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1. INNGANGUR
Markmiðið með bæklingnum
Markmiðið með bæklingnum er að aðstoða sjúklinga við að taka upplýstar ákvarðanir um brjóstastækkun og endursköpun brjósta með 
skurðaðgerð. Þessi bæklingur er til að hjálpa sjúklingum að ráðfæra sig við lækna sem og sjá sjúklingum fyrir almennum upplýsingum um 
brjóstastækkanir og veita þeim sérstakar upplýsingar um MENTOR® brjóstastækkanir. 

Hvað gefur brjóstinu lögun þess?
Brjóstið er gert úr mjólkurgöngum og -kirtlum, umkringdum fituvef sem gefur því 
lögun sína og áferð. Undir brjóstinu er staðsettur pectoralis major-vöðvinn eða 
brjóstvöðvinn. Þættir eins og þungun (þegar mjólkurkirtlar stækka tímabundið), 
skyndilegt þyngdartap og áhrif þyngdaraflsins þegar konur eldast stuðla að því að 
teygja á húðinni, sem getur valdið því að brjóstið dalar eða sígur.

Hvað er brjóstastækkun?
Í dag eru þrjár megingerðir brjóstastækkana:
• Brjóstastækkanir með saltvatnslausn
• Formstöðugar brjóstastækkanir með sílikonkvoðufyllingu og
• Sambland af formstöðugum brjóstastækkunum með sílíkonkvoðu-/

saltvatnsfyllingu.
Allar þessar brjóstastækkanir eru úr teygjanlegum sílíkonpokum, fylltum með saltvatni, formstöðugri sílikonkvoðu eða bæði saltvatni og 
formstöðugri sílíkonkvoðu. Yfirborð pokanna getur verið ýmist með mynstri eða slétt.

Brjóstastækkanir með saltvatnslausn Kvoðufylltar brjóstastækkanir Sambland af brjóstastækkunum með 
sílíkonkvoðu-/saltvatnsfyllingu

Hvað er sílíkon?
Sílíkon eru ýmsar fjölliður sem gerðar eru úr sílíkoni, súrefni, kolefni og vetni. Sílíkon er ýmist til sem vökvi, kvoða eða fast efni. Sílikon 
er til margra hluta nytsamlegt, meðal annars í snyrtivörur, sem lækning við vindverkjum og í mörgum lækningatækjum eins og mjúkum 
augnsteinalinsum, hjartagangráðum og vefstækkurum.
Sílikon er algengt frumefni í náttúrunni. Það fyrirfinnst í sandi, grjóti og gleri.

Er sílíkon öruggt?
Margar virtar og þverfaglegar vísindanefndir hafa skoðað og rannsakað fáanleg gögn um sílikonbrjóstastækkanir. Hér á eftir er niðurstöðum 
þriggja slíkra nefnda lýst.

Fituvefur

Mjólkurgöng
Vöðvi
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Óháði rýnihópurinn [e. Independent Review Group (IRG)]
Þessi hópur var skipaður af breska heilbrigðisráðherranum með sérfræðingum úr mörgum vísindagreinum og fékk það verkefni að rýna í 
vísindaleg sönnunargögn um hugsanlega heilsufarsáhættu í tengslum við brjóstastækkanir með sílíkonfyllingu, og að rannsaka álitaefni í 
tengslum við upplýsingar frá sjúklingum fyrir aðgerð. IRG-skýrslan, sem út kom árið 1998, birti eftirfarandi niðurstöður:
• „Það eru engar faraldsfræðilegar sannanir fyrir tengslum brjóstastækkana með sílíkonfyllingu og bandvefssjúkdóma sem komið hafa fram. 

Ef hætta er á bandvefssjúkdómum er hún of lítil til að hún sé mælanleg. IRG getur ekki réttlætt að mæla með frekari faraldsfræðilegum 
rannsóknum til að rannsaka þessa tilgátu.“ Sjá kaflann um FYLGIKVILLA VIÐ BRJÓSTAÍGRÆÐSLU til að fá ítarlegri upplýsingar 
um bandvefssjúkdóma.

• Almenn líffræðileg svörun við sílíkoni er í samræmi við hefðbundna svörun við aðskotaefnum heldur en óvenjuleg viðbrögð við eituráhrifum.
• Engar sannanir liggja fyrir þess efnis að börn kvenna með brjóstastækkanir séu í meiri hættu að fá bandvefssjúkdóma en önnur börn.

Matsáætlunin um vísindalega og tæknilega valkosti [e. Scientific and Technical Options Assessment: STOA]
Þessi nefnd var skipuð af Evrópuþinginu til að útbúa skýrslu um stefnuvalkosti varðandi brjóstastækkanir með sílikonfyllingu byggða á ítarlegri, 
hlutlausri greiningu á vísindaritum. Í STOA-skýrslunni sem út kom árið 2000 voru dregnar eftirfarandi ályktanir:
• „Rannsóknir benda ekki til tengsla á milli brjóstastækkana með sílíkonfyllingu og alvarlegrar heilsufarsáhættu svo sem krabbameins 

og bandvefssjúkdóma.”
• „... rannsóknir benda til þeirrar niðurstöðu að ekki virðast liggja fyrir sannanir fyrir skaðlegum áhrifum á börn sem hafa verið á brjósti hjá 

konum með brjóstastækkanir úr sílíkoni ...”

Lyfjastofnunin [e. Institute of Medicine (IOM)]
Þessi nefnd var skipuð af fulltrúadeild Bandaríkjanna með sérfræðingum úr ólíkum vísindagreinum og fékk það verkefni að stýra óháðri rýni 
á eldri og núverandi rannsóknir á brjóstastækkunum með sílíkoni og öðrum efnum. Í IOM-skýrslunni sem kom út árið 1999 voru dregnar 
eftirfarandi ályktanir:
• Ekki er aukin hætta á bandvefssjúkdómum hjá konum með brjóstastækkanir. Konur með brjóstastækkanir eru ekki líklegri en aðrir til að þróa 

með sér krabbamein, ónæmissjúkdóma eða taugafræðileg vandamál.
• Brjóstagjöf er örugg og til bóta.
• Ekki liggja fyrir nein annarrar kynslóðar áhrif á börn kvenna með brjóstastækkanir.

2. AKVÖRÐUN TEKIN UM BRJÓSTASTÆKKUN
Ástæður fyrir því að íhuga brjóstastækkanir
Brjóstastækkanir ber að íhuga samkvæmt eftirtöldum ábendingum:
• Brjóstastækkun – Slík aðgerð er framkvæmd til að auka stærð og hlutfall kvenmannsbrjósta. Evrópuþingið „mælir með því að ekki skuli leyfa 

brjóstastækkanir hjá konum sem eru yngri en 18 ára nema mat á slíku sé byggt á læknisfræðilegum grunni.”
• Endursköpun brjósta – Slík aðgerð er framkvæmd til að endurskapa lögun brjósta eflir brjóstnám eða áverka sem hafa valdið missi brjósta að 

hluta til eða öllu leyti eða til að lagfæra fæðingargalla.
• Endurnýjun eða breyting – Slík aðgerð er framkvæmd til að endurnýja eða breyta með skurðaðgerð fyrri stækkun eða endursköpun hjá 

sjúklingum með sílíkon- eða saltvatnsígræðslu.

Ástæður fyrir því að brjóstastækkanir koma ekki til álita
Ekki skal nota þessi gervilíffæri hjá sjúklingum þar sem eitthvert eftirtalinna atriða á við:
• Þungun eða með barn á brjósti.
• Helluroði (t.d. SLE-sjúkdómur (dreifður helluroði) og DLE-sjúkdómur (staðbundinn helluroði)).
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• Herslishúð (t.d. algengt útbreitt herslismein).
• Ef um er að ræða ástand sem komið gæti niður á eða spillt fyrir sáragróanda (nema hjá sjúklingum í endursköpun).
• Sýking eða ígerð einhvers staðar í líkamanum.
• Sýnir einkenni vefja sem eru klínískt séð andstæðir ígræðslu (t.d. vefjaskemmdir sem afleiðingu geislameðferðar, ófullnægjandi vef eða 

skaddaða æðaþéttni).
• Ef um er að ræða eitthvert ástand eða ef viðkomandi er í meðferð vegna einhvers ástands sem að mati læknis (lækna) gæti valdið 

óásættanlegi áhættu við aðgerð.
• Óeðlileg líkamsbygging eða lífeðlisfræðileg frávik sem leitt gætu til umtalsverðra fylgikvilla eftir aðgerð.
• Saga um næmi fyrir aðskotahlutum eða endurteknar árangurslausar tilraunir til brjóstastækkunar eða endursköpunar.
• Andstaða gegn því að fara í frekari breytingaaðgerðir.
• Óraunhæfar væntingar, svo sem óviðeigandi afstaða eða hvatir eða ófullnægjandi skilningur á þeim hættum sem felast í aðgerð og ígræðslu.
• Forkrabbamein í brjósti án undirhúðarbrjóstnáms.
• Ómeðhöndlað eða ekki fyllilega meðhöndlað illkynja mein í brjósti, án brjóstnáms.

Hvaða gerðir brjóstastækkana með sílíkonfyllingu eru í boði hjá Mentor?
Allar gerðir MENTOR® brjóstastækkana innihalda sílíkonkvoðu sem er formstöðug. Brjóstastækkanirnar eru fáanlegar með þremur mismunandi 
formstöðugum fyllingum. Cohesive I (venjulegt), Cohesive II (miðlungs) og Cohesive III (mikið). Brjóstastækkanirnar eru með mismunandi lögun, 
yfirborðsmynstur og í ýmsum stærðum. Brjóstastækkanir eru fáanlegar annaðhvort með sléttri eða mynstraðri áferð. Mentor býður mynstraða 
áferð brjóstastækkana sem nefnist SILTEX™. Einnig eru fáanlegar brjóstastækkanir með einföldum sílíkonpoka sem fylltur er formstöðugri 
sílíkonkvoðu eða sem stækkari/brjóstastækkun með innri poka fylltan af saltvatni og ytri sílíkonpoka fylltan með formstöðugri sílíkonkvoðu.
Hér á eftir er stækkunum frá MENTOR® lýst nánar. Kynnið ykkur vel mismunandi eiginleika hinna ýmsu gerða brjóstastækkana og ráðfærið ykkur 
við skurðlækninn um hvaða stækkanir henta best.

