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1. INDLEDNING
Formålet med denne brochure
Formålet med denne brochure er at hjælpe patienten med at træffe en beslutning på informeret grundlag vedrørende forstørrende eller 
rekonstruktiv brystkirurgi. Denne informationsbrochure er udfærdiget med henblik på at hjælpe patienter med at tale med deres læge så vel som 
at give patienterne generel information om brystimplantatkirurgi samt at give dem specifikke detaljer om MENTOR® brystimplantater. 

Hvad giver brystet dets form?
Brystet består af mælkegange og -kirtler, der er omgivet af fedtholdigt væv, som giver 
brystet dets facon og konsistens. Under brystet er den store brystmuskel, musculus 
pectoralis major, placeret. Faktorer såsom graviditet (når mælkekirtlerne er midlertidigt 
forstørrede), hurtigt vægttab samt virkningerne af tyngdekraften, når en kvinde ældes, 
er sammen med til at strække huden, hvilket bevirker, at brystet hænger.

Hvad er et brystimplantat? 
På nuværende tidspunkt findes der tre hovedtyper af brystimplantater:
• saltvandsfyldte brystimplantater,
• brystimplantater fyldt med fast silikone-gel og
• brystimplantater fyldt med en kombination af fast gel og saltvand.
Alle disse implantater består af silikone-elastomerskaller skaller, fyldt med saltvandsopløsning (saltvand), fast silikone-gel eller både saltvand og 
fast silikone-gel. Skallens overflade kan være enten tekstureret eller glat.

Saltvandsfyldt brystimplantat Gel-fyldt brystimplantat Kombination af gel-/saltvandsfyldt brystimplantat

Hvad er silikone? 
Silikone er polymerer fremstillet af silicium, ilt, kulstof og brint. Silikone findes i flydende form, som gel eller i fast form. Silikone kan anvendes til 
mange formål bl.a. til kosmetik, til behandling af luft i maven, og det bruges i mange medicinske produkter såsom foldbare intraokulære linser, 
hjertepacemakere og vævsudvidere.
Silicium er et almindeligt forekommende kemisk grundstof, som findes i naturen. Det findes i sand, sten og glas:

Er silikone ufarlig? 
Adskillige ansete paneler af videnskabelige eksperter inden for mange specialer har gennemgået og studeret de tilgængelige data vedrørende 
brystimplantater af silikone. Følgende beskriver konklusionerne fra tre sådanne paneler.

The Independent Review Group (IRG)
Dette panel, bestående af eksperter fra mange videnskabelige discipliner, blev oprettet af den britiske sundhedsminister og havde som opgave 
at gennemgå de videnskabelige data vedrørende mulige sundhedsrisici associeret med brystimplantater af silikone samt at undersøge faktorer 
vedrørende præoperativ patientinformation. IRG-rapporten, som blev offentliggjort i 1998, konkluderede følgende:

Fedtvæv

Gange
Muskel
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• “Der er intet epidemiologisk bevis for nogen som helst sammenhæng mellem brystimplantater af silikone-gel og nogen form for etableret 
bindevævssygdom. Hvis der er en risiko for bindevævssygdomme, er den for lille til at blive kvantificeret. IRG kan ikke med rimelighed 
anbefale yderligere epidemiologiske undersøgelser for at undersøge denne hypotese.” For yderligere oplysninger om bindevævssygdom 
henvises der til afsnittet om KOMPLIKATIONER VED BRYSTIMPLANTATION.

• Den overordnede biologiske respons på silikone er i overensstemmelse med konventionelle former for respons på fremmede materialer, frem 
for en usædvanlig toksisk reaktion.

• Der er intet bevis for, at børn af kvinder med brystimplantater har en øget risiko for at få bindevævssygdomme.

The Scientific and Technical Options Assessment (STOA) Programme
Dette panel blev oprettet af Europaparlamentet med det formål at udgive en rapport vedrørende vedrørende brystimplantater af silikone-gel, 
baseret på en gennemgribende upartisk analyse af den videnskabelige litteratur. STOA-rapporten, som blev offentliggjort i 2000, konkluderede 
følgende:
• “Undersøgelser peger ikke på nogen forbindelse mellem silikone implantater og alvorlige helbredsmæssige risici såsom cancer og 

bindevævssygdomme.”
• “… studier har konkluderet, at der ikke synes at være bevis for skadelige virkninger på spædbørn, ammet af kvinder med brystimplantater  

af silikone …”

The Institute of Medicine (IOM)
Dette panel, med eksperter inden for mange videnskabelige discipliner, blev oprettet af den amerikanske kongres med det formål at foretage  
en uafhængig gennemgang af tidligere og igangværende forskning vedrørende brystimplantater af silikone og andre typer brystimplantater. 
IOM-rapporten udkom i 1999 og konkluderede følgende:
• Der er ingen forøget risiko for bindevævssygdomme hos kvinder med brystimplantater. Kvinder med brystimplantater har ikke større 

sandsynlighed for at udvikle kræft, immunologiske sygdomme eller neurologiske problemer end resten af befolkningen.
• Amning er ufarligt og gavnlig.
• Der er ingen andengenerationsvirkninger på børn, født af kvinder med brystimplantater.

2. AT TAGE BESLUTNING OM AT FÅ BRYSTIMPLANTATER  
Grunde til at overveje brystimplantater
Implantater kan anvendes til følgende indikationer:
• Brystforstørrelse – Dette indgreb udføres for at øge størrelsen og proportionerne af en kvindes bryster. Europaparlamentet ”anbefaler, at 

implantationer hos kvinder under 18 år kun bør udføres af medicinske grunde”.
• Brystrekonstruktion – Dette indgreb udføres for at genoprette en kvindes brystform efter en mastektomi eller skade, der resulterede i enten 

delvist eller komplet tab af brystet/brysterne, eller for at korrigere en fødselsdefekt.
• Udskiftning eller revision – Dette indgreb udføres som udskiftnings- eller revisionskirurgi hos patienter med tidligere forstørrelse eller 

rekonstruktion med silikone-gelfyldte eller saltvandsfyldte implantater.

Grunde til at brystimplantater måske ikke er en mulighed
Anvendelse af dette implantat er kontraindicereret hos patienter, som er/har en eller flere af følgende tilstande:
• Gravid eller ammende.
• Lupus (f.eks. SLE og DLE).
• Skleroderma (f.eks. progressiv systemisk sklerose).
• En aktuel tilstand, der kunne kompromittere eller komplicere sårhelling (undtagen patienter, der har fået foretaget rekonstruktion).
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• Infektion eller absces hvor som helst i kroppen.
• Udviser vævskarakteristika, som er klinisk inkompatible med implantatet (f.eks vævsbeskadigelse som resultat af stråling, utilstrækkeligt væv 

eller kompromitteret vaskularitet).
• En hvilken som helst tilstand eller en igangværende behandling for en hvilken som helst tilstand, som efter lægens/lægernes mening kunne 

udgøre en uforsvarlig kirurgisk risiko.
• Anatomisk eller fysiologisk abnormitet, som kunne føre til signifikante postoperative komplikationer.
• En anamnese med overfølsomhed over for fremmedlegemer eller gentagne og fejlslagne forsøg på brystforstørrelse eller -rekonstruktion.
• Uvillighed til at gennemgå yderligere operationer med revision som formål.
• Urealistiske forventninger såsom uegnet holdning eller motivation, eller manglende forståelse for risiciene i forbindelse med den kirurgiske 

procedure og implantatindlægning.
• Præmalign brystsygdom uden subkutan mastektomi.
• Ubehandlet eller utilstrækkeligt behandlet brystmalignitet uden mastektomi.

Hvilke typer af brystimplantater fyldt med silikone-gel foreligger fra Mentor?
Alle MENTOR® gelfyldte brystimplantater indeholder fast silikone-gel. Brystimplantaterne tilbydes med tre grader af fast fyldningsmateriale: 
Cohesive I (standard), Cohesive II (moderat) og Cohesive III (høj). Implantaterne findes i en række former, overfladestrukturer og størrelser. 
Brystimplantater findes med enten en glat eller tekstureret overflade. Mentor har en tekstureret brystimplantat-overflade kaldet SILTEX™. 
Implantater findes også med en enkelt silikoneskal fyldt med fast silikone-gel eller som ekspander/brystimplantater med en indre silikoneskal 
fyldt med saltvand og en ydre silikoneskal fyldt med fast silikone-gel.
Det følgende er en beskrivelse af typer af MENTOR® brystimplantater. Bliv bekendt med de forskellige udseender af brystimplantater og snak med 
din kirurg om de(n) mest passende type(r) implantat til dig.

