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Citadellkliniken är en av Sveriges största privatkliniker inom estetisk plastikkirurgi. Här 
möts du av vår erfarna personal som alla är specialister på sitt område.

Under 2014 har lokaler i anrika Strandpaviljonen totalrenoverats. Citadellkliniken kan 
därmed erbjuda övernattningsmöjlighet även för anhöriga från och med våren 2015.

Som patient hos Citadellkliniken blir du väl omhändertagen och garanteras hög      
säkerhet och kvalitet på såväl vård som resultat.

Du får ett personligt bemötande och träffar samma läkare från det första till det sista 
mötet. Hos oss är du inte anonym, då vi vet vem du är, känner till din historik och är 
väl införstådda med dina förhoppningar och förväntningar.

Det är en trygghet både för dig och för oss.

                                                            Dr. Peter Cosmo, Klinikchef

Välkommen t i l l  Citadel lkl iniken

Varmt välkommen!

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i vad en bröstoperation 
innebär efter att du har läst den här broschyren. Du är alltid välkommen 

att kontakta oss med dina frågor och tankar 
på 040-30 17 50. 

Bestämmer du dig för att göra en bröstoperation så är du i goda händer 
hos oss på Citadellkliniken. Varmt välkommen!  

-  M e d  f o k u s  p å  d e t a l j e r  -

1987
år

2015
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Kliniken i Landskrona är toppmodern och närheten 
till lasarettet adderar unik säkerhet till dig som vill 
göra ett plastikkirurgiskt ingrepp. Som skön kon-
trast kan vi samtidigt erbjuda en vacker miljö som 
gör gott för både kropp och själ.

Citadellkliniken ligger i anrika Strandpaviljongen, 
precis vid havet i Landskrona, med en underbar ut-
sikt över Köpenhamn, Ven och Öresund. Närheten 
till vattnet och grönskan utanför bidrar till klinikens 
stressfria och privata miljö. Ljuset flödar genom 
våningarna som ger plats för 20 patienter och fyra 
moderna operationssalar. De ljusa, sjukhusklassade 
lokalerna totalrenoverades sommaren 2006 och 
rymmer uteslutande det senaste inom teknik och 
utrustning.

Citadellkliniken har direktkontakt med lasarettet och 
uppfyller de hårda krav som sjukvården ställer på 
den estetiska plastikkirurgin i privat regi.

Som komplement till vår klinik i Landskrona har vi 
även mottagning för plastikkirurgi i Malmö. Mottag-
ningen i Malmö finns i våra nya fräscha lokaler, cen-
tralt belägna vid Stortorget. En strategisk placering 
eftersom många av våra patienter bor och verkar i 
Öresundsregionen.

Till vår mottagning i Malmö är du välkommen för 
konsultation, återbesök, stygntagning och enklare 
estetiska ingrepp.

Plastikkirurgi i  Malmö och Landskrona

Innehåll

 7  Bröstoperat ioner

 8  Bröst förstor ing

 17  Bröst ly f t
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 22 Protesbyte
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När du väljer klinik är det viktigt att du känner dig 
trygg och kan lita på din kirurgs erfarenhet, kompe-
tens och resultat.  

På Citadellkliniken arbetar fyra specialistutbildade 
plastikkirurger: Peter Cosmo, Tuve Mårtensson, 
Jörg Bohn och Helena Sveinsdóttir. Kliniken är vida 
känd för sin teknik som skapar de mest naturliga 
brösten. Alla nöjda patienter är ett bra betyg som 
får tala för såväl kliniken som för vår unika metod. 

Som patient hos oss blir du väl omhändertagen och 
garanteras hög säkerhet och kvalitet på såväl vård 
som resultat.

All personal är specialutbildad inom området och har 
många års erfarenhet. Egna narkosläkare anpassar 
sövning och bedövning individuellt efter behov och 
önskemål. 

Din läkare – ett  vikt igt beslut

Inför en bröstoperation är förväntningarna höga 
och frågorna ofta många. Därför är det bra om du 
känner till de vanligaste placeringarna, implantats-
typerna och övergripande fakta så att du kan vara 
delaktig i resonemanget med din kirurg. 

Vår förhoppning är att den här broschyren ska ge 
dig ett bra underlag att grunda ditt beslut om en 
bröstoperation på. Broschyren ger dig en inblick i 
ämnet men den tar inte upp allt och är inte heller 
tänkt att ersätta din dialog med oss. 

En operation är alltid personlig, men gemensamt för 
de flesta kvinnor som väljer oss är att de vill ha ett 
resultat som är så naturtroget som möjligt. Därför är 

det också troligt att du har någon i din närhet som 
gjort en bröstoperation utan att det är något som 
du lagt märke till. Oavsett din anledning är klinikens 
målsättning, och din läkares största utmaning som 
professionell plastikkirurg, att alltid skapa det resul-
tat som du önskar och som i dina och andras ögon 
ser naturligt ut.