Flokkur kvoðufylltra brjóstastækkana (fast rúmmál)
Ávalar gerðir:

Slétt
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SILTEX™

CONTOUR PROFILE™

Flokkur BECKER™ stækkara/brjóstastækkana (rúmmáli breytt eftir skurðaðgerð):

Þættir sem ætti að taka tillit til við brjóstastækkun
Hugsanlegur ávinningur
Konur kjósa brjóstastækkunaraðgerð einkum til að stækka brjóstin og auka hlutfall þeirra. Konur kjósa endursköpunaraðgerð á brjóstum til að 
bæta upp fyrir brjóstavef sem fjarlægður var vegna krabbameins eða áverka eða til að bæta upp fyrir brjóstavef sem ekki þroskaðist eðlilega 
sökum alvarlegrar vansköpunar í brjósti. Auk þess kjósa konur endurnýjunarskurðaðgerð (skipta um brjóstapúða sem fyrir var) til að leiðrétta eða 
bæta árangur fyrri stækkunar eða fyrri endursköpunaraðgerðar.

Lífið eftir brjóstastækkun
• Hvort sem um er að ræða stækkun eða endursköpun er rétt að hafa í huga að brjóstastækkun getur kallað á fleiri skurðaðgerðir. Mögulega 

þarf að fara oftar til læknis og mögulega er þörf á fleiri skurðaðgerðum á ævi sjúklings sem hefur farið í brjóstastækkun.
• Brjóstastækkanir endast ekki út ævina. Mögulega verður að fjarlægja stækkun án þess að önnur sé sett í staðinn á ævi sjúklingsins.
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• Áætlaður endingartími MENTOR® brjóstapúða byggist á áætlaðri tíðni rofs á brjóstapúðanum. Margar ástæður eru fyrir því að púðarnir geti 
rifnað, m.a. eðlilegt slit sem verður með tímanum, skemmdir í ógáti vegna oddhvass áhalds meðan á aðgerðinni stendur og vegna líkamlegs 
álags, t.d. af völdum bílslyss eða mikillar líkamlegrar áreynslu. Tíðni rofs getur verið breytileg háð tegund brjóstastækkunaraðgerðar.  
Í klínískum rannsóknum á MENTOR® fer segulómskoðun reglulega fram til þess að hægt sé að ganga úr skugga um hvort púðarnir hafi rifnað. 
Mikilvægt er að hafa í huga að flestir sjúklingar hafa engin einkenni sem tengjast rofi á brjóstapúða. 

Hér fyrir neðan er áætluð tíðni rifinna MENTOR® brjóstapúða samkvæmt niðurstöðum úr klínískum rannsóknum á MENTOR®. Tíðnin er reiknuð út 
samkvæmt Kaplan-Meier greiningaraðferðinni. Þessi rofatíðni felur bæði í sér „ætluð“ og „staðfest“ rof eins og skilgreint er hér fyrir neðan. 

Ætluð rof eru rof sem grunur leikur á vegna niðurstaðna úr segulómskoðun en sem hafa ekki verið staðfest með læknisskoðun, yfirleitt vegna 
þess að sjúklingurinn kýs að brjóstapúðinn verði ekki fjarlægður.
Staðfest rof eru staðfest með skoðun eftir að púðinn hefur verið fjarlægður.

Hlutfall staðfestra rofa var 64 % (49 af 77 ætluðum eða staðfestum rofum) fyrir MENTOR® MemoryGel® brjóstapúða, 47 % (8 af 17 ætluðum eða 
staðfestum rofum) fyrir Contour Profile® brjóstapúða (CPG) og 56 % (10 af 18 ætluðum eða staðfestum rofum) fyrir BECKER™ brjóstapúða.
Tíðni ætlaðra eða staðfestra rofa á MENTOR® MemoryGel® brjóstapúðum á 10 ára tímabili:

Fyrri stækkun Leiðréttingarstækkun Fyrri endursköpunaraðgerð Endurnýjunaraðgerð

14,9 % 16,5 % 24,3 % 25,8 %

Í heildina var 10 ára eftirfylgnihlutfall 53 %, sem takmarkar nákvæmni gagna. 

Tíðni ætlaðra eða staðfestra rofa á Contour Profile® brjóstapúða (CPG) á 8 ára tímabili:

Fyrri stækkun Leiðréttingarstækkun Fyrri endursköpunaraðgerð Endurnýjunaraðgerð

1,6 % 4,9 % 6,1 % 0 %

Í heildina var 8 ára eftirfylgnihlutfall 55 %, sem takmarkar nákvæmni gagna.

Með hliðsjón af ofangreindum upplýsingum má gera ráð fyrir að meðal líftími MENTOR® MemoryGel® og Contour Profile® brjóstapúða (CPG) sé 
yfir tíu ár.

BECKER™ stækkari/brjóstapúði inniheldur einnig saltvatn, þannig að púðinn getur hjaðnað ef hann rifnar og saltvatnið lekur út. Tíðni hjöðnunar 
og ætlaðs eða staðfests rofs er sýnd hér fyrir neðan.
Tíðni ætlaðs eða staðfests rofs og tíðni hjöðnunar á BECKER™ stækkara/brjóstapúða á 5 ára tímabili hjá sjúklingum sem þurftu 
brjóstaendursköpun:

Ætluð eða staðfest rof 7,2 %

Hjöðnun 1,3 %

Færri þátttakendur í klínísku rannsókninni á BECKER™ takmarka nákvæmni gagna. 

Eins og er, eru gögn fyrir BECKER™ stækkara/brjóstapúða til 5 ára með minna en 10 % rof/hjöðnun hjá sjúklingum sem þurftu brjóstaendursköpun.
• Margar breytingar á brjósti sjúklings eftir brjóstastækkun eru óafturkræfar (er ekki hægt að draga til baka). Stundum kýs sjúklingur síðar að 

láta fjarlægja brjóstastækkanir, óviðunandi spékoppa, kipring, hrukkur eða gera aðrar fegrandi breytingar á brjóstum sínum.
• Brjóstastækkanir geta haft áhrif á getu sjúklings til að framleiða næga mjólk til að hafa barn á brjósti. Brjóstastækkanir koma heldur ekki í veg 

fyrir að brjóst sjúklings sígi eftir þungun.
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• Eftir brjóstastækkanir getur reglubundin brjóstamyndataka orðið erfiðari og sjúklingur getur þurft að fá aukasneiðmyndir sem hefur í för sér 
meiri geislun og taka lengri tíma.

Þrep við stækkun
• Val á skurðlækni
 Þegar valinn er skurðlæknir með reynslu í brjóstastækkunum ættu sjúklingar að spyrja eftirfarandi spurninga:

1. Hversu margar brjóstastækkanir eða endursköpunaraðgerðir framkvæmir viðkomandi skurðlæknir á ári?
2. Í hversu mörg ár hefur viðkomandi skurðlæknir framkvæmt brjóstastækkanir?
3. Hverjar eru algengustu aukaverkanir sem fylgja brjóstastækkunum að mati skurðlæknisins?
4. Hversu oft þarf viðkomandi skurðlæknir að endurtaka brjóstastækkanir og hver er algengasta aðgerðin sem skurðlæknirinn þarf 

að endurtaka?
Mikilvægt er að kynna sér eftirfarandi valkosti við brjóstastækkanir og ráðfæra sig við skurðlækninn:
• Stærð brjóstastækkunar
 Almennt gildir að því meiri sem skálastærðin er, því stærri brjóstastækkun (mæld í rúmsentímetrum eða rúmtommum) mun 

skurðlæknir íhuga.
 Skurðlæknir metur einnig þann vef sem fyrir er til að ákvarða hvort nóg sé til að þekja brjóstastækkunina. Ef óskað er eftir stærri 

brjóstastækkun en vefurinn sem fyrir er leyfir, varar læknirinn við að jaðrarnir kunni að verða augljósir eða sýnilegir eftir aðgerðina. Slíkt getur 
mögulega valdið hættu á aukaverkunum í kjölfar aðgerðar. Þar að auki geta mjög stórar brjóstastækkanir flýtt fyrir áhrifum þyngdaraflsins og 
leitt til að brjóstin fari fyrr að dala eða síga.

• Yfirborðsáferð
 SILTEX™ er vörumerki mynstursins á brjóstastækkunum frá MENTOR®. Mynstraða yfirborðið var hannað til að gefa hrjúft eða gróft yfirborð í 

því skyni að kollagenvefur líkamans gæti tengst stækkuninni.
 Mentor býður líka upp á ómynstrað eða slétt yfirborð á stækkunum.
• Lögun, útskögun og hæð stækkunar
 Mentor býður upp á formstöðugar, kvoðufylltar brjóstastækkanir sem eru ávalar eða með útlínulögun. Ávalar stækkanir eru fáanlegar í 

ýmsum sniðum (lágu, í meðallagi, meira en í meðallagi, háu og mjög háu sniði) og útlínulagaðar stækkanir eru fáanlegar í ýmsum hæðum 
(lágar, meðalháar og háar).

• Formstöðugleikaflokkar kvoðunnar
 Sílikonkvoða Mentor er mynduð með formstöðugum fjölliðum en ekki vökva. Jafnvel þótt þeir séu mjúkir og eins og vökvar viðkomu virka 

þeir sem ein heild. Kvoðugerðir Mentor loða saman sem einn hluti en viðhalda um leið „eftirgefanleika“ raunverulegs brjóstavefs. Kvoðufylltar 
brjóstastækkanir frá Mentor fást í þremur mismunandi lögum formstöðugleika og eru í raun allar formstöðugar.

 Cohesive I 
Algengasti formstöðugleikaflokkur kvoðu sem notaður er í brjóstastækkanir Mentor. Þetta er mýksta kvoðan frá Mentor.

 Cohesive II 
Lítilsháttar þéttari kvoða fyrir stækkanir sem eru þéttari viðkomu.

 Cohesive III 
Þéttasta kvoðan frá Mentor sem heldur vel lögun og festu.