Serien af gelfyldte brystimplantater (fast volumen)
Runde former:

Glat
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

Serien af BECKER™ ekspander/brystimplantater (postoperativ justering af volumen):

Faktorer du bør overveje i forbindelse med brystimplantation 

Potentielle fordele
Kvinder vælger primært operation for brystforstørrelse for at øge størrelsen og proportionerne af deres bryst(er). Kvinder vælger primært 
operation for rekonstruktion af brystet for at erstatte brystvæv, der er blevet fjernet på grund af cancer eller skade, eller for at erstatte brystvæv, 
der ikke har udviklet sig ordentligt på grund af en svær brystabnormalitet. Derudover vælger kvinder revisionskirurgi (udskiftning af et 
eksisterende brystimplantat) for at korrigere eller forbedre resultatet af en primær forstørrelses- eller rekonstruktionsoperation.

At leve med brystimplantater 
• Uanset om man får foretaget forstørrelse eller rekonstruktion, skal man være klar over, at brystimplantation ikke nødvendigvis er en 

engangsoperation. Der er sandsynligvis behov for yderligere besøg hos lægen og yderligere indgreb kan være nødvendige i løbet af livet for 
en patient med brystimplantat.
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• Brystimplantater betragtes ikke som noget livsvarigt. Fjernelse af et implantat med eller uden udskiftning kan være nødvendigt i løbet af livet 
for en patient med brystimplantat.

• Den forventede varighed af MENTOR® brystimplantater er baseret på skønsmæssige rupturrater for implantaterne. Der er mange årsager til 
ruptur af brystimplantater, herunder slitage af anordningen med tiden, utilsigtet skade fra skarpt instrument under operation og fysisk stress 
som f.eks. under en bilulykke eller anstrengende aktivitet. Rupturrater kan variere, afhængigt af, hvilken type kirurgisk indgreb der bruges 
til brystimplantationen. I kliniske undersøgelser af MENTOR®, fik patienterne regelmæssigt en MR-screening for at man kunne vurdere, om 
der forekom implantatruptur. Det er vigtigt at nævne, at de fleste patienter ikke havde nogen symptomer, relateret til deres rapporterede 
implantatruptur.

Nedenfor er skønnede rupturrater over en periode for MENTOR® brystimplantater, som observeret i kliniske undersøgelser af MENTOR®. Disse rater 
er udregnet med Kaplan-Meier analysemetoden. Disse rupturrater inkluderer både ruptur, der er ”mistanke om” og dem, der er ”bekræftet”, som 
defineret nedenfor. 

Rupturer, der er mistanke om, er rupturer, der er mistanke om på grund af MRI-resultater, men som ikke er bekræftet af en fysisk 
undersøgelse, sædvanligvis fordi patienten valgte ikke at få implantatet fjernet.
Rupturer, der er bekræftet, er rupturer, der er bekræftet ved at undersøge implantatet, efter det er fjernet fra patienten.

Andelen af bekræftede rupturer var 64 % (49 af 77 rupturer, der var mistanke om eller som var bekræftede) for MENTOR® MemoryGel® 
brystimplantater, 47 % (8 af 17 rupturer, der var mistanke om eller som var bekræftede) for Contour Profile® brystimplantater (CPG) og 56 % (10 af 
18 rupturer, der var mistanke om eller som var bekræftede) for BECKER™ implantater.
Rater af mistængt eller bekræftet implantatruptur efter 10 år for MENTOR® MemoryGel® brystimplantater:

Primær forstørrelse Revision-forstørrelse Primær rekonstruktion Revision-rekonstruktion

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Den samlede 10-års opfølgningsrate var på 53 %, det vil sige at datanøjagtigheden er begrænset. 

Rater af mistænkt eller bekræftet implantatruptur efter 8 år for Contour Profile® brystimplantater (CPG):

Primær forstørrelse Revision-forstørrelse Primær rekonstruktion Revision-rekonstruktion

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Den samlede 8-års opfølgningsrate var på 55 %, det vil sige at datanøjagtigheden er begrænset.

Baseret på ovenstående oplysninger kan MENTOR® MemoryGel® og Contour Profile® brystimplantater (CPG) forventes at have en gennemsnitlig 
levetid på over ti år. 

BECKER™ ekspander/brystimplantatanordninger indeholder også saltvand, dvs. at der kan forekomme udtømning hvis der opstår en revne, 
således at saltvandet kan løbe ud. Deflationsrater og rater af mistænkt eller bekræftet implantatruptur, vises nedenfor.
Rater af mistænkt eller bekræftet implantatruptur og deflationsrater efter 5 år for BECKER™ ekspander/brystimplantater for 
rekonstruktionspatienter:

Rupturer, der er mistanke om eller som er bekræftede 7,2 %

Deflation 1,3 %
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Mindre stikprøvestørrelser i den kliniske undersøgelse af BECKER™ brystimplantater, begrænser datanøjagtigheden. 

BECKER™ ekspander/brystimplantationsanordninger har på dette tidspunkt data 5 år tilbage, med en ruptur-/deflationsrate på under 10 %  
for rekonstruktionspatienter.
• Mange af ændringerne til en patients bryst efter implantation er irreversible (kan ikke gøres om). Hvis en patient senere vælger at få 

sit/sine implantat(er) fjernet, kan uacceptable fordybninger, sammenknibninger, rynkedannelser eller andre kosmetiske ændringer af 
brystet forekomme.

• Brystimplantater kan påvirke en patients evne til at producere en tilstrækkelig mængde mælk til amning. Brystimplantater vil heller ikke 
forhindre en patients bryster i at hænge efter graviditet.

• Rutinemæssig mammografi kan være mere besværligt med brystimplantater, og det kan blive nødvendigt for en patient af få foretaget 
yderligere scanninger, hvilket betyder mere tid og bestråling.

Trin i forbindelse med implantation
• Valg af en kirurg
 Ved valg af en kirurg, der har erfaring med brystimplantation, bør følgende spørgsmål besvares:

1. Hvor mange brystforstørrelser eller indgreb for rekonstruktionsimplantation foretager kirurgen om året?
2. Hvor mange år har kirurgen udført indgreb med brystimplantation?
3. Hvad er den mest almindelige komplikation, som kirurgen møder ved brystimplantation?
4. Hvad er kirurgens reoperationsrate ved brystimplantation, og hvad er den mest almindelige type reoperation, som kirurgen udfører?

Følgende valgmuligheder ved brystimplantater bør forstås og drøftes med kirurgen:
• Implantatets størrelse
 Jo større skålstørrelse, der generelt ønskes, jo større brystimplantat (målt i kubikcentimeter eller milliliter) vil kirurgen overveje at implantere.
 Kirurgen vil også evaluere det eksisterende væv for at afgøre, om der er nok til at dække brystimplantatet. Hvis der ønskes en størrelse på 

et brystimplantat, der er for stor til det eksisterende væv, kan lægen advare om, at kanterne på brystimplantatet kan være tydelige eller 
synlige efter operationen. Dette kan også medføre risiko for kirurgiske komplikationer. Alt for store brystimplantater kan også fremskynde 
virkningerne ved tyngdekraften og resultere i tidlig nedhængen eller nedsynkning.

• Overfladestruktur
 SILTEX™ er handelsnavnet for overfladestruktureringen på MENTOR® brystimplantater. Den teksturerede overflade blev designet for at give en 

nedbrydende eller ru kontaktoverflade mellem kroppens bindevæv og implantatet.
 Mentor tilbyder også implantater, hvor overfladen er glat eller ikke-tekstureret.
• Implantatets form, projektion og højde
 Mentor tilbyder brystimplantater fyldt med fast gel med en rund eller kontur profilform. De runde implantater findes i forskellige projektioner 

(lav, moderat, moderat plus, høj og ultra-høj profil) og de konturprofilformede implantater findes i forskellige højder (lav, medium og høj).
• Niveauer for gelfasthed
 Mentor’s silikonegeler er sammenhængende polymerer, ikke væsker. Selvom de har en blød og flydende følelse, fungerer de som en enhed. 

Mentor’s geler holdes ensartet sammen, mens den naturlige ‘eftergivenhed’, der minder om rigtigt brystvæv, bibeholdes. Mentor’s  
gel-brystimplantater findes i tre forskellige niveauer af fasthed, men de er alle faste.

 Cohesive I 
Gel af standard fasthedsniveau anvendt i Mentor’s implantater. Dette er Mentor’s blødeste gel.

 Cohesive II 
En lidt fastere gel til et implantat, der føles fastere.
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 Cohesive III 
Mentor’s mest faste gel giver opretholdelse af form med et tiltalende niveau af fasthed.

