppdaterade studier fortsätter att visa att silikongelfyllda 
bröstimplantat inte orsakar cancer eller någon malign 
sjukdom. Hela texten finns online på www.ibir.org/

equam/archive/consdecjune2000final.doc4.

3. MHRA Website. www.mhra.gov.uk. Accessed June 22, 2011.

4. EQUAM:s hemsida: www.ibir.org/equam/archive/consdecjune2000final.doc. 
Åtkomst 22 juni, 2011.

2. Bondurant, Stuart; Ernster, Virginia L.; Herdman, Roger; The Safety of Silicone  
Breast Implants. (US). Committee on the Safety of Silicone Breast Implants National  
Academies Press, 2000 – Medicinsk referens finns på: http://books.google.com/ 
books?id=h1owCkaIgoC&dq=isbn:0309065321.
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FR ÅGOR ATT STÄLLA  
TILL KIRURGEN

 ɶ Vad har jag för valmöjligheter vid en bröst
rekonstruktion?

 ɶ Vad finns det för eventuella risker med de olika 
typerna av bröstimplantatingrepp och hur vanliga 
är de?

 ɶ Vad händer om min cancer kommer tillbaka eller 
uppstår i det andra bröstet?

 ɶ Påverkar rekonstruktionen min cancerbehandling?

 ɶ Hur många steg innehåller varje ingrepp och vad 
innebär de?

 ɶ Hur lång tid tar det att slutföra rekonstruktionen?

 ɶ Hur mycket erfarenhet har du med de olika 
ingreppen?

 ɶ Har du några före och efterbilder för de olika 
ingreppen som jag kan få titta på? Vilka resultat  
är rimliga för mig?

 ɶ Hur kommer ärren att se ut?

 ɶ Vilka förändringar i brösten kan jag förvänta mig 
med tiden?

 ɶ Vilka förändringar i brösten kan jag förvänta mig  
vid en graviditet?

 ɶ Vad har jag för valmöjligheter om jag inte är nöjd 
med det implanterade bröstet?

 ɶ Kan jag prata med andra patienter om deras 
erfarenhet?

 ɶ Hur mycket smärta och obehag kommer jag att 
känna och hur länge?

 ɶ Kommer jag behöva byta ut implantaten någon 
gång?

 ɶ Hur länge måste jag ligga på sjukhus?

 ɶ Kommer jag behöva blodtransfusioner och kan jag 
donera mitt eget blod?

 ɶ När kan jag återgå till normala aktiviteter (sexuell 
aktivitet eller träning)?

 ɶ Vem tillverkar bröstimplantaten?

 ɶ Har tillverkaren någon produktgaranti?
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ORDLISTA
Aspiration: Utsugning av vätska från kroppen.

Biokompatibel: Vara biologiskt kompatibel utan att  

producera skadlig reaktion i levande vävnad. 

Bröstrekonstruktion: Ett ingrepp där ett borttaget bröst 

återuppbyggs.

Kapselkontraktur: Ärrvävnaden runt implantatet dras ihop.

Senarelagd rekonstruktion: Bröstrekonstruktion som utförs 

veckor, månader eller år efter en mastektomi.

DIEPlambå: En typ av bröstrekonstruktion där blodkärl 

kallade DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforators (djupa 

inferiora gastiska perforatorer), och associerad hud och 

fettvävnad avlägsnas från buken och flyttas till bröstet 

för att forma ett bröst efter mastektomi utan att behöva 

använda magmusklerna. DIEPlambån liknar den muskel

besparande fria TRAMlambån, men kräver endast 

avlägsnande av hud och fettvävnad.

Expanderimplantat: Ett bröstimplantat som också fungerar 

som en vävnadsexpander. Det sträcker ut vävnaden 

men sitter också på plats som ett permanent implantat.

Fibrös vävnad: Bindvävnad som till större delen består 

av fibrer.

Lambå: En bit vävnad som kan innehålla muskler, fett 

och hud och som med sin blodförsörjning flyttas från 

en del av kroppen till en annan.

Lambårekonstruktion: Återskapa en borttaget bröst 

med en lambå.

Glandulär: Hörande till en körtel.

Hemorragi: Onormal intern eller extern uttömning av blod.

Omedelbar rekonstruktion: Bröstrekonstruktion som utförs 

samtidigt som en mastektomi.

Slutenvårdsingrepp: Ett kirurgiskt ingrepp där patienten 

måste ligga på sjukhus över natten.

Latissimus dorsilambårekonstruktion: Bröstrekonstruktion 

som använder patientens egen vävnad från ryggmuskeln 

för att forma ett bröst.

Lumpektomi: Kirurgiskt avlägsnande av en cancerös 

tumör med en liten mängd kringliggande vävnad.

Lymfkörtlar: Strukturer i det lymfatiska systemet som 

fungerar som filter, fångar upp bakterier och cancerceller 

och som bidrar till kroppens immunsystem.

Mastektomi: Borttagning av bröstvävnad på grund  

av förekomst av cancerös eller precancerös tillväxt.

Mastopexi: Bröstlyft för att göra bröstet fastare genom 

att avlägsna hud som har börjat hänga på grund av 

gravitation och åldrande.

Mjölkgångar: Gångar för passage av utsöndrad mjölk.

Radikal mastektomi: Kirurgiskt avlägsnande av bröstet, 

viss fettvävnad och de flesta lymfkörtlarna i armhålan 

som lämnar bröstväggsmusklerna intakta.

Opak: Ej transparent; går inte att penetrera med synliga 

ljusstrålar och röntgen.

Öppenvårdsingrepp: Ett kirurgiskt ingrepp där patienten 

inte behöver ligga på sjukhus över natten.

Pectoralis major: En muskel upptill i bröstet som ger stöd 

åt brösten och är nödvändig för att kunna röra armarna.

Postoperativt justerbart implantat: Ett implantat där 

volymen kan justeras inom ett specifikt intervall efter 

implantationen.

Protes: En artificiell kroppsdel.

Ptos: Hängande. Bröstptos inträffar vanligtvis efter normalt 

åldrande, gravitation, graviditet eller viktnedgång.
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Radikal mastektomi: Avlägsnande av bröstet, under

liggande muskler och lymfkörtlar i armhålan.

Koksaltlösning: En lösning som består av vatten och en 

liten mängd salt. Ungefär 71 % av en vuxen människas 

kroppsvikt består av sådan saltvattenlösning.

Känselnerver: Nerver som sänder impulser från känsel

receptorer till hjärnan eller ryggraden.

Sepsis: Förekomst av olika mikroorganismer, deras giftiga 

produkter eller toxiner i blodet eller vävnaden.

Silikon: Ett material som ofta används i medicinska 

implantat och som består av kisel, kol, väte och syre.

Silikongel: Silikon i en halvfast form som används som 

fyllning i bröstimplantat och som liknar ett normalt bröst 

i konsistensen.

Enkel mastektomi: Avlägsnande av enbart bröstet.

Trombos: Bildandet eller utvecklingen av en blodpropp.

Vävnadsexpander: Ett justerbart implantat som kan 

pumpas upp med saltvatten för att sträcka ut vävnaden 

vid mastektomistället.

TRAMlambårekonstruktion: Bröstrekonstruktion som 

använder patientens egen bukvävnad och muskel  

för att bygga upp ett bröst.