• Áþreifanleiki
 Eftirfarandi getur gert stækkanir sýnilegri (þannig að fari meira fyrir þeim): Mynstraðar stækkanir, stærri stækkanir, ísetning undir kirtlum og 

skortur á viðeigandi húð eða vef til að hylja stækkunina.
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• Staðsetning stækkunar
 Hægt er að setja stækkunina annaðhvort að hluta undir pectoralis 

major-vöðvann (staðsetning undir vöðva) eða ofan á vöðvann og 
undir brjóstakirtlana (staðsetning undir kirtlum). Ræða skal kosti 
og galla tiltekinna staðsetninga við skurðlækninn.

• Staðsetning undir vöðva getur leitt til lengri aðgerðar- og 
batatíma, getur orðið sársaukafyllri og getur gert það erfiðara að 
láta endurtaka aðgerðir heldur en með staðsetningu undi kirtli. 
Mögulegir kostir þessarar staðsetningar eru þeir að stækkunin 
er síður áþreifanleg og auðveldara verður að taka sneiðmyndir 
af brjóstinu.
Staðsetning undir kirtlum getur stytt aðgerðar- og batatíma, 
valdið minni sársauka og auðveldað að láta endurtaka aðgerðir 
heldur en með staðsetningu undir vöðva. Hins vegar getur þessi 
staðfesting haft í för með sér að stækkanirnar eru áþreifanlegri og 
erfiðara verður að taka sneiðmyndir af brjóstinu.

• Skurðstaðir
Ræða skal kosti og galla skurðstaðsetninga við skurðlækninn. Um þrjá algenga skurðstaði er að ræða: Í handarkrikanum (holhönd), í kringum 
geirvörtuna (periareolar) eða innan við brjóstfellingar (inframammary). Ef skorið er í handarkrikann getur skurðlæknirinn notað þreifara með 
örmyndavél ásamt tækjum sem valda sem minnstu inngripi til að búa til „vasa“ fyrir brjóstastækkunina. Fjórði skurðstaðurinn:  
Í gegnum naflann (umbilicus) með holspeglunartækni sem hefur ekki verið rannsökuð til hlítar og því ekki ráðlögð.

 Holhönd 
Skurðurinn er meira áberandi en við geirvörtuna en er auðveldari en 
geirvörtuskurðurinn hvað brjóstagjöf varðar.

 Geirvarta 
Þessi skurður er minnst áberandi en Iíklegra er að ekki hægt verði að gefa 
brjóst svo að vel sé, samanborið við aðrar skurðstaði.

 Brjóstfelling 
Skurðurinn er meira áberandi en við geirvörtuna en er auðveldari en 
geirvörtuskurðurinn hvað brjóstagjöf varðar.

3. ATRIÐI SEM BER AÐ HAFA SÉRSTAKLEGA Í HUGA VIÐ BRJÓSTASTÆKKUN
Hvað annað kemur til greina en brjóstastækkun?
• Sætta sig við brjóstin eins og þau eru.
• Klæðast brjóstahöldurum með púða eða ytra gervibrjósti.

Ættirðu að láta stækka brjóstin?
Ráðfærðu þig við fjölskyldu, vini, stuðningshópa fyrir brjóstastækkanir eða félagsráðgjafa til að hjálpa þér að taka ákvörðun. Þér er ráðlagt að 
bíða að minnsta kosti tvær til fjórar vikur eftir að hafa rýnt í og skoðað upplýsingarnar í bæklingnum áður en ákvörðun er tekin hvort eigi að fara 
í brjóstastækkunaraðgerð.

Undir kirtlum Undir vöðvum

Holhönd

Geirvarta

Brjóstfelling
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Aðstæður við skurðaðgerð og svæfing
Stækkunaraðgerð er venjulega framkvæmd á göngudeildum, þá annaðhvort á skurðstofu á sjúkrahúsi eða skurðstofumiðstöð. Beitt er almennri 
svæfingu, þótt staðbundin svæfing komi einnig til greina. Skurðaðgerðin tekur venjulega eina til tvær klukkustundir. Skurðlæknirinn gerir skurð 
og býr til vasa fyrir brjóstastækkunina. Síðan er brjóstastækkuninni komið fyrir í vasanum og sett á réttan stað. Að síðustu er skurðinum lokað, 
venjulega með saumi, en hugsanlega með lími.

Umönnun eftir aðgerð
Líklega verðurðu eitthvað þreytt og aum í nokkra daga eftir aðgerðina og brjóstin verða mögulega áfram þrútin og viðkvæm fyrir snertingu  
í mánuð eða lengur. Einnig getur þér fundist þrengja að um brjóstin þar til húðin lagar sig að nýju brjóstastærðinni.
Í eftirmeðferðinni skal nota viðeigandi brjóstahaldara, þrýstiumbúðir eða íþróttabrjóstahaldara með aukastuðningi og til að stilla brjóstin af 
meðan sjúklingurinn er að jafna sig. Samkvæmt ráði skurðlæknis verðurðu líklega fær um að snúa aftur til vinnu innan fárra daga en forðast skal 
erfiðar athafnir sem gætu hækkað púls og blóðþrýsting í a.m.k. eina til tvær vikur. Skurðlæknirinn mælir mögulega með brjóstanuddæfingum.
Athugið: Ef þú verður vör við hitasótt eða merkjanlegar bólgur og/eða roða á brjóstastækkun(-unum) skaltu leita til skurðlæknisins þegar í stað.

Hvaða spurningar ættirðu að leggja fyrir skurðlækninn varðandi brjóstastækkun?
Eftirfarandi spurningalisti hjálpar þér að muna hvað á að ræða við lækninn um:
1. Hvaða áhætta og aukaverkanir eru samfara því að fara í brjóstastækkun?
2. Hversu oft í viðbót get ég búist við að þurfa að fara í aðgerðir á brjóstastækkuninni(-unum) á ævinni?
3. Hvernig líta brjóstin mín út ef ég kýs að láta fjarlægja stækkanirnar án þess að fá aðrar í staðinn?
4. Hvaða lögun, stærð, yfirborðsáferð, skurðarstað og staðsetningu er mælt með fyrir mig?
5. Hvaða áhrif hefur þetta á getu mína til að gefa brjóst?
6. Hvernig má búast við að brjóstin með stækkununum líti út í framtíðinni?
7. Hvernig má búast við að brjóstin með stækkununum líti út eftir þungun? En eftir brjóstagjöf?
8. Hvaða valkosti hef ég ef ég er óánægð með hvernig brjóstastækkunin lítur út?
9. Hvaða aðrar aðferðir eða vörur eru í boði ef ég kýs að fá ekki brjóstastækkanir?
10. Áttu ljósmyndir fyrir og eftir aðgerð, sem ég get skoðað og hvaða útkoma er eðlileg fyrir mig?

4. ATRIÐI SEM BER AÐ HAFA SÉRSTAKLEGA Í HUGA VIÐ ENDURSKÖPUN BRJÓSTA
Hvað annað kemur til greina en endursköpun brjósta?
Þú getur valið að sleppa því að fara í endursköpunaraðgerð. Í slíkum tilvikum geturðu ákveðið að vera með eða vera án ytra brjóstmóts 
(gervibrjósts) innan í brjóstahaldaranum. Brjóstmót eru til með ýmis konar lögun, stærðum og efnum, svo sem svampi, bómull og sílíkoni. 
Sérhönnuð brjóstmót eru einnig fáanleg sem hæfa stærð og lögun brjóstsins.

Ættir þú að láta endurskapa brjóstin?
Ákvörðun um að láta endurskapa brjóstin fer eftir hverju tilviki fyrir sig, heilsufari, almennri líðan, lífsstíl, andlegu ástandi, brjóstastærð og 
brjóstagerð. Ráðfærðu þig við fjölskyldu, vini, stuðningshópa við brjóstastækkanir, stuðningshópa við krabbamein og félagsráðgjafa til að hjálpa 
þér að taka ákvörðun. Þér er ráðlagt að bíða að minnsta kosti tvær til fjórar vikur eftir að hafa rýnt í og skoðað upplýsingarnar í bæklingnum áður 
en ákvörðun er tekin hvort eigi að fara í endursköpunaraðgerð.
Ef þú ert að íhuga endursköpun brjósta og ert ekki með aðgang að lýtalækni skaltu leita til læknis til að fá tilvísanir á reynda lýtalækna 
á þínu svæði. Skurðlæknirinn þinn, lýtalæknirinn og krabbameinslæknirinn ættu að vinna saman að því að skipuleggja brjóstnámið og 
endursköpunarferlið til að útkoman verði sem best fyrir þig.
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Hvaða valmöguleikar eru við endursköpunarferlið?
Það fer eflir heilsufari, lögun og stærð brjósta, líðan, lífsstíl og markmiðum hvaða ferli stendur til boða við endursköpun brjóstanna. Konur með 
lítil eða meðalstór brjóst eru best fallnar til endursköpunar brjósta.
Endursköpun brjósta má framkvæma með því að nota gervibrjóst (brjóstastækkun, annaðhvort fyllt með sílíkonkvoðu eða saltvatni eða blöndu 
af sílikonkvoðu/saltvatni), eigin vef (vefflipa) eða sambland af hvoru tveggja. Vefflipi er húðpjatla, fita og/eða vöðvi sem er færð af maganum, 
bakinu eða öðrum stað á líkamanum yfir á bringusvæðið og mótaður í nýtt brjóst.
Hvort sem þú ferð í endursköpun eða ekki, með eða án brjóstastækkunar, ferðu sennilega í viðbótar skurðaðgerðir til að brjóstin verði betur 
samhverf og líti betur út. Til dæmis er geirvartan oft fjarlægð með brjóstvefnum við brjóstnám og af þeim sökum er hún endursköpuð með því  
að nota húðágræðslu frá hinu brjóstinu eða með því að húðflúra svæðið. Endursköpun geirvörtu er venjulega framkvæmd sem sérstök aðgerð  
á göngudeild eflir að fyrstu endursköpunaraðgerð er lokið.