• Palpabilitet
 Følgende kan medføre, at implantater bliver mere palpable (nemmere kan mærkes): teksturerede implantater, større implantater, 

subglandulær placering og mangel på tilstrækkelig tilgængelig hud/væv til at dække implantatet.
• Placering af implantat
 Brystimplantatet kan placeres enten delvist under musculus pectoralis 

major (submuskulært) eller oven på musklen og under brystkirtlerne 
(subglandulært). Fordele og ulemper ved placeringen af implantatet bør 
drøftes med kirurgen.

• Den submuskulære placering kan gøre, at operationen og ophelingen varer 
længere, kan være mere smertefuld og gøre det mere vanskeligt at få visse 
reoperationsindgreb end den subglandulære placering. De mulige fordele 
ved denne placering er, at det kan resultere i mindre palpable implantater og 
lettere afbildning af brystet med mammografi.
Den subglandulære placering kan gøre operation og opheling kortere, kan 
være mindre smertefuldt og kan give lettere adgang ved reoperation end 
den submuskulære placering. Denne placering kan imidlertid resultere i mere 
palpable implantater og vanskeligere afbildning af brystet med mammografi.

• Incisionssteder
Fordele og ulemper ved incisionsstedet bør drøftes med kirurgen. Der er tre almene incisionssteder: Under armen (axillært), omkring 
brystvorten (periareolært) eller inden for brystfolden (inframammalt). Hvis incisionen foretages under armen, kan kirurgen anvende en 
sonde udstyret med et miniaturekamera, sammen med minimalt invasive instrumenter, til at skabe en “lomme” til brystimplantatet. Et fjerde 
incisionssted: Gennem navlen (umbilicus) ved brug af en endoskopisk teknik er ikke blevet undersøgt og anbefales derfor ikke.

 Axillært 
Denne incision er mindre skjult end periareolært og forbundet med mindre 
besvær end det periareolære incisionssted, når der ammes.

 Periareolært 
Denne incision er den mest skjulte, men er forbundet med en større 
sandsynlighed for manglende evne med til at amme sammenlignet med de 
andre incisionssteder.

 Inframammalt 
Denne incision er mindre skjult end den periareolære og forbundet med 
mindre besvær, når der ammes, end det periareolære incisionssted.

3. SÆRLIGE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED BRYSTFORSTØRRELSE
Hvilke alternativer er der til brystforstørrelse? 
• Acceptér dine bryster som de er.
• Brug en brystholder med fyld eller eksterne proteser.

Subglandulær Submuskulær

Axillært

Periareolært

Inframammalt
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Bør du få brystforstørrelse?
Du kunne overveje at snakke med din familie, venner, støttegrupper for brystimplanterede og rådgiver(e) som hjælp til at foretage denne 
beslutning. Du tilrådes at vente mindst to til fire uger efter gennemgangen og overvejelsen af oplysningerne i denne brochure, inden du 
beslutter, om du vil have foretaget forstørrelseskirurgi.

Operationsmæssig ramme og bedøvelse
Forstørrelseskirurgi foretages sædvanligvis ambulant, enten på operationsstuen på et hospital eller et kirurgisk center. Fuld bedøvelse er 
almindeligt anvendt, selvom lokalbedøvelse også er en mulighed. Operationen varer sædvanligvis én til to timer. Din kirurg vil foretage en 
incision og danne en lomme til brystimplantatet. Derefter vil brystimplantatet blive placeret i lommen og positioneret. Til slut lukkes incisionen, 
sædvanligvis med sting, og muligvis med tape.

Postoperativ pleje
Du vil sandsynligvis føle dig noget træt og øm i adskillige dage efter operationen, og dine bryster kan vedblive at være hævede og følsomme over 
for fysisk kontakt i en måned eller længere. Du kan også have en følelse af strammen i brystområdet efterhånden som din hud justeres til den nye 
bryststørrelse.
Postoperativ pleje kan omfatte anvendelsen af en postoperativ brystholder, kompressionsbandage eller sports-bh til ekstra støtte og 
positionering, mens du heler op. På anbefaling fra din kirurg vil du sandsynligvis være i stand til at vende tilbage til arbejdet inden for et par dage, 
selvom alle anstrengende aktiviteter, der kunne få din puls og blodtryk til at stige, bør undgås i mindst et par uger. Din kirurg kan også anbefale 
øvelser med brystmassage.
Bemærk: Hvis du får feber eller væsentlig hævelse og/eller rødme i det/de implanterede bryst(er), bør du straks kontakte din kirurg.

Hvilke spørgsmål bør du stille din kirurg om brystforstørrelse?
Følgende liste med spørgsmål kan være en hjælp til at huske dig på emner, du vil drøfte med din læge.
1. Hvad er risici og komplikationer forbundet med at få brystimplantater?
2. Hvor mange yderligere operationer i mit/mine implanterede bryst(er) kan jeg forvente i min livstid?
3. Hvordan vil mine bryster se ud, hvis jeg vælger at få implantaterne fjernet uden substitution?
4. Hvilken form, størrelse, overfladestruktur, incisionssted og placeringssted anbefales til mig?
5. Hvordan vil min evne til at amme blive påvirket?
6. Hvordan kan jeg forvente, at mine implanterede bryster vil se ud med tiden?
7. Hvordan kan jeg forvente, at mine implanterede bryster vil se ud efter en graviditet? Efter amning?
8. Hvad er mine muligheder, hvis jeg er utilfreds med det kosmetiske resultat af mine implanterede bryster?
9. Hvilke alternative procedurer eller produkter forefindes, hvis jeg vælger ikke at få brystimplantater?
10. Har kirurgen før og efter fotografier, jeg kan se på for hvert indgreb, og hvilke resultater kan jeg regne med?

4. SÆRLIGE OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED BRYSTREKONSTRUKTION 
Hvilke alternativer er der til brystrekonstruktion? 
Du kan vælge ikke at få foretaget brystrekonstruktion. I det tilfælde kan du vælge at bære en ekstern brystform (protese) inden i din brystholder. 
Brystforme findes i en række former, størrelser og materialer, såsom skum, bomuld og silikone. Skræddersyede proteser findes også, så de kan 
matche størrelsen og formen på dit bryst.

Bør jeg få brystrekonstruktion?
Om du beslutter dig for at få en brystrekonstruktion afhænger af dit eget individuelle tilfælde, din medicinske tilstand, almene helbredstilstand, 
livsstil, følelsmæssige tilstand og brystets størrelse og form. Du kan overveje at snakke med din familie, venner, støttegrupper for brystimplanterede, 

PPE Specification
Labeling Specification
10654-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Danish

100069452 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



10654-03 13 
LAB100069452v4

støttegrupper for patienter med brystcancer og rådgivere for at hjælpe dem med at træffe denne beslutning. Du rådes til at vente mindst to til fire 
uger efter gennemgang og overvejelse af oplysningerne i denne brochure, inden du beslutter dig for, om du vil have rekonstruktionskirurgi.
Hvis du overvejer rekonstruktion af brystet og ikke har en plastkirurg, så bed din almene kirurg om navnet på erfarne plastikkirurger i dit område. 
Din almene kirurg, plastikkirurg og onkolog bør arbejde sammen for at planlægge dit mastektomi- og rekonstruktionsindgreb for at give dig de 
bedst mulige resultater.

Hvilke valgmuligheder er der i forbindelse med rekonstruktionsprocedurer?
Typen af rekonstruktionsprocedure af brystet, der er til rådighed for dig, afhænger af din medicinske situation, brystets form og størrelse, din almene 
helbredstilstand, livsstil og dine ønsker. Kvinder med bryster i størrelsen små eller medium er de bedste kandidater til rekonstruktion af brystet.
Rekonstruktion af brystet kan opnås ved brug af en protese (et brystimplantat, enten fyldt med silikone-gel, saltvand eller en kombination af gel/
saltvand), dit eget væv (en vævs-flap) eller en kombination af de to. En vævs-flap er en sektion hud, fedt og/eller muskel, der flyttes fra din mave, 
ryg eller et andet område af din krop, til brystområdet og formes til et nyt bryst.
Hvad enten du får rekonstruktion eller ej, med eller uden brystimplantater, skal du sandsynligvis gennemgå yderligere operationer for at forbedre 
symmetri og udseende. Da brystvorten for eksempel ofte fjernes med brystvæv ved mastektomi, bliver brystvorten ofte rekonstrueret ved brug 
af et hudimplantat fra det modsatte bryst eller ved at tatovere området. Rekonstruktion af brystvorten foretages sædvanligvis som et separat, 
ambulant indgreb, efter den indledende rekonstruktionsoperation er gennemført.