Skriv gärna ner dina frågor och ta med dem till din 
konsultation. Under samtalet får du mycket infor-
mation, så det är lätt att glömma sina egna funde-
ringar. Ta gärna med dig bildexempel på bröst som 
du tycker tilltalar dig.

Inför en bröstoperation 

Jörg Bohn  Tuve Mårtensson Helena Sveinsdóttir Peter Cosmo                                                                                                                                            
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Antalet utförda bröstförstoringar ökar för varje år 
och är idag den vanligaste estetiska operationen 
som utförs. Risken för komplikationer blir allt mindre 
i takt med att såväl implantat som operationsmeto-
der utvecklas.

Varje operationsmetod och typ av implantat har 
sina specifika egenskaper. Som plastikkirurg spe-
cialiserar man sig ofta på en viss typ av implantat 
tillsammans med de operationstekniker som man 
upplever ger bäst resultat.

Utvecklingen 
När man började göra bröstförstoringar på 60-talet 
var de rena estetiska ingrepp. Då användes släta 
implantat med silikon- eller koksaltfyllning som pla-
cerades framför bröstmuskeln. Detta ledde oftast, 
förr eller senare, till förhårdnade och deformerade 
bröst. En så kallad kapselbildning/kontraktion. 

Kvinnorna uppmanades att massera brösten för 
att hindra kapseln (den bindvävs-/ärrhinna som all-
tid bildas runt främmande föremål som placeras i 
kroppen) att fixera sig runt implantatet. Massagen 
fick ner kapselbildningarna något men långt ifrån 
tillräckligt. 

För att komma tillrätta med problemen utvecklades 
både implantaten och operationsmetoderna. Genom 
att placera implantaten djupare, bakom stora bröst-
muskeln, fick man ner kapselbildningarna ytterligare.
1993 kom silikongeléimplantaten som vi idag kallar 

för geléhallon. Cohesivegelén är mjuk som naturliga 
bröst, har en avancerad ytstruktur och ser ut som 
frostat glas. Tack vare textureringen blir kapselbild-
ningar alltmer sällsynta. 

Idag är geléhallon den vanligaste typen av implantat 
som används i Sverige. Geléimplantaten är solida 
och kan varken brista eller läcka, inte ens om man 
skär i dem. Eftersom ett koksaltimplantat förr eller 
senare går sönder blir användningen av dem allt 
ovanligare. Gelén är även mjukare och du märker 
inte av implantatens kanter vilka ofta känns på kok-
saltimplantat.

Bröstcancer
I början av 1990-talet blommade debatten om si-
likonet och dess eventuella inverkan på kroppen 
upp. Koksaltfyllda implantat kom 1969 och består 
av ett fast silikonhölje som täcker vatten och salt 
med samma koncentration som kroppens egna 
vätskor. Länge har koksalt varit den mest använda 
fyllnaden i implantat med argument som att salt-
lösningen, till skillnad från silikon, är ofarlig vid ett 
eventuellt läckage.

I april 2006 presenterade Karolinska Institutet en 
unik studie som dementerar dessa argument. 3500 
kvinnor med implantat studerades under 18 års tid 
och därmed är rapporten världens mest omfattan-
de i ämnet. Den bekräftar att kvinnor som förstorat 
brösten med silikon inte löper högre risk än andra 
kvinnor att insjukna i cancer eller andra sjukdomar. 

Bröstförstoring

Sil ikon i  bröstmjölken & fostret 
Idag finns det inga vetenskapliga belägg för att en 
kvinna med silikonimplantat har högre halter av si-
likon i sin kropp, eller i sin bröstmjölk, än en kvinna 
utan implantat. 

Vi har alla, helt naturligt, mer eller mindre silikon i 
våra vävnader eftersom ämnet finns i allt från deo-
doranter och hudkrämer till tvålar, processad mat, 
tuggummi och smörjoljor. Att utveckla allergi mot 
silikon är mycket ovanligt.
 
På uppdrag av den amerikanska kongressen ge-
nomförde experter från olika vetenskapliga områ-
den, en omfattande, oberoende granskning av ti-
digare och pågående forskning på bröstimplantat. 
The Institute of Medicine presenterade rapporten 
1999 som bland mycket annat visade att ”Det finns 
inga effekter i andra generationen på barn till kvin-
nor med bröstimplantat.” 
(www.nap.edu)
 
Diskreta ärr 
Idag används främst tre olika typer av snitt: i arm-
hålan, runt bröstvårtan eller i vecket under bröstet.