Endursköpun brjósts með brjóstastækkun
Skurðlæknirinn ákveður hvort ástand og heilsufar þitt geri þig vel fallna til endursköpunar með brjóstastækkun. Konur með stærri brjóst geta 
þurft endursköpun með því að samtvinna vefflipa og ígræðslu. Skurðlæknirinn getur mælt með brjóstastækkun á óhreyfða brjóstinu til að gera 
brjóstin líkari hvort öðru (til að ná hámarks samhverfu) eða hann/hún getur lagt til brjóstaminnkun (reduction mammoplasty) eða að lyfta undir 
brjóst (mastopexy) til að gera þau samhverf. Brjóstaminnkun felur í sér að fjarlægja brjóstvef og húð. Mastopexy felur í sér að fjarlægja húðræmu 
undir brjóstinu eða kringum geirvörtuna og nota það til að lyfta og strekkja húðina yfir brjóstið. Ef þér er umhugað um að óhreyfða brjóstinu sé 
ekki breytt ættirðu að ræða það við skurðlækninn, því að það gæti haft áhrif á endursköpunaraðferðir á brjóstinu sem eiga við í þínu tilviki.

Tímasetning endursköpunar á brjósti með stækkun
Eftirfarandi lýsing á við um endursköpun eftir brjóstnám en svipuð atriði gilda um endursköpun eftir brjóstáverka eða endursköpun vegna 
erfðagalla. Ferlið við brjóstaendursköpun getur byrjað við brjóstnámið (tafarlaus endursköpun) eða nokkrum vikum eða árum seinna (seinkuð 
endursköpun). Tafarlaus endursköpun getur falið í sér brjóstastækkun, en venjulega felur hún í sér að setja inn vefstækkara, sem að lokum er 
skipt út fyrir brjóstastækkun eða tafarlaus endursköpun getur falið í sér að setja inn BECKER™ stækkara/brjóstastækkun. BECKER™ stækkari/
brjóstastækkun virkar bæði sem vefjastækkari og brjóstapúði. Hún er stækkuð á tilteknu tímabili með því að bæta við saltvatni gegnum 
áfyllingarop sem er undir húðinni. Þegar BECKER™ stækkari/brjóstastækkun hefur þanist út í æskilega stærð, er áfyllingaropið fjarlægt. Áríðandi 
er að gera sér grein fyrir að endursköpun á brjósti með skurðaðgerð getur átt sér stað í allmörgum skrefum áður en henni lýkur. Tveir hugsanlegir 
kostir við tafarlausa endursköpun eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi að endursköpunin á brjóstinu hefst um það leyti sem brjóstnámið á sér stað og 
í öðru lagi getur falist sparnaður í að sameina brjóstnámsferlið við fyrsta áfanga endursköpunarinnar. Hins vegar getur verið meiri hætta á 
aukaverkunum eins og rofi við tafarlausa endursköpun auk þess sem upphaflegi aðgerðartíminn og batatímabilið geta orðið lengri.
Hugsanlegur ávinningur við seinkaða endursköpun er sá að hægt er að seinka ákvörðun um endursköpunina og skurðaðgerð þar til aðrar 
meðferðir svo sem geislameðferð og lyfjameðferð eru á enda. Seinkuð endursköpun er hugsanlega ráðleg ef skurðlæknirinn sér fram á vandamál 
við bata eftir brjóstnámið eða ef þú þarft meiri tíma til að skoða valmöguleikana.
Það eru læknisfræðileg, fjárhagsleg og tilfinningaleg álitamál við að velja tafarlausa endursköpun samanborið við seinkaða endursköpun. Þú ættir 
að ráðfæra þig við skurðlækninn, lýtalækninn og/eða krabbameinslækninn um kosti og galla þeirra valmöguleika sem standa til boða í þínu tilviki.

Skurðlæknisfræðileg álitamál sem ræða þarf við lækninn.
Ræðið kosti og galla við eftirfarandi valmöguleika við skurðlækninn og/eða krabbameinslækninn.
• Tafarlaus endursköpun
 Tafarlaus endursköpun í einum áfanga með brjóstastækkun (aðeins stækkun) eða með stækkara/brjóstastækkun (BECKER™ stækkari/

brjóstastækkun).
 Endursköpun í tveimur áföngum með tímabundnum vefstækkara og síðan seinkuð endursköpun í kjölfarið nokkrum mánuðum síðar 

með brjóstastækkun.
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• Seinkuð endursköpun
 Seinkuð endursköpun í einum áfanga með stækkara/brjóstastækkun (BECKER™ stækkara/brjóstastækkun).
 Endursköpun í tveimur áföngum með tímabundnum vefstækkara og skipt út nokkrum mánuðum síðar með brjóstastækkun.

Hvernig er endursköpunarferlið við brjóstastækkun?
Endursköpun í einum áfanga (tafarlaus eða seinkuð) með brjóstastækkun.
Tafarlausa brjóstaendursköpun í einum áfanga er hægt að gera um sama leyti og brjóstnámið. Eflir að skurðlæknirinn fjarlægir brjóstavefinn, 
kemur lýtalæknirinn brjóstastækkun eða vefstækkara/brjóstastækkun (BECKER™ stækkara/brjóstastækkun) fyrir og þar með lýkur endursköpun 
í einum áfanga. Ef notast er við BECKER™ stækkara/stækkun er saltvatni smám saman bætt við á tilteknu tímabili (allt að sex mánuðum) þar til 
stækkuninni er lokið og þá er áfyllingaropið fjarlægt. Þegar áfyllingaropið er fjarlægt er það venjulega gert með að nota staðbundna deyfingu 
á göngudeiId sjúkrahússins. Endursköpun með seinkaðri brjóstastækkun í einum áfanga er gerð nokkrum mánuðum eða árum síðar með því að 
koma brjóstastækkun eða BECKER™ stækkara/brjóstastækkun fyrir.

Endursköpun í tveimur áföngum (tafarlaus eða seinkuð) með brjóstastækkun.
Endursköpun brjósta með MENTOR® kvoðufylltri brjóstastækkun frá Mentor er venjulega í tveimur áföngum og byrjar með að settur er 
bráðabirgða brjóstvefsstækkari sem er skipt út nokkrum mánuðum síðar með brjóstastækkun. 
Koma má vefstækkara fyrir um sama leyti og brjóstnámið fer fram eða seinka þar til nokkrum mánuðum eða árum síðar.
Vefstækkarinn getur verið með áfyllingarop eða inndælingarpúða sem er hluti af (festur við) stækkarapokanum eða inndælingarpúða sem er er 
fjartengdur (festur við stækkarann með áfyllingarslöngu). Ef notaður er stækkari með fjartengdan púða, er púðinn settur í handarkrikann eða 
í holhöndina.

Stig 1: Vefjarþensla

Brjóstnámsör Vefstækkari/brjóstastækkari með 
fjartengdum inndælingarpúða

Vefstækkari með áföstum 
inndælingarpúða

Lokaniðurstaða stækkunar

Við brjóstnám fjarlægir skurðlæknirinn oft húð ásamt brjóstvef og eftir verða flatir og strekktir brjóstkassavefir. Vefstækkari er settur undir þá 
brjóstkassavefi sem eftir eru til þess að mynda brjóstIaga rými fyrir brjóstastækkun.
Vefstækkari er tæki líkast blöðru sem er gerð úr teygjanlegu sílíkongúmmíi. Stækkaranum er komið óáfylltum fyrir og með tímanum 
er dauðhreinsuðum saltvökva bætt við með því að stinga lítilli nál í gegnum húðina í áfyllingaropið. Eftir því sem vefstækkarinn fyllist, 
teygist á vefjunum yfir stækkaranum eins og þegar kviður konu þenst út á meðgöngu. Vefstækkarinn myndar nýjan, brjóstlaga vasa 
fyrir brjóstastækkunina.
Þegar vefstækkaranum er komið fyrir er venjulega beitt svæfingu á skurðstofu. Aðgerðin tekur almennt eina til tvær klukkustundir. Við aðgerðina 
getur verið þörf á stuttri sjúkrahúsdvöl eða hún gerð eins og um sjúkling á göngudeiId væri að ræða. Að öllu jöfnu geturðu tekið til við daglegar 
athafnir eftir tvær til þrjár vikur.
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Hugsanlega finnur þú ekki til sársauka þegar vefstækkaranum er komið fyrir af því að húðin á brjóstkassanum er venjulega dofin eftir 
brjóstnámsaðgerðina. Hins vegar getur verið að þú finnir fyrir þrýstingi eða óþægindum eftir hverja áfyllingu en sú tilfinning rénar eftir því sem 
teygist á vefnum. Það tekur að öðru jöfnu fjóra til sex mánuði að stækka vefinn.

Stig 2: Brjóstastækkuninni komið fyrir
Eftir að búið er að fjarlægja vefstækkarann er brjóstastækkuninni komið fyrir í vasanum. Skurðaðgerð þar sem vefstækkaranum er skipt út 
fyrir brjóstastækkun (stækkunarskipti) er venjulega framkvæmd með almennri svæfingu á skurðstofu. Við aðgerðina getur verið þörf á stuttri 
sjúkrahúsdvöl eða hún gerð eins og um sjúkling á göngudeiId væri að ræða.

Endursköpun brjósta án brjóstastækkunar: Vefjaflipaaðferðir
Hægt er að endurskapa brjóst með því að færa hluta af húð, fitu og vöðva frá einu svæði líkamans yfir á annað með skurðaðgerð. Þessa vefi er 
hægt að taka af svæðum eins og kviði, efri hluta baks, ofarlega á mjöðm eða þjóhnöppum.
Vefflipa er hægt að tengja við blóðrásina og færa síðan á brjóstasvæðið um göng undir húðina (stilkgræðlingur) eða hægt að fjarlægja flipann 
alveg og festa aftur með örtækni í skurðaðgerðum (laus flipi). Aðgerðartíminn er venjulega lengri með lausum flipum vegna tækni sem beitt er 
við örtækniskurðaðgerð.
Skurðaðgerð með flipa hefur í för með sér nokkra daga dvöl á sjúkrahúsi og venjulega tekur bati lengri tíma en við endursköpun með stækkun. 
Skurðaðgerðir með flipa valda örum þar sem flipinn var tekinn og hugsanlega líka á endursköpuðu brjósti. Hins vegar hefur skurðaðgerð með  
flipa þann kost að hann kemur í stað vefja á brjóstkassasvæðinu. Slíkt getur verið gagnlegt þegar brjóstvefir hafa skemmst og gagnast ekki  
í vefstækkun. Annar kostur við flipaaðferðina fram yfir stækkun er að yfirleitt þarf ekki að laga óbreytta brjóstið til að bæta samhverfnina.
Algengustu gerðir vefflipa eru TRAM (transverse rectus abdominus musculocutaneous flipi) (sem nota vefi frá kviðnum) og latissimus dorsi flipinn 
(sem notar vef af efri hluta baks).
Áríðandi er að þú gerir þér ljóst að flipaskurðaðgerð, einkum hvað varðar TRAM-flipa, er stór skurðaðgerð og er víðtækari en brjóstnámsaðgerðin. 
Slík aðgerð krefst góðrar almennar heilsu og sterkar tilfinningalegrar ástæðu. Ef þú ert í yfirþyngd, reykir, hefur farið áður í flipaskurðaðgerð eða 
hefur einhverskonar blóðrásarkvilla er hugsanlegt að þú komir ekki til greina í TRAM-flipaaðferðina. Einnig ef þú ert mjög grönn er mögulega ekki 
nægur vefur á kviðnum eða bakinu til að búa til brjóstabungu með þessari aðferð.