Brystrekonstruktion med brystimplantater
Din kirurg vil beslutte, om dit helbred og medicinske tilstand gør dig til en passende kandidat for rekonstruktion med brystimplantat. Kvinder 
med større bryster kan kræve rekonstruktion med en kombination af en vævs-flap og et implantat. Din kirurg kan anbefale brystimplantation af 
det modsatte, uberørte bryst for at kunne lave dine bryster mere lig hinanden (maksimere symmetri) eller han/hun kan foreslå brystreduktion 
(reduktionsmammoplastik) eller et brystløft (mastopexi) for at forbedre symmetrien. Reduktionsmammoplastik omfatter fjernelse af brystvæv 
og hud. Mastopexi omfatter fjernelse af en stribe hud fra under brystet eller omkring brystvorten og bruge den til at løfte og stramme 
huden over brystet. Hvis det er vigtigt for dig ikke at ændre det uberørte bryst, bør du tale med din kirurg om dette, da det kan påvirke 
rekonstruktionsmetoden af brystet, der overvejes i dit tilfælde.

Valg af tidspunkt for din rekonstruktion med brystimplantat
Den følgende beskrivelse gælder for rekonstruktion efter mastektomi, men lignende overvejelser gælder for rekonstruktion efter brysttraume 
eller for rekonstruktion for medfødte defekter. Processen for brystrekonstruktion kan begynde på tidspunktet for din mastektomi (umiddelbar 
rekonstruktion) eller uger til år senere (forsinket rekonstruktion). Umiddelbar rekonstruktion kan omfatte placering af et brystimplantat, 
men omfatter typisk placering af en vævsekspander, der hen ad vejen udskiftes med et brystimplantat, eller umiddelbar rekonstruktion 
kan omfatte placering af et ekspander/brystimplantat (BECKER™ ekspander/implantat). Et BECKER™ ekspander/implantat tjener som både 
vævsekspander og et brystimplantat. Det ekspanderes med tiden ved at tilføje fysiologisk saltvand gennem en påfyldningsport anbragt 
under huden. Når først BECKER™ ekspander/implantatet er ekspanderet til den ønskede fyldighed, fjernes påfyldningsporten. Det er vigtigt 
at vide, at enhver type kirurgisk brystrekonstruktion kan tage adskillige trin at fuldføre. To potentielle fordele ved umiddelbar rekonstruktion 
er, at din brystrekonstruktion begynder på tidspunktet for din mastektomi, og at der kan være omkostningsbesparelser ved at kombinere 
mastektomiindgrebet med det første trin af rekonstruktionen. Der kan imidlertid være en større risiko for komplikationer såsom ruptur ved 
umiddelbar rekonstruktion, og den indledende operation og tiden til at komme til hægterne kan vare længere.
En potentiel fordel ved forsinket rekonstruktion er, at du kan udsætte din beslutning om rekonstruktion og operation, indtil andre behandlinger, 
såsom strålebehandling og kemoterapi, er gennemført. Forsinket rekonstruktion kan være tilrådeligt, hvis din kirurg forudser ophelingsproblemer 
med din mastektomi, eller hvis du blot behøver mere tid til at overveje dine muligheder.
Der er medicinske, økonomiske og følelsesmæssige overvejelser ved at vælge umiddelbar versus forsinket rekonstruktion. Du bør drøfte de fordele 
og ulemper, der er ved mulighederne i dit individuelle tilfælde, med din kirurg, plastikkirurg og /eller onkolog.
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Kirurgiske overvejelser du bør drøfte med din læge 
Drøft fordelene og ulemperne ved de følgende muligheder med din kirurg og/eller din onkolog.
• Umiddelbar rekonstruktion
 Ét-trins umiddelbar rekonstruktion med et brystimplantat (kun brystimplantat) eller med et ekspander/brystimplantat  

(BECKER™ ekspander/implantat).
 To-trins umiddelbar rekonstruktion med en midlertidig vævsekspander efterfulgt af forsinket rekonstruktion adskillige måneder senere med 

et brystimplantat.
• Forsinket rekonstruktion
 Ét-trins forsinket rekonstruktion ved brug af et ekspander/brystimplantat (BECKER™ ekspander/implantat).
 To-trins forsinket rekonstruktion med en midlertidig vævsekspander efterfulgt adskillige måneder senere af udskiftning med et brystimplantat.

Hvad er proceduren for rekonstruktion med brystimplantat?
Ét-trins (umiddelbar eller forsinket) rekonstruktion med brystimplantat
Umiddelbar ét-trins brystrekonstruktion kan foretages på tidspunktet for din mastektomi. Efter at den almene kirurg har fjernet dit brystvæv, vil 
plastikkirurgen derefter implantere et brystimplantat eller et ekspander/brystimplantat (BECKER™ ekspander/implantat), der fuldfører ét-trins 
rekonstruktionen. Hvis der anvendes et BECKER™ ekspander/implantat, tilsættes der saltvand gradvist med tiden (op til seks måneder), indtil 
ekspansionen er gennemført, og på hvilket tidspunkt påfyldningsporten bliver fjernet. Fjernelsen af påfyldningsporten foregår sædvanligvis i 
lokalbedøvelse enten ambulant eller på hospitalets dagafsnit. Ét-trins forsinket brystrekonstruktion foretages adskillige måneder eller år senere 
ved placering af et brystimplantat eller et BECKER™ ekspander/implantat.

To-trins (umiddelbar eller forsinket) rekonstruktion med brystimplantat
Brystrekonstruktion med et MENTOR® gelfyldt brystimplantat finder sædvanligvis sted som et to-trins indgreb, begyndende med placeringen af 
en midlertidig brystvævsekspander, der adskillige måneder senere udskiftes med et brystimplantat. 
Placeringen af vævsekspanderen kan foretages umiddelbart på tidspunktet for din mastektomi eller udsættes indtil måneder eller år senere.
Vævsekspanderen kan have en påfyldningport eller en injektionsport, der er integreret (påsat) i ekspanderskallen eller en injektionsport, der 
ligger udenfor (påsat ekspanderen med en påfyldningsslange). Hvis der anvendes en ekspander med en udenfor liggende port, er porten anbragt 
under armen eller i armhulen.

Trin 1: Vævsekspansion

Ar efter mastektomi Ekspander/implantat med udenfor 
liggende injektionsport

Vævsekspander med integreret 
injektionsport

Endelige resultat med 
implantat

Under en mastektomi fjerner almenkirurgen ofte hud såvel som brystvæv, efterladende brystvævene flade og stramme. For at danne et 
brystformet rum til brystimplantatet, anbringes en vævsekspander under de tilbageblevne brystvæv.
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Vævsekspanderen er en ballonlignende anordning, der er fremstillet af elastisk silikonegummi. Den indføres ufyldt og med tiden tilføres sterilt 
saltvand ved at indføre en lille kanyle gennem huden til anordningens påfyldningsport. Efterhånden som vævsekspanderen fyldes, begynder 
vævene over ekspanderen at strækkes, magen til den gradvise ekspansion af en kvindes abdomen under graviditet. Vævsekspanderen danner en 
ny brystformet lomme til et brystimplantat.
Placering af vævsekspanderen foregår sædvanligvis i totalbedøvelse på en operationsstue. Operationstiden er almindeligvis én til to timer. Indgrebet 
kan kræve et kortvarigt ophold på hospitalet eller foretages ambulant. Du kan typisk genoptage dine daglige aktiviteter efter to til tre uger.
Da brystkassens hud sædvanligvis er følelsløs efter mastektomioperationen, vil du ikke nødvendigvis få smerter fra placeringen af 
vævsekspanderen. Du kan dog opleve følelser af trykken eller ubehag efter hver påfyldning af ekspanderen, hvilket svinder efterhånden som 
vævet udvides. Vævsekspansion varer typisk fire til seks måneder.

Trin 2: Placering af brystimplantatet
Efter at vævsekspanderen er fjernet, placeres brystimplantatet i lommen. Operationen med at udskifte vævsekspanderen med et brystimplantat 
(implantatskift) foretages sædvanligvis i totalbedøvelse på en operationsstue. Det kan kræve et kort ophold på hospitalet eller foretages ambulant.

