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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne
Zingenberg.
Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er
du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef
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Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet Danmark kan du
forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.
Lena Åkesson, sygeplejerske og teamleder af sengeafdelingen.
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Brystimplantater
Siden begyndelsen af 1990’erne har der været en del debat om specielt silikoneholdige
brystimplantater. Der har været mistanke om at proteserne kunne medføre balndt andet
gigt- og bindevævssygdomme pga. udsivning af silikone. Imidlertid synes der ikke at
være videnskabeligt baserede, medicinske holdepunkter, som støtter mistanken, hvilket
også understøttes af grundige danske undersøgelser. Ej heller er der påvist øget risiko
for udvikling af brystkræft eller andre almindeligt forekommende kræftsygdomme.
I Danmark og de fleste andre europæiske lande har sundhedsmyndighederne ikke udstedt forbud mod anvendelse af silikoneholdige brystimplantater.
Derimod har anvendelsen af soyaholdige brystimplantater vist sig at være uhensigtsmæssig, hvorfor der også i Danmark er udstedt forbud mod anvendelse af denne protesetype (siden 1999). Endvidere har Lægemiddelstyrelsen på basis af oplysninger fra de
franske myndigheder (2010) advaret mod brugen af Poly Implant Prothèse (PIP), som har
været fremstillet siden 2001 med anvendelse af en ikke godkendt silikone.
Det skal bemærkes, at kvinder med brystimlantater ikke kan få gennemført almindelig
screenings-mammograﬁ, fordi proteserne rent mekanisk er i vejen for gennemførelsen af undersøgelsen og fordi proteserne ”skygger” for røntgenstrålerne og dermed
muligheden for optimale screeningsbilleder. Kvinder med brystimplantater, som har
symptomer fra brysterne, skal derfor undersøges med en grundigere udredning (klinisk
mammograﬁ) efter henvisning fra læge.
For kvinder, som har fået foretaget en brystrekonstruktion med brystimplantat efter
operation for brystkræft, kan det oplyses, at der ikke er påvist øget risiko for genkomst
af sygdommen eller dårligere livsprognose, som kan tilskrives implantaterne.

Protesetyper
I Danmark anvendes hyppigst silikoneimplantater og kun sådanne som er CE-mærkede.
Implantaterne består af en eller flere ydre membran(er) og en indre masse af silikonegelé, som kan være mere eller mindre flydende. I de senere år er tendensen gået i
retning af mere sejtflydende geléer og kraftigere ydre membraner. Sidstnævnte ﬁndes
som regel i en glat og en nubret (textureret) variant, som spiller en rolle for, hvordan
ardannelsen (kapseldannelsen) omkring implantatet sker.
Der ﬁndes også implantater, som er justerbare i rumfang, hvor der, udover et kammer
med silikonegelé, ﬁndes et kammer, i hvilket der kan indsprøjtes saltvand.
Hertil kommer implantater som er beregnet til udelukkende at indeholde saltvand, som
påfyldes under operationen til det ønskede rumfang.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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Protesernes form kan variere, men grundformen er den runde (som en krydderbolle),
tyk eller tynd med en cirkulær omkreds. Proteserne fremstilles også med længde- eller
tværoval omkreds – ofte i dråbeform– såkaldt anatomiske proteser.

Kapseldannelse
Hos enhver patient med et implantat sker en indre ardannelse omkring implantatet.
Almindeligvis er denne proces uden symptomer for patienten. Implantatet forbliver på
sin plads og det rekonstruerede bryst bevarer sin bløde konsistens. Hos nogle patienter
udvikles det indre ar kraftigere og strammer om implantatet, således at det rekonstruerede bryst kan få en forkert facon og blive hårdt og ømt. Dette kaldes for kapselskrumpning og kan i en del tilfælde føre til at der må tilbydes en korrigerende operation
(kapselløsning/kapsulotomi). Anvendelse af texturerede implantater anses for at give
mindst kapselskrumpning.
Brystimplantater af silikone anses for at være livstidsholdbare, men for nogle patienter
er dette ikke tilfældet. Implantaterne er i kroppen udsat for mekanisk slitage og kan,
hvis kapseldannelsen er tilstrækkelig, slå folder, som er særligt udsatte for revnedannelse. Ældre protesetyper var ofte fremstillet med en relativ tynd ydre memran og en
tyndtflydende indre gelémasse af hensyn til optimal efterligning af vævskonsistens.
Derfor vil nogle kvinder, som har fået foretaget en brystforstørrende operation eller en
brystrekonstruktion opleve at implantatet efter en årrække kan være slidt op og efter
nærmere undersøgelse med ultralyd og evt. også MR-scanning må anbefales udskiftet.
Der er for tiden ikke belæg for at implantater skal skiftes ud efter et bestemt åremål,
men det anbefales at kvinder som har brystimplantater også af denne grund er opmærksomme på evt. symptomer fra brystet og søger læge med henblik på afklaring af,
hvorvidt symptomerne kan skyldes en implantatruptur.
Hertil kommer, at der med tiden sker kropsændringer som følge af alder og vægtændringer, som kan ændre brysternes udseende. Som følge heraf kan behov for ny operation
opstå uden at implantatet i sig selv fejler noget. Kvinder der overvejer brystimplantater
må derfor regne med at der kan opstå behov for gentagen eller ny operation i løbet af
livet.

Komplikationer eller spørgsmål?
Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen,
kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark.
Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte
egen læge eller 1813.
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Plan
Der er planlagt brystforstørrende operation med følgende type og størrelse af implantat:
Navn/fabrikat/model:

Størrelse:

Placering:

Der er udleveret brochuremateriale om implantattype.
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
indenfor følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter
Hovedpine/migræne
Hudsygdomme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Psykolog

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svedbehandlinger
(armhuler, hænder,
fødder)
Svimmelhed
Urologi
Vaccinationer - rejse
Åreknuder
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