TRAM flipinn (á stilk eða laus)

Þrep 1: Brjóstnám er framkvæmt og gjafarastaður 
er merktur

Þrep 2: Flipi af rectus vöðva og vefur eru færð  
um göng að brjóstinu

Þrep 3: Lokaniðurstaða

Við TRAM flipaaðferðina fjarlægir skurðlæknirinn hluta af vef frá kviðnum og færir hann á brjóstkassann til að endurskapa brjóstið. Stundum er 
vísað til TRAM flipaaðferðarinnar sem svuntu endursköpunar vegna þess að maginn getur orðið sléttari á eftir.
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TRAM-flipaaðgerð á stilk tekur venjulega þrjár til sex klukkustundir í skurðaðgerð með svæfingu. TRAM-aðferð með lausum flipa tekur yfirleitt 
lengri tíma. Við TRAM-aðferðina getur þurft á blóðgjöf að halda. Yfirleitt er sjúkrahúsdvölin tveir til fimm dagar. Þú getur tekið til við daglegar 
athafnir eftir sex til átta vikur. Hins vegar hafa konur tilkynnt um að það taki allt að eitt ár að taka upp eðlilega lifnaðarhætti. Það getur verið að 
þú finnir tímabundið eða til frambúðar fyrir að kviðvöðvarnir séu slappir. Ef þú hyggst verða barnshafandi eftir endursköpunina ættirðu að ræða 
það við skurðlækninn. Stórt ör kemur á kviðinn og einnig geta komið fram ör á endurskapaða brjóstinu.

Latissimus dorsi-flipinn með eða án brjóstastækkunar

Húðflipi og vöðvi eru teknir af 
gjafarastaðnum á bakinu.

Vefurinn er fluttur um göng að 
brjóstnámsstaðnum og notaður til að búa 
til brjóstabungu.

Einnig er hægt að nota ígræðslu til 
að búa til brjóstabungu.

Við latissimus dorsi-flipaaðferðina færir skurðlæknirinn hluta af vef frá bakinu á brjóstkassann til að endurskapa brjóstið. Vegna þess að latissimus 
dorsi-flipi er venjulega þynnri og minni en TRAM-flipinn gæti sú aðferð hentað betur við að endurskapa lítil brjóst.
Latissimus dorsi-flipaaðferðin tekur venjulega tvær til fjórar klukkustundir í skurðaðgerð með svæfingu. Yfirleitt er sjúkrahúsdvölin tveir til þrír 
dagar. Þú getur tekið til við daglegar athafnir eftir tvær til þrjár vikur. Mögulega finnur þú tímabundið eða til frambúðar fyrir að vöðvarnir séu 
slappir í baki og öxl og þú eigir erfitt með hreyfingar á því svæði. Ör kemur á bakið sem venjulega er hægt að fela með brjóstahaldara. Einnig geta 
komið fram viðbótarör á endurskapaða brjóstinu.

Hvaða spurningar ættir þú að leggja fyrir skurðlækninn varðandi endursköpun brjósta?
Eftirfarandi spurningalisti hjálpar þér að muna hvað á að ræða við lækninn um:
1. Hvaða valkostir standa mér til boða varðandi endursköpun brjósta?
2. Hver er áhættan og aukaverkanir hverrar skurðaðgerðar til brjóstaendursköpunar og hversu algengar eru þær?
3. Hvað ef krabbameinið tekur sig upp aftur eða kemur í hitt brjóstið?
4. Stangast endursköpunin á við krabbameinsmeðferðina?
5. Hversu mörg skref eru við hverja aðgerð og hver eru þau?
6. Hversu langan tíma tekur að ljúka við endursköpunina?
7. Hversu mikla reynslu hefurðu af hverri aðferð?
8. Áttu ljósmyndir fyrir og eftir aðgerð, sem ég get skoðað og hvaða útkoma er eðlileg fyrir mig?
9. Hvernig munu örin líta út?
10. Hvaða breytingar get ég búist við að verði á ígræðslubrjóstinu í framtíðinni?
11. Hvaða breytingar get ég búist við að verði á ígræðslubrjóstinu við þungun?
12. Hvaða valkosti á ég ef ég er óánægð með hvernig brjóstið með ígræðslunni lítur út?
13. Get ég rætt við aðra sjúklinga um reynslu þeirra?
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14. Hver er áætlaður kostnaður af hverri aðferð við áfangaskipta endursköpun?
15. Hversu mikið mun ég finna til eða hve mikil óþægindi verða og hve lengi?
16. Hversu lengi þarf ég að vera á sjúkrahúsi?
17. Þarf ég á blóðgjöf að halda og get ég gefið mitt eigið blóð?
18. Hvenær get ég tekið aftur upp eðlilegar athafnir (eða kynlíf eða íþróttaiðkun)?

5. HVAÐA FRÁBENDINGAR, VIÐVARANIR OG VARÚÐARRAÐSTAFANIR ÞARF AÐ HAFA Í HUGA?
Frábending er ástand eða kringumstæður sem valda því að ekki ætti grípa til aðgerðarinnar, ef um slíkt er að ræða. MENTOR® brjóstastækkanir skal ekki 
framkvæma við eftirfarandi kringumstæður vegna þess að áhættan sem fylgir brjóstastækkun eða endursköpun er meiri en hugsanlegur ávinningur.
• Konur með mikla sýkingu einhvers staðar í líkamanum.
• Konur með krabbamein eða forkrabbamein í brjósti og sem ekki hafa verið meðhöndlaðar á fullnægjandi hátt og
• konur á meðgöngu eða með barn á brjósti.

Starfshættir við skurðaðgerðir sem ekki eru leyfðir við brjóstastækkun:
• Inndæling gegnum ígræðslupoka.
• Ígræðslum hlaðið: Fleiri en ein stækkun á brjóst.

Öryggi sjúklinga hefur ekki verið staðfest við eftirfarandi aðstæður:
• Þegar sjálfsnæmissjúkdómar eins og átuberklar og herslishúð eru til staðar.
• Við aðstæður sem trufla lækningu sára og blóðtrefjamyndun.
• Þegar ónæmiskerfi er veiklað (t.d. þegar sjúklingur er í ónæmisbælingarmeðferð).
• Þegar um minnkað blóðflæði til brjóstvefjar er að ræða.

Frekari atriði sem þarf að hafa í huga
Brjóstamyndataka fyrir stækkun
Þú ættir hugsanlega að gangast undir brjóstamyndatöku fyrir aðgerð og aðra myndatöku hálfu til einu ári eftir stækkun til að setja upphafsgildi.

Truflanir við brjóstamyndatöku
Stækkunin getur komið í veg fyrir að brjóstakrabbamein komi í ljós við brjóstamyndatökuna og hugsanlega gerir það erfiðara að framkvæma 
slíka myndatöku. Þess vegna er áríðandi að þú segir röntgensérfræðingnum frá því að þú sért með brjóstastækkun áður en myndatakan fer 
fram. Röntgensérfræðingurinn getur beitt sérstakri tækni til að lágmarka líkur á rofi og ná sem bestu sjónarhorni á brjóstavefinn. Stækkun getur 
mögulega rofnað við brjóstaskoðun vegna þess að brjóstunum er þrýst saman við brjóstamyndatökuna. Þegar sérstök tækni er notuð verður að 
nota meira af röntgengeislum. Þess vegna eru konur með brjóstastækkun útsettar fyrir meiri geislun. Hins vegar er ávinningur brjóstamyndar við 
að finna krabbamein mun meiri nemur áhættunni af röntgengeislunum.

Greinarmunur gerður á stækkun frá brjóstavefnum við sjálfsskoðun brjósta
Þú ættir sjálf að framkvæma brjóstaskoðun mánaðarlega á stækkaða brjóstinu. Þú ættir að biðja skurðlækninn að hjálpa þér að greina stækkunina 
frá brjóstavefnum til að þetta verði skilvirkt hjá þér. Ný þykkildi eða grunsamlegar vefjaskemmdir ætti að kanna með vefsýnatöku. Ef tekin eru 
vefsýni skal þess vandlega gætt að gata ekki stækkunina. Brjóstastækkanir geta auðveldað að greina æxli með sjálfsskoðun (þreifingu).

Langtímaáhrif
Rannsóknir fara nú fram á öryggi og skilvirkni brjóstastækkana til lengri tíma. Mentor stundar nú rannsóknir á langtímaáhættu (þ.e. til 10 ára) 
á að stækkun rofni, enduraðgerð, þegar stækkanir eru fjarlægðar og hylkiskreppu (þegar vefurinn kringum stækkunina harðnar). Um leið og ný 
gögn berast setur Mentor slíkar upplýsingar í fylgiseðla með vörunum og sendir til viðkomandi lækna. Þú ættir að hafa samband við lækninn 
varðandi nýjar upplýsingar.
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Hylkisaðferðir
Hafðu í huga að ekki er mælt með lokuðum hylkisskurði (capsulotomy) sem fer fram með því að þrýsta á trefjahylkið í kringum stækkunina til að 
brjóta örvefshylkið, þar eð stækkunin getur rofnað eða brotnað.