Brystrekonstruktion uden implantater: Vævslap-procedurer
Brystet kan rekonstrueres ved kirurgisk at flytte en sektion af hud, fedt og muskel fra ét område af din krop til et andet. Vævssektionen kan tages 
fra områder som f.eks. abdomen, øvre ryg, øvre hofte eller balderne.
Vævslappen kan fortsat være tilsluttet blodforsyningen og flyttes til brystområdet gennem en tunnel under huden (en stilket lap), eller den kan 
fjernes fuldstændig og gentilsluttes til brystområdet med mikrokirurgiske teknikker (en fri lap). Operationstiden er generelt længere med frie 
lapper på grund af kravene for mikrokirurgi.
Lapkirurgi kræver et hospitalsophold på adskillige dage og generelt en længere restitutionstid end rekonstruktion med implantat. Lapkirurgi 
danner også ar på stedet, hvor lappen blev taget og muligvis på det rekonstruerede bryst. Lapkirurgi har imidlertid den fordel, at man er i stand 
til at erstatte væv i brystområdet. Dette kan være anvendeligt, når brystvævene er blevet beskadiget og ikke er egnede til vævsekspansion. En 
anden fordel ved lapindgreb fremfor implantation er, at ændring af det upåvirkede bryst generelt ikke er nødvendig for at forbedre symmetri.
De mest almindelige typer vævslapper er TRAM (transverse rectus abdominus muskulokutan lap) (der anvender væv fra abdomen) og latissimus 
dorsi-lappen (der anvender væv fra den øvre ryg).
Det er vigtigt, at du er klar over, at lapkirurgi, især TRAM-lappen, er en større operation og er mere omfattende end din mastektomioperation. Det 
kræver et godt, alment helbred og stærk følelsesmæssig motivation. Hvis du er meget overvægtig, ryger cigaretter, har haft forudgående kirurgi 
på stedet for lappen eller har kredsløbsproblemer, er du måske ikke nogen god kandidat til et indgreb med en TRAM-lap. Hvis du er meget tynd, 
har du måske ikke nok væv i abdomen eller på ryggen til at danne en brysthøj med denne metode.
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TRAM-lappen (stilket lap eller fri lap) 

Trin 1: Mastektomi foretages og  
donorstedet markeres.

Trin 2: Lappen af rectus muskel og væv føres  
i tunnel til brystet.

Trin 3: Endelige resultat.

Under et TRAM-lap-indgreb fjerner kirurgen en sektion væv fra din abdomen og flytter det til din brystkasse for at rekonstruere brystet. TRAM-
lappen kaldes nogle gange en “tummy tuck” rekonstruktion, fordi den kan efterlade maveområdet mere fladt.
Et stilket TRAM-lap-indgreb tager typisk tre til seks timers operation i fuld bedøvelse; et fri TRAM-lap-indgreb tager almindeligvis længere. 
TRAM-proceduren kan kræve en blodtransfusion. Hospitalsopholdet er typisk to til fem dage. Du kan genoptage normal daglig aktivitet efter seks 
til otte uger. Nogle kvinder har dog rapporteret, at det tager op til ét år at genoptage en normal livsstil. Du kan få midlertidig eller permanent 
muskelsvaghed i abdominalområdet. Hvis du overvejer graviditet efter din rekonstruktion, bør du drøfte dette med din kirurg. Du vil få et stort ar 
på maven og kan også få yderligere ar på dit rekonstruerede bryst.

Latissimus dorsi-lappen med eller uden brystimplantater

En hudlap og muskel tages fra 
donorstedet på ryggen.

Vævet føres i tunnel til mastektomien og 
bruges til at danne en brysthøj.

Et implantat kan også bruges til at 
danne brysthøjen.

Under et latissimus dorsi-lap-indgreb flytter kirurgen en sektion væv fra din ryg til din brystkasse for at rekonstruere brystet. Da latissimus dorsi-
lappen sædvanligvis er tyndere og mindre end TRAM-lappen, kan dette indgreb være mere egnet til rekonstruktion af et mindre bryst.
Latissimus dorsi-lap-indgrebet tager typisk to til fire timers kirurgi under totalbedøvelse. Hospitalsopholdet er typisk to til tre dage. Du kan 
genoptage daglig aktivitet efter to til tre uger. Du kan få nogen midlertidig eller permanent muskelsvaghed og besvær med bevægelse i din ryg 
og skulder. Du vil få et ar på ryggen, der sædvanligvis kan skjules under brystholderen. Du kan også få yderligere ar på dit rekonstruerede bryst.
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Hvilke spørgsmål bør du stille din kirurg om brystrekonstruktion?
Den følgende liste af spørgsmål kan være en hjælp til at huske dig på emner, du ønsker at drøfte med din læge.
1. Hvad er alle mine valgmuligheder for brystrekonstruktion?
2. Hvad er risici og komplikationer ved hver type operation for brystrekonstruktion og hvor almindelige er de?
3. Hvad, hvis kræften vender tilbage eller forekommer i det andet bryst?
4. Vil rekonstruktion have indflydelse på min kræftbehandling?
5. Hvor mange trin er der ved hver procedure, og hvad består de af?
6. Hvor lang tid vil det tage at fuldføre min rekonstruktion?
7. Hvor meget erfaring har du med hver procedure?
8. Har du fotografier fra før og efter, som jeg kan se, for hver procedure, og hvilke resultater er rimelige for mig?
9. Hvordan vil mine ar se ud?
10. Hvilke slags ændringer i mit implanterede bryst kan jeg forvente med tiden?
11. Hvilke slags ændringer i mit implanterede bryst kan jeg forvente ved graviditet?
12. Hvad er mine muligheder, hvis jeg er utilfreds med det kosmetiske resultat af mit implanterede bryst?
13. Kan jeg snakke med andre patienter om deres erfaringer?
14. For trinvis rekonstruktion, hvad er de beregnede, totale omkostninger for hver procedure?
15. Hvor mange smerter eller ubehag vil jeg føle og hvor længe?
16. Hvor længe skal jeg være på hospitalet?
17. Vil jeg få behov for blodtransfusioner, og kan jeg donere mit eget blod?
18. Hvornår vil jeg være i stand til at genoptage min daglige aktivitet (eller seksuel aktivitet, eller sportsaksivitet)?

5. HVILKE KONTRAINDIKATIONER, ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER BØR TAGES I BETRAGTNING?
En kontraindikation er en tilstand eller omstændighed som, hvis den er til stede, betyder, at et indgreb ikke bør foretages. MENTOR® 
brystimplantater er kontraindiceret under følgende omstændigheder, fordi risikoen ved at gennemgå brystforstørrelse eller rekonstruktion med 
implantater opvejer fordelene:
• Kvinder med aktiv infektion hvor som helst i kroppen.
• Kvinder med eksisterende kræft eller forstadier til brystkræft, der ikke har modtaget tilstrækkelig behandling for disse tilstande.
• Kvinder, der er gravide eller ammer.

Kirurgiske procedurer, som er kontraindicerede i forbindelse med brystimplantation:
• Injektion gennem implantatets skal.
• Stabling af implantater: mere end ét implantat pr. bryst.

Sikkerheden er ikke blevet påvist hos patienter med følgende tilstande: 
• Autoimmune sygdomme, såsom lupus og skleroderm.
• Tilstande, der interfererer med sårheling og blodkoagulation.
• Et svækket immunsystem (f.eks. igangværende immunsuppressiv behandling).
• Nedsat blodforsyning til brystvæv.
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Yderligere overvejelser
Mammografi inden implantation
Du vil måske gerne have taget et præ-operativt mammogram og endnu ét 6 måneder til ét år efter implantation for at fastlægge en baseline.

Interferens med mammografi 
Implantatet kan interferere med muligheden for at finde brystkræft under mammografi og kan også gøre det vanskeligt at foretage 
mammografi. Det er derfor væsentligt, at du fortæller mammografiteknikeren, at du har et implantat inden proceduren. Teknikeren kan 
anvende særlige teknikker for at minimere muligheden for ruptur og få de bedst mulige billeder af brystvævet. Da brystet sammentrykkes under 
mammografi, er det muligt for et implantat at sprænge under proceduren. Flere røntgenbilleder er nødvendige med disse særlige teknikker; 
derfor vil kvinder med brystimplantater få mere stråling. Fordelen ved at finde kræft ved hjælp af et mammogram opvejer imidlertid risikoen ved 
de yderligere røntgenbilleder.

Skelnen mellem implantatet og brystvæv under selv-undersøgelse af brystet
Du bør foretage selv-undersøgelse af brystet månedligt på dit implanterede bryst. For at kunne gøre dette effektivt, bør du bede kirurgen om at 
hjælpe dig med at skelne implantatet fra dit brystvæv. Alle nye knuder eller mistænkelige læsioner (sår) bør evalueres med en biopsi. Hvis der 
foretages biopsi, skal man være forsigtig med ikke at punktere implantatet. Tilstedeværelsen af brystimplantater kan forbedre opdagelsen af 
tumorer ved selv-undersøgelse (palpation).

Virkninger på længere sigt
Sikkerheden og effektiviteten ved brystimplantater på længere sigt undersøges for øjeblikket. Mentor overvåger imidlertid langtidsrisikoen 
(dvs. 10 år) for implantatruptur, reoperation, implantatfjernelse og kapselkontraktur (vævene omkring implantatet bliver hårdere). Efterhånden 
som nye data bliver tilgængelige, vil Mentor inkludere disse oplysninger i indlægssedlerne, der pakkes sammen med produkterne og sendes til 
lægerne. Du bør kontakte din læge for opdaterede oplysninger.