Att placera ärren i armhålan är det mest tilltalande 
ur estetisk synvinkel. När snitten läggs högt upp i 
armhålan blir de knappt synliga för din omgivning. 
Enda gången de märks är om du står som på bil-
den på nästa sida. Snitten blir runt fyra centimeter 
och för de flesta läker ärren mycket fint. 
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Kvinnan på bilden (har 
400cc*, mellanprofil) 
och är fotograferad två 
månader efter sin ope-
ration hos oss. Ärren i 
armhålan har läkt på ett 
normalt sätt och redan 
inom ett år är de van-
ligtvis knappt urskiljba-
ra. Ett snitt som läggs 
i vecket under bröstet 
bleknar också, men 
syns även tio år efter 
operationen. 

Det finns inga begränsningar i volym på de implan-
tat som vi kan lägga in via armhålan. Skulle du av 
någon anledning vilja byta implantaten kan också 
detta göras via snittet i armhålan.

Att lägga ett snitt runt vårtgården är endast aktu-
ellt om du gör ett bröstlyft samtidigt. Möjligheten att 
amma kan begränsas efter ett sådant ingrepp. 

Vilken typ av snitt som önskas och passar dig dis-
kuterar vi under din konsultation.
 
Ol ika placeringar & deras egenskaper
I dina bröst finns viktiga känselnerver, mjölkgångar 
och blodkärl som skyddas av fettvävnad, körtlar 
och bindväv.  Mellan bröstkorgen och dessa vävna-

der finns två stora muskler. Implantaten kan place-
ras framför eller bakom dessa muskler. 

Ett implantat som läggs bakom muskeln minimerar 
risken för kapselbildning, utgör inget hinder för am-
ning, bidrar till ett naturligare resultat, ger mjukare 
bröst och minskar risken för att du ska känna av 
eller se dina implantat.  Dessutom glider ett struktu-
rerat implantat under muskeln inte lika lätt mot väv-
naderna som släta, vilket ger dig ett mer bestående 
resultat och minskar risken för veckbildning.

Genom att placera implantaten bakom bröstmus-
keln lämnar vi såväl körtlar som bröstvävnad, ner-
ver och mjölkgångar ifred och därför påverkas inte 
amningsförmågan.  När hela ditt bröst ligger framför 
implantatet är det inte heller några problem att göra 
mammografi. 

Vi arbetar nästan uteslu-
tande med att placera textu-
rerade gelimplantat bakom 
bröstmuskeln tillsammans 
med efterföljande massage, 
eftersom de positiva egen-
skaperna är så många. Som 
ett resultat av kombinatio-
nen har Citadellkliniken en 
av landets lägsta frekven-
ser av kapselbildning, cirka 
0,2%. 

*Implantatens volym mäts i cc, cubic centimete, och motsvarar samma mängd i milliliter.

Skulle du trots allt drabbas av kapselbildning inom 
fyra år står Citadellkliniken för denna operation.

Som du märker är fördelarna flera. Vilken metod 
vi väljer beror både på dina önskemål, din kropps 
förutsättningar och givetvis på de egenskaper res-
pektive placering och implantatstyp innebär.  Under 
din konsultation går vi igenom vad som är bäst för 
just dig. 

Konsultation & implantatval 
För att kunna ge varje kvinna de bröst hon önskar 
finns mängder av implantatmodeller och profiler 
på marknaden. När vi träffas pratar vi igenom dina 
tankar, frågor och önskemål. Därefter mäter vi din 
bröstkorg och din bröstvävnad för att kunna rekom-
mendera de implantat som ger dig det resultat som 
du önskar. Till viss del styr dina biologiska förutsätt-
ningar implantatstorleken. 

På kliniken har vi implantat med olika profiler, yt-
strukturer, mjukhet och storlekar. Under din konsul-
tation får du prova implantaten så att du kan skapa 
dig en uppfattning om vad som känns bra för dig. 

Så f inner du din storlek
Funderar du mycket kring vilken storlek och form 
som passar dig? För att göra det lättare för dig att 
fatta ett bra beslut kan du börja med att leta efter 
bilder på bröst som du tycker ser harmoniska ut 
och liknar de du själv önskar. Försök att ta ställning 
till vilket utseende du vill att dina bröst ska få. Vill du 
ha hög, mellan eller låg profil? Det är bra, inte minst 
för din egen skull, att kunna sätta fingret på vad du 
tänker dig. 

Det är få kvinnor som ångrar sin operation. Då är 
det vanligare att man efter ett tag känner att stor-
leken trots allt blev för liten. Detta beror främst på 
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att du snabbt vänjer dig vid din nya kroppsform. 
På kliniken får du därför prova olika implantat. Ett 
inlägg på 300cc räcker oftast för att få en markant 
förändring mot den bröststorlek du har idag.  När 
implantatet sedan är i din kropp ”försvinner” yt-
terligare 25cc-50cc, eftersom implantatet lägger 
sig annorlunda inuti kroppen. Därför är det bra att 
lägga på lite extra när du har hittat den storlek du 
trivs med.