Geislameðferð
Hafðu í huga að engar prófanir hafa verið gerðar til að sýna áhrif geislameðferðar á vefi sjúklinga sem eru með brjóstastækkanir. Þrátt fyrir það 
gera vísindarit ráð fyrir að geislameðferð auki líkurnar á hylkiskreppu. Skurðlæknir eða krabbameinslæknir taka ákvörðun um hvort nota eigi 
geislameðferð eftir brjóstastækkun.

Segulómun (MRI)
Segulómun hefur hingað til verið talin besta leiðin til að komast að hvort stækkun hafi rofnað án þess að beita skurðaðgerð. Ef þú undirgengst 
segulómun þarftu að liggja á maganum með brjóstið á sérstökum haldara. Síðan er þér komið fyrir í tækinu, en það er annað hvort opið eða 
ganglaga. Sumum sjúklingum finnst óþægilegt að vera í lokuðu rými. Tækið gefur frá sér hávært hljóð á meðan það tekur myndir af brjóstinu. 
Sjúklingar með ígrædd málmtæki eða sjúklingar með innilokunarkennd skulu ekki fara í segulómun.

6. HVERJIR ERU FYLGIKVILLAR BRJÓSTASTÆKKUNAR?
Þegar gengist er undir skurðaðgerð getur slíkt falið í sér hættu á aukaverkunum, sem eru til að mynda af völdum svæfingar, sýkinga, bólgu, roða, 
blæðinga og sársauka.
Þar að auki eru hugsanlegar aukaverkanir sem fylgja brjóstastækkunum. Slíkar aukaverkanir eru m.a.:

Hjöðnun/rof
Ef pokinn utan um kvoðufylltu stækkunina rofnar getur kvoðan lekið úr stækkuninni. BECKER™ vefstækkari/stækkun hjaðnar þegar saltlausnin 
lekur annaðhvort um óþéttan eða skemmdan loka eða um sprungu á pokanum. Slíkt getur komið í ljós þegar lögun stækkunarinnar breytist eða 
verið dulið („þögult“ rof) og við brjóstamyndatöku eða segulómun. Hjöðnun eða rof getur komið fram á fyrstu mánuðunum eftir stækkunina 
eða nokkrum árum seinna. Ástæður fyrir hjöðnun eða rofi eru meðal annars skemmdir af völdum skurðlækningaverkfæra meðan á skurðaðgerð 
stendur, of mikið eða of lítið af saltlausn í stækkun, hylkiskreppa. lokaður hylkisskurður, álag eins og áverkar eða mikil líkamleg meðhöndlun. of 
mikill þrýstingur við brjóstamyndatöku, staðsetning naflaskurðar og óþekktar/óútskýrðar ástæður. Hafðu í huga að brjóstastækkun slitnað með 
tímanum og hjaðnað/rofnað.
Ef stækkanir hjaðna eða rofna getur það kallað á viðbótarskurðaðgerð til að fjarlægja og hugsanlega skipta um þær.

Hylkiskreppa
Örvefurinn eða hylkið sem myndast venjulega kringum stækkunina getur strekkst og kreppt að henni en slíkt kallast hylkiskreppa. Hylkiskreppa 
kemur oftast eftir sýkingu, margúl eða sermisgúl. Einkennin eru allt frá stífni og vægum óþægindum til verkja, afmyndunar, stækkunin verður 
áberandi og/eða hún hefur farið úr skorðum.
Viðbótarskurðaðgerð er nauðsynleg í tilvikum þar sem verkir og/eða stífni eru alvarleg. Slík skurðaðgerð er allt frá því að fjarlægja hylkisvefinn um 
stækkunina til þess að fjarlægja og hugsanlega skipta um stækkunina sjálfa.
Hylkiskreppa getur komið upp aftur eftir slíkar viðbótarskurðaðgerðir.

Verkur
Misjafnlega miklir og langvarandi verkir geta komið fram og haldið áfram eftir skurðaaðgerð til brjóstastækkunar. Þar að auki getur röng stærð, 
staðsetning, skurðaðgerðartækni eða hylkiskreppa valdið verkjum sem tengjast klemmdum taugum eða truflunum á vöðvahreyfingum. Þú ættir 
að segja lækninum frá því ef þú finnur fyrir miklum sársauka.
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Viðbótarskurðaðgerðir
Konur ættu að hafa hugfast að þær gætu þurft að fara í viðbótarskurðaðgerð(-ir) á vissum tímapunkti til að láta skipta um eða láta fjarlægja 
stækkanir. Vandamál á borð við hjöðnun/rof, hylkiskreppu, sýkingu, hliðrun og kalsíumútfellingar geta gert það nauðsynlegt að fjarlægja 
stækkanir. Margar konur ákveða að láta skipta um stækkanir en sumar gera það ekki. Konur sem ekki skipta um stækkanir eru mögulega með 
innfelld eða gúlpandi brjóst eftir að stækkanir er fjarlægðar og ekki er skipt um þær.

Óánægja með útlit brjóstanna
Segja má að óásættanlegt útlit séu hrukkur, ósamfelldni, færsla á stækkun (hliðrun), röng stærð, óvænt lögun, áberandi stækkun, afskræmd ör, 
ofvöxtur (óregluleg, upphleypt brjóst) ör og/eða leki (við ígræðslur með saltvatni). Nákvæm áætlun og tækni við skurðaðgerðir draga verulega úr 
hættunni á slíkri útkomu en ekki er hægt að koma alveg í veg fyrir slíkt.

Sýking
Sýkingar geta komið fram við allar skurðaðgerðir. Flestar sýkingar vegna skurðaðgerða koma fram innan fárra daga til vikna eftir aðgerð. Samt 
sem áður geta sýkingar komið fram hvenær sem er eftir skurðaðgerð. Mun erfiðara er að meðhöndla sýkingar þar sem stækkun fyrir hendi heldur 
en í venjulegum líkamsvefjum. Ef sýklalyf vinna ekki á sýkingunni þarf mögulega að fjarlægja stækkunina en hægt er að koma fyrir annarri 
stækkun eflir að ráðin hefur verið bót á sýkingunni.
Í einstaka tilvikum hefur orðið vart við heilkenni eiturlosts hjá konum eftir skurðaðgerð við brjóstastækkun og slíkt er lífshættulegt ástand. 
Einkennin eru meðal annars skyndilegur sótthiti, uppköst, niðurgangur, yfirlið, sundI og/eða útbrot eins og eftir sólbruna. Leita skal umsvifalaust 
til læknis til að fá greiningu og meðferð.

Margúll/sermisgúll
Margúll er ástand þar sem blóð safnast saman inni í holu rými í líkamanum og sermisgúll er þegar vatnskenndi hluti blóðsins safnast saman  
(í þessu tilviki kringum stækkun og kringum skurðsár). Margúll og sermisgúll er koma fram eftir aðgerð geta valdið sýkingum og/eða hylkiskreppu. 
Í kjölfarið geta komið fram bólgur, verkir og marblettir. Ef margúll kemur fram, gerist slíkt oftast fljótlega eftir skurðaðgerð en slíkt getur einnig 
gerst í kjölfar brjóstaáverka. Líkaminn dregur í sig litla margúla og sermisgúla en þegar um stóra er að ræða þá verður að koma fyrir aftöppun með 
skurðaðgerð til að bati náist. Lítil ör geta komið eftir aftöppun með skurðaðgerð. Aftöppun með skurðaðgerð getur orðið til að stækkun hjaðnar eða 
rofnar ef skemmdir verða á stækkuninni við aftöppunaraðgerðina.

Breytingar á tilfinningum í geirvörtu og brjósti
Tilfinningar í geirvörtu og brjósti geta magnast eða minnkað eftir skurðaðgerðina. Tilfinningasviðið er breytilegt allt frá sterkri tilfinningu niður 
í tilfinningaleysi í geirvörtu og brjósti. Breytingar á tilfinningum eru mögulega tímabundnar eða varanlegar og geta haft áhrif á kynörvun eða 
getuna til að gefa brjóst.

Brjóstagjöf
Eins og stendur er ekki vitað hvort lítið magn af sílíkoni geti dreifst (farið í gegn) frá pokanum utan um sílíkonfyllta brjóstastækkunina og 
borist í brjóstamjólk. Ef slíkt gerist er ekki vitað hvaða áhrif slíkt kann að hafa á barn á brjósti. Þrátt fyrir að engar þekktar leiðir séu til að mæla 
sílíkonmagn í brjóstamjólk gaf rannsókn sem mældi sílíkonmagn (einn efnisþátt sílíkons) ekki til kynna meira magn af brjóstamjólk kvenna með 
sílíkonfylltar brjóstastækkanir samanborið við konur án slíkra stækkana. Skýrsla IOM sýndi að mæður með brjóstastækkanir ættu að gefa börnum 
sínum brjóst vegna ávinnings sem það hefur fyrir börn þeirra. Skurður kringum geirvörtuna getur dregið verulega úr getunni til að gefa brjóst 
vegna minnkandi mjólkurframleiðslu.

Kalsíumútfellingar í vefnum kringum brjóstastækkanir
Hægt er að sjá kalsíumútfellingar við brjóstamyndatöku og hægt að villast á þeim og hugsanlegu krabbameini sem leiðir mögulega til 
viðbótarskurðaðgerðar eða sýnatöku og/eða að stækkanir eru fjarlægðar til að greina á milli þeirra og krabbameins.

PPE Specification
Labeling Specification
15022-03 CE-Marked Patient Brochure Mammary Implants-Icelandic

100069596 | Rev:4
Released: 23 Apr 2018

CO: 100600434
Release Level: 4. Production



20 15022-03 
LAB100069596v4

Seinkun á gróanda
Í sumum tilvikum grær skurðurinn ekki á eðlilegan hátt.

Útpressun
Óstöðugur eða skertur vefur sem hylur stækkunina og/eða truflun á gróanda geta valdið útpressun sem er þegar brjóstastækkun fer út 
um húðina.

Drep
Drep er myndun á dauðum vef í kringum stækkunina. Slíkt getur komið í veg fyrir að sár grói og nauðsyn sé á leiðréttingu með skurðaðgerð og/eða 
fjarlægja stækkunina. Varanleg lýti vegna öra geta komið fram í kjölfar dreps. Þættir sem tengjast auknu drepi eru sýkingar, steranotkun í skurðvasa, 
reykingar, lyfjameðferð/geislun og óhóflegar hita- og kælimeðferðir.