Kapselprocedurer
Du bør være klar over, at lukket kapsulotomi (praksis med at klemme eller presse kraftigt på den fibrøse kapsel omkring implantatet for at bryde 
arkapslen) ikke anbefales, da det kan resultere i ruptur af eller brud på implantatet.

Strålebehandling
Du bør være opmærksom på, at testning ikke er blevet foretaget for at vise virkningerne af strålebehandling på væv hos patienter, der har fået 
brystimplantater. Litteraturen antyder imidlertid, at strålebehandling kan øge sandsynligheden for at opleve kapsulær kontraktion. Beslutningen 
vedrørende anvendelse af strålebehandling efter brystimplantation bør tages af kirurgen og onkologen.

MR
MR-scanning har vist sig at være den bedste måde at finde ud af, om dit implantat er gået i stykker, uden at operere. Hvis du gennemgår en MR-
scanning, skal du ligge på maven med dit bryst i en særlig holder. Du vil så blive anbragt i maskinen, der kan være åben eller være som at gå ind 
i en tunnel. Nogle patienter føler sig ubehagelig til mode ved at være i et lukket rum. Mens maskinen tager afbildninger af dit bryst, vil den lave 
støj. For at få taget en MR-scanning må du ikke have metalanordninger implanteret i kroppen, eller have klaustrofobi.

6. HVILKE KOMPLIKATIONER ER DER I FORBINDELSE MED BRYSTIMPLANTATER? 
Gennemførelse af ethvert kirurgisk indgreb kan involvere risikoen for komplikationer, såsom virkningerne af bedøvelsen, infektion, hævelse, 
rødmen, blødning og smerter.
Derudover er der potentielle komplikationer specifikt for brystimplantater. Disse komplikationer omfatter:
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Deflation/ruptur
Når skallen på et gelfyldt brystimplantat går i stykker, kan gelen lække fra implantatet. BECKER™ ekspander/implantater tømmes, når 
saltvandsopløsning lækker enten gennem en uforseglet eller beskadiget ventil, eller gennem et brud i implantatets skal. Dette kan bemærkes ved 
en ændring i implantatets form, eller det kan gå ubemærket hen (“tavs” ruptur) og opdages ved mammogram eller MRI. Deflation eller ruptur kan 
forekomme i de første få måneder efter implantation eller efter adskillige år. Grunde til deflation eller ruptur omfatter beskadigelse med kirurgiske 
instrumenter under operation, overfyldning eller underfyldning af implantatet med saltvandsopløsning, kapsulær kontraktur, lukket kapsulotomi, 
stresbelastning såsom trauma eller intens fysisk manipulation, overdreven kompression under mammografiafbildning, placering ved umbilicus 
incision og ukendte/uforklarlige grunde. Du bør også være klar over, at brystimplantatet kan slides op med tiden og tømmes/gå i stykker.
Implantater, der er tømt eller med ruptur, kræver yderligere operation for at fjerne og for om muligt at udskifte implantaterne.

Kapselkontraktur
Det arvæv eller den kapsel, der normalt dannes omkring implantatet, kan stramme og klemme implantatet og kaldes kapselkontraktur. 
Kapselkontraktur er mere almindelig efter infektion, hæmatom og serom. Symptomerne strækker sig fra fasthed og let ubehag til 
smerter,forvrængning, palpabilitet af implantatet og/eller forskydning af implantatet.
Der er behov for yderligere operation i tilfælde, hvor smerter og/eller fasthed er kraftig. Dette indgreb strækker sig fra fjernelse af implantatets 
kapselvæv til fjernelse og muligvis udskiftning af selve implantatet.
Kapselkontraktur kan komme igen efter disse yderligere operationer.

Smerte
Smerte af varierende intensitet og varighed kan forekomme og vedblive efter operation med brystimplantat. Derudover kan ukorrekt størrelse, 
placering, kirurgisk teknik eller kapselkontraktur resultere i smerter forbundet med nerveafklemning eller interferens med muskelbevægelse. Du 
bør fortælle det til din læge, hvis du oplever kraftige smerter.

Yderligere operationer
Kvinder bør vide, at der er en chance for, at de vil have behov for yderligere operation(er) på et eller andet tidspunkt for at udskifte eller fjerne 
implantatet. Ligeledes kan problemer såsom deflation/ruptur, kapselkontraktur, infektion, forskydning og kalkaflejringer kræve fjernelse af 
implantaterne. Mange kvinder beslutter sig for at få implantaterne udskiftet, men nogle kvinder gør ikke. De, der ikke gør det, kan få kosmetisk 
uacceptabel fordybning og/eller rynkning af brystet efter fjernelse af implantatet uden udskiftning af implantatet.

Utilfredshed med de kosmetiske resultater 
Utilfredsstillende resultater såsom rynkedannelse, asymmetri, flytning af implantatet (forskydning), ukorrekt størrelse, uforudset form, 
implantat-palpabilitet, ardeformitet, hypertrofisk (irregulær, opstående) ardannelse og/eller skvulpen (med implantater indeholdende saltvand) 
kan forekomme. Omhyggelig kirurgisk planlægning og teknik kan minimere, men ikke altid forhindre, sådanne resultater.

Infektion 
Infektion kan forekomme ved ethvert indgreb. De fleste infektioner ved indgreb fremkommer indenfor et par dage til uger efter operationen. 
Infektion er imidlertid mulig når som helst efter operation. Infektioner med et tilstedeværende implantat er sværere at behandle end infektioner 
i normalt legemsvæv. Hvis en infektion ikke responderer på antibiotika, er det måske nødvendigt at fjerne implantatet, og et andet implantat kan 
placeres, efter at infektionen er svundet.
I sjældne tilfælde er toksisk shocksyndrom set hos kvinder efter brystimplantation, og det er en livstruende tilstand. Symptomer omfatter pludselig 
feber, opkastning, diaré, besvimelse, svimmelhed og/eller udslæt som ved solskoldning. En læge bør straks kontaktes for diagnose og behandling.
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Hæmatom/serom
Et hæmatom er en blodansamling inde i en legemskavitet, og et serom er en ansamling af den vandige del af blodet (i dette tilfælde omkring 
implantatet eller omkring incisionen). Postoperative hæmatomer og seromer kan medvirke til infektion og/eller kapselkontraktur. Hævelse, 
smerter og blå mærker kan blive resultatet. Hvis der forekommer et hæmatom, vil det sædvanligvis være lige efter operationen, men dette kan 
imidlertid også forekomme på et hvilket som helst tidspunkt efter skade på brystet. Mens kroppen absorberer små hæmatomer og seromer, vil 
større kræve placering af kirurgiske dræn for ordentlig opheling. Et lille ar kan resultere fra kirurgisk drænage. Deflation eller ruptur af implantatet 
kan forekomme fra kirurgisk drænage, hvis der forekommer beskadigelse af implantatet under dræningsproceduren.

Ændringer i følesans i brystvorte og bryst
Følelsen i brystvorten og brystet kan stige eller falde efter implantation. Ændringerne kan varierer fra intens følsomhed til ingen følelse i brystvorten 
eller brystet efter operation. Ændringerne kan være midlertidige eller permanente og kan påvirke seksuel respons eller evnen til at amme.

Amning
På nuværende tidspunkt vides det ikke, om en lille mængde silikone kan diffundere (gå igennem) fra skallen på brystimplantatet fyldt med 
silikonegel og finde vej ind i modermælken. Hvis dette forekommer, vides det ikke, hvilken virkning det kan have på det ammende spædbarn. 
Selvom der ikke for øjeblikket er metoder til at opdage silikoneniveauer i modermælk, indikerede en undersøgelse, der målte siliciumniveauer 
(en komponent i silikone), ikke højere niveauer i modermælk fra kvinder med silikonefyldte gelimplantater sammenlignet med kvinder uden 
implantater. IOM-rapporten konkluderede, at mødre med brystimplantater skulle forsøge amning på grund af fordelene for deres børn. Det 
periareolære incisionssted kan væsentlig nedsætte evnen til vellykket amning ved at sænke mængden af produceret mælk.

Kalkaflejringer i vævet rundt om implantaterne
Kalkaflejringer kan ses på mammogrammer og kan fejlagtigt tages for mulig kræft, resulterende i yderligere kirurgi for biopsi og/eller fjernelse af 
implantaterne for at skelne dem fra kræft.

Forsinket sårheling
I nogle tilfælde heler incisionsstedet ikke op normalt.

Udstødelse
Ustabil eller kompromitteret vævsdækning og/eller forstyrret sårheling kan resultere i udstødelse, hvilket er, når brystimplantatet kommer ud 
gennem huden.

Nekrose
Nekrose er dannelsen af dødt væv omkring implantatet. Dette kan forhindre sårheling og kræve kirurgisk korrektion og/eller fjernelse af 
implantatet. Permanent ardeformitet kan forekomme efter nekrose. Faktorer forbundet med øget nekrose omfatter infektion, brug af steroider i 
den kirurgiske lomme, rygning, kemoterapi/stråling og overdreven varme- eller kuldeterapi.

Atrofi af brystvæv/deformitet af brystvæg
Trykket fra brystimplantaterne kan medføre, at brystvævet bliver tyndere og krymper. Dette kan forekomme, mens implantaterne stadig er på 
plads, eller efter fjernelse af implantatet uden substitution.
Udover disse almindelige komplikationer har der været problemer med visse sygdomme, som du bør være opmærksom på:

Bindevævssygdomme
Bekymringer over sammenhængen mellem brystimplantater og udviklingen af autoimmune eller bindevævssygdomme, såsom lupus, 
sclerodermi eller rheumatoid arthritis, opstod på grund af rapporterede tilfælde i litteraturen hos et lille antal kvinder med implantater. En 
gennemgang af adskillige store epidemiologiske undersøgelser af kvinder med og uden implantater indikerer, at disse sygdomme ikke er mere 
almindelige hos kvinder med implantater end hos kvinder uden implantater. Nogle kvinder med brystimplantater mener, at deres implantater 
medførte en bindevævssygdom.
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Kræft
Publicerede undersøgelser i indikerer, at brystkræft ikke er mere almindelig hos kvinder med implantater end hos dem uden implantater.

Anaplastisk storcellet lymfom 
Kvinder med brystimplantater kan have en meget lille, men øget risiko for at udvikle et anaplastisk storcellet lymfom, eller ALCL, i arvævet og 
væske op ad implantatet. ALCL er ikke brystkræft -det er en sjælden type af non-Hodgkin’s lymfom (kræft i immunsystemet). 
ALCL er blevet rapporteret globalt hos patienter med et implantat, der omfatter Mentors og andre producenters brystimplantater.
De fleste patienter blev diagnosticeret, når de søgte medicinsk behandling for implantat-relaterede symptomer såsom smerter, knuder, 
hævelse eller asymmetri, der udviklede sig efter deres indledende operationssteder var fuldt ophelet. I de rapporterde tilfælde blev ALCL typisk 
diagnosticeret år efter implantationen. 
Din læge bør overveje muligheden for ALCL, hvis du efter at operationsstedet er fuldt ophelet ser ændringer i den måde området omkring 
implantatet ser ud eller føles -inklusive hævelse eller smerter omkring implantatet. Hvis der er mistanke om ALCL, vil din læge henvise dig til en 
egnet specialist for evaluering, hvilket kan omfatte indhentning af væske- og vævsprøver fra omkring dit brystimplantat. Hvis ALCL bekræftes, vil 
din læge udarbejde en individualiseret behandlingsplan for dig. På grund af det lille antal af tilfælde på verdensplan og de mange tilgængelige 
behandlingsmuligheder, findes der ingen enkelt defineret behandling.
Hvis du har brystimplantater og ikke har nogen symptomer, behøver du ikke foretage dig yderligere, men du bør fortsætte med rutinemæssigt at 
overvåge dine brystimplantater og følge din rutinemæssige medicinske pleje. Fjernelse af implantaterne anbefales ikke hos kvinder, der ikke har 
nogen symptomer uden en diagnose for ALCL.
Hvis du ikke for øjeblikket har brystimplantater, men overvejer operation med brystimplantater, så bør du diskutere risici og fordele med din 
læge. Du kan også gå ind på FDA’s brystimplantat-website for yderligere oplysninger.
For yderligere og de seneste opdaterede oplysninger, besøg: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Andengenerations virkninger
Der er udtrykt bekymring med hensyn til potentielt skadelige virkninger på børn født af mødre med implantater. IOM-rapporten konkluderede, at 
der ikke er nogen andengenerations virkninger på børn født af kvinder med brystimplantater.

Gel-udsivning og granulomer
Gelen i et implantat består af meget store tredimensionelle netlignende molekyler, der udgør cirka 20 % af gelens totale vægt. Rummene 
inden i disse molekyler er fyldt med en blanding af slikoneolier af medicinsk kvalitet. Disse olier er magen til materialerne i mange tilgængelige 
produkter, inklusive lægemidler for luft i maven, som findes uden recept til spædbørn og voksne. En lille mængde af disse olier kan sive igennem 
implantatets skal. Størstedelen af denne olie forbliver på implantatets væg. En mindre mængde bevæger sig ind i arkapslen, hvor det gradvist 
samles op af visse kropsceller, kaldest makrofager, den sandsynlige mekanisme hvorved det transporteres ind i regionale lymfeknuder.
Det er muligt for et granulom at danne sig rundt om en meget lille mængde silikone. Selvom disse knuder ikke er kræftknuder, kan de være 
vanskelige at skelne fra kræftknuder, uden at de bliver fjernet (biopteret) og undersøgt.

7. BØR DU KONTAKTE DIN LÆGE, HVIS DU OPLEVER ET PROBLEM?
Rådfør dig med en læge, hvis du har mistanke om komplikationer med dit(dine) brystimplantat(er), især i tilfælde af traume eller kompression, 
der for eksempel skyldes ekstrem massage af brystregionen, ved nogle sportsaktiviteter eller ved brug af sikkerhedsseler.

8. YDERLIGERE ANBEFALINGER FOR PATIENTERNE
Følgende er yderligere anbefalinger for patienter med brystimplantater:

• Patienter bør vende tilbage til deres kirurg for nødvendige postoperative besøg.
• Rådfør dig med en læge eller apoteket inden brugen af topiske lægemidler såsom steroider i brystområdet.
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• Fortsæt med at rådføre dig med en læge for rutineundersøgelser for at opdage brystkræft.
• Informér en læge eller kirurg om tilstedeværelsen af et implantat, hvis der planlægges nogen operation af brystområdet.
• Opbevar patient ID-kortet udleveret af din kirurg (med typen af og lotnummer på dit/dine brystimplantat[er]) permanent og hav det med 

dig for at lette den medicinske pleje i tilfælde af en nødsituation (f.eks. i tilfælde af en trafikulykke).

9. RAPPORTERING AF PROBLEMER FOR AUSTRALSKE PATIENTER
For Australske patienter, hvis du oplever problemer med dit/dine implantat(er), opfordres du til at rapportere disse problemer til Therapeutic 
Goods Administration (TGA) via Device Incident Reporting Scheme (rapporteringsskemaet for hændelser med anordningen). For information 
kontakt: Reply Paid 32, Medical Device Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, telefon 1800 809 361, e-mail: iris@
health.gov.au.

10. STATUS/RETSSTILLING FOR BRYSTIMPLANTATER FOR EUROPÆISKE PATIENTER
Alle brystimplantater solgt inden for EU er underlagt det medicinske direktiv (93/42/EØF) og er Klasse III anordninger i helhold til Kommisionens 
direktiv 2003/12/EF af 3. februar 2003. 

11. INFORMATIONSKILDER VEDRØRENDE BRYSTIMPLANTATER 
Generelle kilder vedrørende brystimplantater
Du kan efter anmodning få udleveret en kopi af brugervejledningen (indlægsseddel). Du kan bede om en kopi hos din kirurg eller fra Mentor.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Institute of Medicine Report on the Safety of Silicone Implants  www.nap.edu/catalog/9618.html
Independent Review Group Report on Silicone Breast Implants  www.silicone-review.gov.uk
National Science Panel Report on Silicone Breast Implants  www.fjc.gov/BREIMLIT/SCIENCE/summary.htm
US Food and Drug Administration 
(+1-301-827-3990) www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/default.htm

Kilder vedrørende brystrekonstruktion
Den følgende liste over kilder kan hjælpe dig med at finde flere oplysninger og støtte for din beslutning om brystrekonstruktion.