Brjóstavefsrýrnun/afmyndun brjóstkassa
Þrýstingurinn af brjóstastækkuninni getur valdið því að brjóstavefurinn þynnist og skreppur saman. Þetta getur gerst á meðan stækkanir eru enn 
á sínum stað eða eftir að stækkun hefur verið fjarlægð án þess að annarri sé komið fyrir í staðinn.
Fyrir utan áðurnefndar algengar aukaverkanir hafa komið fram ákveðin álitamál varðandi sjaldgæfa sjúkdóma sem þú ættir að hafa í huga:

Bandvefssjúkdómur
Tengslin á milli brjóstastækkunar og þróunar sjálfsnæmis- eða bandvefssjúkdóma eins og átuberkla, herslishúðar eða liðagigtar hafa valdið 
áhyggjum auk tilvika sem greint var frá í vísindaritum hjá litlum hópi kvenna með brjóstastækkanir. Rannsókn á nokkrum viðamiklum 
faraldsfræðilegum rannsóknum á konum með og án stækkunar bendir til þess að þessir sjúkdómar séu ekki algengari hjá konum með stækkanir 
en hjá konum sem ekki hafa gengist undir stækkanir. Hins vegar telja sumar konur með stækkanir að þær hafi valdið bandvefssjúkdómi.

Krabbamein
Útgefnar vísindarannsóknir gefa til kynna að krabbamein sé engu algengara í konum með stækkanir en hjá konum sem eru ekki með stækkanir.

Villivaxtareitilæxli í stórfrumum 
Konur með brjóstastækkanir gætu, þótt í litlum mæli sé, frekar átt það á hættu að þróa með sér villivaxtareitilæxli í stórfrumum, Anaplastic Large 
Cell Lymphoma, eða ALCL, í örvef og vessa upp við brjóstapúða. ALCL er ekki brjóstakrabbamein – þetta er mjög sjaldgæft afbrigði af eitilæxlum 
sem ekki eru Hodgkins-sjúkdómur (krabbamein í ónæmiskerfinu). 
Greint hefur verið frá ALCL um allan heim hjá sjúklingum með sögu um brjóstastækkanir, bæði frá Mentor og öðrum framleiðendum
Flestir sjúklingarnir greindust þegar þeir leituðu sér læknisaðstoðar við einkennum tengdum brjóstapúðum svo sem verkjum, hnútum, þrota eða 
ósamhverfu sem fram komu eftir að upphaflegir skurðstaðir voru að fullu grónir. Í þeim tilvikum sem greint var frá greindist ALCL yfirleitt mörgum 
árum eftir ígræðsluaðgerðina. 
Læknirinn ætti að íhuga möguleikann á ALCL ef, eftir að skurðstaðurinn er að fullu gróinn, fram koma breytingar á útliti eða tilfinningu í svæðinu 
kringum brjóstapúðann – þar á meðal þroti eða verkur kringum púðann. Ef grunur leikur á ALCL vísar læknirinn þér til viðeigandi sérfræðings til 
frekari skoðunar sem getur falið í sér að tekið verði sýni af vessa og vef úr svæðinu kringum brjóstastækkunina. Ef ALCL er staðfest setur læknirinn 
upp meðferðaráætlun handa þér. Vegna þess hve fá tilvikin eru á heimsvísu og þeirra fjölmörgu meðferðarmöguleika sem til greina koma er ekki 
til nein ein skilgreind meðferð þegar svona stendur á.
Ef þú ert með brjóstastækkanir og ert einkennalaus þarft þú ekki að aðhafast neitt frekar en ættir að halda áfram að fylgjast reglulega með 
brjóstastækkununum og halda áfram reglubundinni læknisskoðun. Ekki er mælt með því að fjarlægja púða hjá konum sem eru einkennalausar  
án þess að ALCL hafi greinst.
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Ef þú ert ekki með brjóstastækkanir en íhugar að fara í brjóstastækkun skaltu ræða við heilbrigðisstarfsmann um áhættu og ávinning. Eins er 
hægt að fara inn á vefsíðu á vefsíðu US Food and Drug Administration (Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna) um brjóstastækkanir og fá þar 
frekari upplýsingar.
Enn nánari og uppfærðar upplýsingar er einnig að finna á: 
www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239995.htm.

Annarrar kynslóðar áhrif
Komið hafa upp álitamál varðandi möguleg skaðleg áhrif á börn kvenna sem eru með brjóstastækkanir. Í skýrslu IOM var niðurstaðan sú að engin 
annarrar kynslóðar áhrif eru á börn kvenna sem eru með brjóstastækkanir.

Kvoðublæðing og holdgunarhnúðar
Kvoðan í stækkuninni samanstendur af stórum þrívíddarsameindum sem mynda nokkurs konar net og eru um 20 % af heildarþunga kvoðunnar. 
Rýmin á milli sameindanna eru fyllt upp með blöndu af lífsamhæfðum sílíkonolíum. Þessar olíur eru svipaðar efnum sem fást í mörgum 
vörum sem innihalda lyf við vindverkjum og eru fáanlegar án lyfseðils fyrir börn og fullorðna. Lítið magn af slíkri olíu getur seytlað gegnum 
stækkunarpokann. Meirihluti olíunnar situr eftir á vegg stækkunarinnar. Minna magn færist inn í örvefshylkið þar sem það frásogast af tilteknum 
frumum í líkamanum, svokölluðum stórátsfrumum, en líklega flyst efnið á þann hátt út í eitlasvæðin.
Holdgunarhnúður getur myndast í kringum lítið magn af sílíkoni. Þrátt fyrir að slík þykkildi séu ekki meinvörp er mögulega erfitt að greina þau frá 
krabbameinsþykkildum án þess að fjarlægja þau (með vefsýnatöku) og rannsaka.

7. SKAL HAFA SAMBAND VIÐ LÆKNI EF ÞÚ LENDIR Í VANDA?
Hafa skal samband við lækni ef grunur leikur á einhverjum fylgikvillum samfara brjóstastækkunum, einkum ef um áverka eða þrýsting er að ræða, 
til dæmis ef brjóstasvæði var nuddað kröftuglega, við íþróttaiðkun eða notkun bílbeltis.

8. FREKARI RÁÐLEGGINGAR TIL SJÚKLINGA
Hér eru frekari ráðleggingar til sjúklinga með brjóstastækkanir:

• Sjúklingar skulu snúa sér til skurðlæknisins ef þörf krefur eftir aðgerð.
• Hafið samband við lækni eða lyfjafræðing áður en staðbundin lyf svo sem sterar eru notuð á brjóstasvæði.
• Haldið áfram að leita læknis vegna reglubundins eftirlits með brjóstakrabbameini.
• Látið lækni eða skurðlækni vita af brjóstapúða ef skurðaðgerð á brjóstasvæði er fyrirhuguð.
• Hafið auðkenniskort sjúklings sem læknirinn afhenti alltaf á ykkur (þar eru tilgreind tegund og framleiðslunúmer brjóstastækkunar/-ana). 

Slíkt auðveldar læknisaðstoð í neyðartilvikum (t.d. ef til umferðaróhapps kemur).

9. TILKYNNINGAR ÁSTRALSKRA SJÚKLINGA UM VANDA
Ef ástralskir sjúklingar lenda í erfiðleikum með ígræðslu(r) eru þeir hvattir til að tilkynna um slíkt til Lyfjavörueftirlitsins [Therapeutic Goods 
Administration] (TGA) gegnum tækjatilkynningaáætlunina [Device Incident Reporting Scheme]. Upplýsingar veitir: Reply Paid 32, Medical Device 
Incident Report Investigation Scheme, P.O. Box 100, Woden ACT 2606, sími 1800 809 361, netfang: iris@health.gov.au.

10. LAGALEG STAÐA BRJÓSTASTÆKKANA HJÁ EVRÓPSKUM SJÚKLINGUM
Allar brjóstastækkanir sem eru seldar innan Evrópusambandsins falla undir tilskipun 93/42/EBE um lækningatæki og eru af tækjaflokki III 
samkvæmt tilskipun 2003/12/EB framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins frá 3. febrúar 2003. 
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11. UPPLÝSINGAR UM BRJÓSTASTÆKKANIR
Almennar upplýsingar varðandi brjóstastækkanir
Hægt er að fá afrit af notkunarleiðbeiningum (fylgiseðli) samkvæmt beiðni. Hægt er að biðja skurðlækni eða Mentor um eintak.
Mentor Worldwide LLC 
(+1-805-879-6000) www.mentorwwllc.com
Skýrsla lyfjastofnunar varðandi öryggi sílíkonstækkana  www.nap.edu/catalog/9618.html
Skýrsla óháðs rýnihóps um brjóstastækkanir með sílíkon  www.silicone-review.gov.uk
Skýrsla vísindanefndar um brjóstastækkanir með sílíkoni  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

Upplýsingar um endursköpunar brjósta
Eftirfarandi tenglar geta hjálpað við að fá frekari upplýsingar og stuðning til að taka ákvörðun um endursköpun brjósta.