Websites i USA
National Cancer Institute  www.cancernet.nci.nih.gov
American Cancer Society  www.cancer.org
BreastCancer Net  www.breastcancer.net

Australian Websites
Australian Cancer Society  www.cancer.org.au/
BreastScreen Australia  www.breastscreen.org.au/
Plastic Surgery Australia  www.plasticsurgery.com.au/

Websites i Europa
British Association of Plastic Surgeons  www.baps.co.uk
Cancerworld  www.cancerworld.org/Home.html
The Netherlands Cancer Institute www.nki.nl
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The Dutch Federation for the Cancer Patient  www.kankerpatient.nl
The Wave (Breast Reconstruction Information)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Breast Cancer Information  www.murgo.yucom.be/index.htm
Breast Cancer Information  www.brustkrebs.de/
German National Cancer Institute  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Breast Cancer Information  www.senologia.net
Spanish Association Against Cancer  www.aecc.es
Spanish Society of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery www.cirugia-plastica.org

12. ORDLISTE
ALCL – Anaplastisk storcellet lymfom – en sjælden form for non-Hodgkin’s lymfom (kræft i immunsystemet).
Ambulant operation – Et kirurgisk indgreb, hvor patienten ikke skal blive på hospitalet natten over.
Areola – Det pigmenterede eller mørkere område af huden, der omgiver brystvorten.
Asymmetri – Manglende proportion af form, størrelse og position mellem to bryster.
Autoimmun sygdom – En sygdom, hvor kroppen starter et “angreb” mod dens eget væv eller dens egne celletyper. Normalt er kroppens 
immunmekanisme i stand til at skelne klart mellem et normalt og et fremmed stof. Ved autoimmune sygdomme bliver dette system defekt 
og producerer antistoffer mod normale dele af kroppen, hvilket medfører vævsbeskadigelse. Visse sygdomme som rheumatoid arthritis og 
sclerodermi betragtes som værende autoimmune sygdomme. 
Axillært – Henviser til området i armhulen.
Bilateral – Relateret til eller påvirkende det højre og venstre bryst.
Bindevævssygdom – En sygdom eller gruppe af sygdomme, der påvirker bindevæv. Grunden til disse sygdomme er ukendt. Sygdommene er 
grupperet sammen på basis af kliniske tegn, symptomer og laboratorieabnormaliteter.
Biopsi – Fjernelse og undersøgelse af væv, celler eller væsker fra kroppen.
Brystforstørrelse – Et kirurgisk indgreb, der øger størrelsen og proportionerne af en kvindes bryst.
Brystrekonstruktion – Et kirurgisk indgreb, der genopretter det naturlige brysts kontur og masse efter mastektomi, traume eller skade.
Carcinom – En malign (kræft-) tumor.
Deflation/ruptur – Lækage af saltvandsopløsning fra implantatet, ofte grundet en ventillækage eller revne eller snit i implantatskallen, med 
delvist eller totalt sammenfald af implantatet.
Epidemiologisk – Relateret til forekomsten, fordelingen og kontrollen af sygdom i en befolkning.
Extrusion – Udpresning af implantatet gennem operationssåret.
Fibrøst væv – Bindevæv sammensat hovedsagelig af fibre.
Forsinket rekonstruktion – Brystrekonstruktion, der finder sted uger, måneder eller år efter en mastektomi.
Forskydning – Bevægelse fra det sædvanlige eller korrekte sted.
Hæmatom – En masse eller hævelse, der indeholder blod.
Immunrespons – Et kropsligt respons på tilstedeværelsen af et fremmed stof.
Inframammal fold/incision – En incision foretaget i folden under brystet.
Inframammalt – Under brystet.
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Kapselkontraktur – En stramning af arvævet, der omgiver et implantat, resulterende i fasthed eller hårdhed af brystet.
Kapsulektomi – Kirurgisk fjernelse af kapslen (arvæv).
Kapsulotomi (åben) – Incision eller åbning i kapslen (arvæv) lavet ved en åben kirurgisk adgang.
Kapsulotomi (lukket) – Et brud i kapslen (arvæv) ved massage eller kompression af ydersiden af brystet.
Kirurgisk incision – Et snit eller sår i kropsvæv foretaget under operation.
Lap – En del af væv (der kan omfatte muskel, fedt og hud) med dens blodforsyning, flyttet fra en del af kroppen til en anden.
Latissimus dorsi – To trekantede muskler, der løber fra rygsøjlen til skulderen.
Mammalt – Vedrørende brystet.
Mammaplastik – Plastikkirurgi af brystet.
Mammografi – Røntgenundersøgelse af brysterne (for tidlig opdagelse af kræft).
Mastektomi – Fjernelsen af brystvæv grundet tilstedeværelsen af kræftvækst eller forstadier til kræft.
Mastopeksi – Plastikkirurgi for at flytte hængende bryster til en højere position.
Medfødt anomali – En afvigelse fra en normal legemsdel, eksisterende ved eller stammende fra fødslen.
Modificeret radikal mastektomi – Kirurgisk fjernelse af hele brystet inklusive brystvorten, areola og overliggende hud, såvel som det 
lymfebærende væv i aksillen.
Nekrose –Når levende væv dør.
Onkolog – En læge specialiceret i studiet af tumorer.
Operation på indlagt patient – Et kirurgisk indgreb, hvor patienten skal blive på hospitalet natten over.
Palpabilitet – Evnen til at blive berørt eller følt.
Palpatere/palpabilitet – At føle med hånden.
Pectoralis – Større muskel i brystet.
Plastikkirurgi – Kirurgi beregnet på at reparere, gendanne eller forbedre kroppen efter traume, skade eller sygdom.
Protese – Enhver kunstig anordning anvendt til at erstatte eller repræsentere en legemsdel.
Ptosis – Hængende bryster, der sædvanligvis er resultatet af normal ældning, graviditet eller vægttab.
Radikal mastektomi – Kirurgisk fjernelse af hele brystet inklusive brystvorten, areola og overliggende hud, såvel som musculus pectoralis, 
lymfatisk-bærende væv i aksillen og forskellige tilliggende væv.
Rectus abdominus – En lang, flad muskel, der strækker sig i hele længden af forsiden af abdomen (maven).
Saltvand – En opløsning, der består af vand og en lille mængde salt. Cirka 70 % af en voksens legemsvægt består af denne saltvandsopløsning.
Serom – Akkumulering af væske i væv.
Serratus – Muskel lokaliseret under brystets pectoralis major og mindre muskler og ribbenene.
Silikone elastomer – En type silikone, der har elastiske egenskaber magen til gummi.
Subglandulær placering – Placering under brystkirtlen og oven på brystmusklen.
Subkutan mastektomi – Kirurgisk fjernelse af brystvævet, hvor hud, brystvorte og areola bevares.
Submuskulær placering – Placering helt eller delvist under pectoralis major (bryst) musklen.
Total mastektomi – Kirurgisk fjernels af brystet inklusive brystvorten, areola og det meste af den overliggende hud.
Transaxillær incision – En incision lavet på tværs af armhulens længdeakse.
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Umbilical – Relateret til navlen.
Unilateral – Påvirker kun én side.
Vævsekspander – Et justérbart implantat, der kan udvides med saltvand for at strække vævet på mastektomistedet for at skabe en ny vævslap 
til implantation af brystimplantatet.

PPE Specification
Labeling Specification
10654-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Danish

100069452 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



26 10654-03 
LAB100069452v4

THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK.

PPE Specification
Labeling Specification
10654-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Danish

100069452 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



PATIENTENS UNDERSKRIFTSFORMULAR 
Det er den enkelte kirurgs ansvar at vælge den bedste metode til at rådgive en patient inden operationen. 
Mentor forventer og har tillid til, at kirurgen rådgiver patienten om alle potentielle komplikationer og risici i forbindelse med brugen af 
brystimplantater.
De kirurgiske procedurer associeret med brugen af gelfyldte brystimplantater er ikke uden potentielle komplikationer og risici. Brug af dette 
produkt er en elektiv procedure. Jeg (patienten) er blevet rådgivet vedrørende fordele og mulige risici, som associeres med vævsrekonstruktion 
og/eller brystforstørrelse ved brug af brystimplantater og alternative procedurer. Jeg (patienten) har fået at vide af min læge, at brystimplantater 
ikke bør betragtes som implantater for livstid.
Jeg har fået udleveret brochuren, “Brystimplantationskirurgi med gelfyldte brystimplantater: At tage en informeret beslutning” forud for 
operationen (undtagen i tilfælde af hasteoperation for cancer eller andre grunde).

Jeg har læst denne brochure.  Ja   Nej 
Oplysningerne i brochuren blev drøftet med mig af min kirurg og forstået af mig. Alle mine spørgsmål er blevet tilfredsstillende besvaret, og jeg 
har fået udleveret en kopi af denne formular.

___________________________________________________  _____________________________
Patientens underskrift Dato

___________________________________________________ 
Patientens navn i blokbogstaver

___________________________________________________  _____________________________
Lægens underskrift Dato

___________________________________________________ 
Lægens navn i blokbogstaver 
(Bemærkning til lægen: En kopi af den underskrevne formular skal opbevares i patientens journal.)

SILTEX™ OG GLATTE GEL BRYSTIMPLANTATER,  
SILTEX™ BECKER™ EXPANDER/BRYSTIMPLANTATER
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