Bandarískar vefsíður
Krabbameinsstofnun Bandaríkjanna  www.cancernet.nci.nih.gov
Bandarísku krabbameinssamtökin  www.cancer.org
Netupplýsingar um brjóstakrabba  www.breastcancer.net

Ástralskar vefsiður
Áströlsku krabbameinssamtökin  www.cancer.org.au/
Brjóstaskoðun Ástralíu  www.breastscreen.org.au/
Lýtaaðgerðir í Ástralíu  www.plasticsurgery.com.au/

Evrópskar vefsíður
Samtök breskra lýtalækna  www.baps.co.uk
Heimur krabbameins  www.cancerworld.org/Home.html
Krabbemeinsstofnun Hollands www.nki.nl
Bandalag hollenskra krabbameinssjúklinga  www.kankerpatient.nl
The Wave (upplýsingar um endursköpun brjósta)  www.ping.be/the-wave/fr/indexfr.htm
Upplýsingar um brjóstakrabbamein  www.murgo.yucom.be/index.htm
Upplýsingar um brjóstakrabbamein  www.brustkrebs.de/
Krabbameinsstofnun Þýskalands  www.dkfz-heidelberg.de/Patienteninfo/pdq-text/breast.htm
Upplýsingar um brjóstakrabbamein  www.senologia.net
Samtök Spánar gegn krabbameini  www.aecc.es
Spænsk samtök um endursköpun og lýtaaðgerðir www.cirugia-plastica.org
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12. ORÐASAFN
Aðlagað róttækt brjóstnám – Skurðaðgerð til að fjarlægja allt brjóstið ásamt geirvörtusvæði kringum geirvörtu og húðina þar yfir auk vefsins 
sem inniheldur eitlana í holhöndinni.
Ættgengt frábrigði – Frávik frá eðlilegum líkamshluta sem er til staðar eða verður til við fæðingu.
ALCL – Villivaxtareitilæxli í stórfrumum – þetta er mjög sjaldgæft afbrigði af eitilæxlum sem ekki eru Hodgkins-sjúkdómur (krabbamein í 
ónæmiskerfinu).
Áþreifanleiki – Það sem hægt er að snerta eða finna.
Bandvefssjúkdómur – Sjúkdómur eða flokkur sjúkdóma sem hafa áhrif á bandvefinn. Orsök slíkra sjúkdóma er óþekkt. Sjúkdómar eru flokkaðir 
saman á grundvelli klínískra einkenna og frávika á rannsóknarstofu.
Brjóst- – Sem lýtur að brjósti.
Brjóstafesting – Lýtaskurðaðgerð til að ýta slapandi brjóstum upp í hærri stöðu.
Brjóstalögun – Lýtaskurðaðgerð á brjósti
Brjóstamyndataka – Röntgenmyndataka af brjóstum (til þess að skima eftir og finna krabbamein í tíma).
Brjóstasig – Brjóstasig sem kemur til með aldrinum eða vegna þungunar eða þyngdartaps.
Brjóstastækkun – Skurðaðgerð til að auka stærð og hlutföll konubrjósta.
Brjóstfellingar – Undir brjóstum.
Brjóstnám að fullu – Brjóst fjarlægt með skurðaðgerð ásamt geirvörtu, vörtureit og stórum hluta af yfirliggjandi húð.
Brjóstvöðvi – Stóri vöðvinn á brjóstkassanum.
Drep – Dauði lifandi vefs.
Einhliða – Hefur aðeins áhrif öðrum megin.
Endursköpun brjósta – Skurðaðgerð til að endurskapa form og þyngd eðlilegra brjósta eftir brjóstnám, áverka eða meiðsl.
Faraldsfræði – Fræði sem fylgjast með sjúkdómum sem koma upp á meðal íbúa og hvernig þeir dreifast og eftirlit með þeim.
Flipi – Hluti af vef (sem getur verið vöðvi, fita eða húð) með blóðflæði sem er flutt frá einum hluta líkamans til annars.
Gervilíffæri – Sérhvert tæki eða hlutur sem kemur í stað líkamshluta.
Hjöðnun/rof – Leki á saltvatnslausn úr stækkun sem verður oft vegna leka um loka eða vegna rifu eða skurðar á stækkunarpokanum sem veldur 
því að stækkunin fellur saman að hluta til eða að öllu leyti.
Holhandarskurður – Skurður gerður langsum eftir handarkrika.
Holhönd – Svæði á handarkrikasvæðinu.
Hylkisbrottnám – Fjarlægður brjóstvefur vegna krabbameinsvaxtar á forstigi eða sem er lengra kominn.
Hylkisbrottnám [e. capsulectomy] – Hylkið (örvefurinn) er fjarlægt með skurðaðgerð.
Hylkiskreppa – Örvefur sem liggur umhverfis ígræðslu og kreppir að henni sem veldur því að brjóst stífna eða verða hörð.
Hylkisskurður [e. capsulotomy) (lokaður) – Hylkið (örvefurinn) rofnar vegna nudds eða þrýstings sem er settur á brjóstið að utanverðu.
Hylkisskurður [e. capsulotomy] (opinn) – Skurður eða opnun á hylkinu (örvefinn) með skurðaðgerð.
Innlagnarskurðaðgerð – Skurðaðgerð þar sem sjúklingur þarf að vera yfir nótt á sjúkrahúsi.
Krabbamein – Illkynja æxli (krabbameinsæxli).
Krabbameinslæknir – Læknir sem sérhæfir sig í rannsóknum á krabbameinsæxlum.
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Latissimus dorsi – Tveir þríhyrningslaga vöðvar sem liggja frá hryggjarsúlu að öxl.
Lýtaraðgerð – Skurðaðgerð sem ætlað er að laga. endurgera eða bæta líkamann eftir áverka, meiðsl eða sjúkdóma.
Magavöðvar – Langir flatir vöðvar sem liggja framan á kvið (maga).
Margúll – Massi eða bólga sem inniheldur blóð.
Nafla – Sem tengist naflanum.
Ónæmisviðbrögð – Svar líkamans við návist utanaðkomandi efnis.
Ósamhverfa – Lögun, stærð og innbyrðis afstaða brjóstanna er ekki í samræmi.
Róttækt brjóstnám – Skurðaðgerð til að fjarlægja brjóstið, geirvörtuna, vörtureitinn og yfirliggjandi húð auk brjóstvöðva, eitlavef í holhöndinni 
og aðra nálæga vefi.
Saltvatn – Lausn sem er gerð úr vatni og litlu magni af salti. Um það bil 70 af þyngd fullorðins einstaklings er saltvatnslausn.
Seinkuð endursköpun – Endursköpun sem fer fram nokkrum vikum, mánuðum eða árum eftir brjóstnám.
Sermisgúll – Vökvauppsöfnun í vef.
Sílíkonteygjuefni – Tegund sílíkons sem hefur teygjueiginleika á borð við gúmmí.
Sjálfsnæmissjúkdómur – Sjúkdómur þar sem líkaminn bregst við með „árás” gegn eigin vef eða frumugerðum. Venjulega getur ónæmiskerfi 
líkamans greint á milli eðlilegra og utanaðkomandi efna. Þegar sjálfsnæmissjúkdómar koma fram þá bilar þetta kerfi og framleiðir mótefni 
við eðlilegum hlutum líkamans sem síðan veldur skaða á vefjum. Tilteknir sjúkdómar eins og liðagigt og herslishúð eru flokkaðir sem 
sjálfsnæmissjúkdómar. 
Skurðaðgerð á sjúklingi á göngudeiId – Skurðaðgerð þar sem sjúklingur þarf ekki að vera yfir nótt á sjúkrahúsi.
Skurður – Skurður eða sár á líkamsvef við skurðaðgerð.
Skurður undir brjóstfellingu – Skurður sem gerður er á fellingunni undir brjóstinu.
Staðsetning undir kirtlum – Staðsetning undir mjólkurkirtlunum og ofan á brjóstvöðva.
Staðsetning undir vöðva – Staðsetning að hluta eða alveg undir stóra brjóstvöðvanum.
Tenntur vöðvi (serratus) – Vöðvi sem er undir stóra brjóstvöðvanum og minni vöðvum á brjóstkassanum neðan við holhöndina.
Tilfærsla – Hreyfing frá venjulegum eða réttum stað.
Trefjavefir – Bandvefir sem eru að mestu gerðir úr trefjum eða þráðum.
Tvíhliða – Er tengist eða hefur áhrif á hægra og vinstra brjóst.
Undirhúðarbrjóstnám – Skurðaðgerð til að fjarlægja brjóstvefi en sem skilur eftir húðina, geirvörtuna og svæðið kringum hana.
Útpressun – Þegar stækkun þrýstist út gegnum skurðaðgerðarsár.
Vefstækkari – Stækkun sem má þenja út með saltvatnslausn til að strekkja á vefnum við brjóstnámssvæði til að búa til nýjan vefflipa til að 
græða með brjóstastækkun.
Vefsýnataka – Vefur, frumur eða vökvi fjarlægð úr líkamanum til rannsóknar.
Vörtureitur – Litaða eða dökklitaða húðsvæðið kringum geirvörtuna.
Þreifa/áþreifanleiki – Að þreifa með höndunum.
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EYÐUBLAÐ FYRIR UNDIRSKRIFT SJÚKLINGS
Hver skurðlæknir fyrir sig ber ábyrgð á því að ákvarða bestu aðferð við að gefa sjúklingi ráð fyrir skurðaðgerð. 
Mentor treystir í einu og öllu á skurðlækni að upplýsa sjúkling um allar hugsanlegar aukaverkanir og áhættu samfara því að 
nota brjóstastækkanir.
Skurðaðgerðum sem tengjast notkun brjóstastækkana með kvoðubrjóstafyllingum fylgja mögulegar aukaverkanir og hugsanleg áhætta. Notkun 
þessarar vöru er í einu og öllu valfrjáls. Ég (sjúklingurinn) hef fengið ráðleggingar fyrir skurðaðgerð varðandi ávinning og hugsanlega áhættu sem 
fylgir endursköpun vefja og/eða brjóstastækkun með því að nota brjóstastækkanir og aðrar aðferðir. Ég (sjúklingurinn) hef fengið upplýsingar frá 
lækni að brjóstastækkanir eru ekki taldar stækkanir sem endast um aldur og ævi.
Mér var afhentur bæklingurinn „Skurðaðgerð með kvoðufylltum brjóstastækkunum: Upplýst ákvörðun tekin“ fyrirfram, fyrir aðgerð (nema þegar 
um er að ræða skurðaðgerð í neyðartilviki vegna krabbameins eða af öðrum orsökum).

Ég hef lesið bæklinginn.  Já   Nei 
Skurðlæknirinn ræddi við mig um bæklinginn og ég skil hann. Ég hef fengið fullnægjandi svör við öllum spurningum mínum og ég hef fengið 
eintak af þessu eyðublaði.

___________________________________________________  _____________________________
Undirskrift sjúklings Dagsetning

___________________________________________________ 
Nafn sjúklings með prentstöfum

___________________________________________________  _____________________________
Undirskrift læknis Dagsetning

___________________________________________________ 
Nafn læknis ritað með prentstöfum 
(Athugasemd til læknis: Eintak af undirrituðu eyðublaðinu skal geymt í sjúkraskrá sjúklingsins).

SILTEX™ OG SMOOTH GEL BRJÓSTASTÆKKANIR,  
SILTEX™ BECKER™ STÆKKARI/BRJÓSTASTÆKKANIR
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