Prova gärna ut ny bröststorlek hemma i lugn och ro. 
Köp en bh med den kupstorlek som du tror att du 
vill ha. Fyll två påsar med ris eller gryn, och prova 
dig sedan fram mellan olika volymer.

Genom att forma dina testinlägg kan du förändra 
både bredden/diametern och profilen/projektionen. 
Det innebär att 350cc med hög profil projiceras mer 
och blir smalare än 350cc med mellanprofil.

Testet ger dig en bra uppfattning om hur dina bröst 
kan förändras, både vad det gäller volym och form. 
Det är viktigt att du inte låser fast dig vid antal cc/
milliliter eller en viss kupstorlek. Det viktiga är att 
du tittar i spegeln och känner att det ser bra ut och 
känns rätt. 

När du finner den storlek som du trivs med är det 
bra om du fortsätter att gå med din testbh under ett 
tag. På så sätt märker du hur du vänjer dig vid din 
nya kroppsform. 

Droppformade bröst
Ett droppformat bröst ser i mångas ögon mer na-
turligt ut än ett som är lite rundare. Många kvin-
nor vill därför ha anatomiska implantat för att skapa 
ett toppigt bröst. Nackdelarna med anatomiska 
implantat är dels att de är fastare för att hålla sin 
droppform och att de kräver upp till två centimeter 
längre snitt än runda implantat. Kanterna kan också 
synas vid armrörelser. Dessutom måste snittet läg-
gas under bröstet, vilket ger synliga ärr.

På Citadellkliniken har vi utvecklat en teknik som 
gör att vi kan använda de runda implantaten och 
ändå ge dig den naturliga droppformen. I de flesta 
fall ger därför ett runt implantat både de finaste och 
mjukaste brösten, såväl som de mest diskreta är-
ren. De runda implantatens positiva egenskaper ger 
dig även ett mycket tillförlitligt resultat. 

Runda implantat,  band & bh
Kvinnan på första bilden har runda högprofilsimp-
lantat, 550cc. Hon hade mycket små bröst före sin 
operation, men som du ser har hon ändå fått en 
toppig bröstform. 

Resultatet beror på att vi har utvecklat en teknik där 
du efter din operation använder ett elastiskt band 
ihop med vår specialbh. Bandet ser till att dina im-
plantat inte hamnar för högt upp och skapar dropp-
formen genom att forma den undre bröstpolen. 
 

När du använder vår specialbh ger du dina nya 
bröst även den vackert markerade skuggan under 
brösten. Dessutom ser bh’n till att dina implantat 
hamnar i exakt rätt läge. 

Kombinationen med vår specialbh, elastiskt band 
och massage ger brösten en fin form, håller dem 
mjuka och förebygger en kapselbildning. 
(mittenbilden 400cc)

Bandet och bh’n använder du dygnet runt under 
läkningens första fyra veckor. På så vis formar du 
toppiga, droppformade bröst med en mycket fin 
markering och naturlig form.

Kvinnan till höger har runda mellanprofils-implantat 
med 375cc och har endast använt en sportbh efter 
sin operation. Eftersom hon inte använt vår special-
bh och band enligt ovan har hon fått en onaturlig 
buktning i bröstets övre del. Kvinnan på bilden till 
höger är alltså ej opererad på Citadellkliniken.

Inför din operation
Cirka en månad före din operationsdag får du hem 
ett brev där vi berättar mer om vad som är viktigt 
både före och efter din operation. Du får flera tips 
och praktiska råd samt ditt recept på antibiotika. 
Det är viktigt att du inte röker veckorna före och ef-
ter operationen. Detamma gäller även med alkohol. 
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Om du missköter detta finns risk för sämre läkning 
av operationsområdet, fula ärr och infektion. 

Din vistelse hos oss
När du kommer till kliniken för din operation blir du 
omhändertagen av en sjuksköterska. Du träffar din 
läkare, som då fotograferar och ritar upp opera-
tionsområdet, samt går igenom din operation.

Operationen sker under full narkos och tar cirka en 
timme. Timmarna efter operationen övervakas du 
av en narkosläkare och narkossköterska. Under din 
natt på kliniken har du tillgång till flera mycket erfar-
na sjuksköterskor, som står i direktkontakt med din 
kirurg. De hjälper dig med allt i från smärtlindring till 

mat. Smärtan efter operationen är individuell, men 
mest intensiv under det första dygnet. Därför är en 
natt på kliniken alltid uppskattad. Morgonen därpå 
undersöks du av din läkare som berättar hur du ska 
göra under de närmsta veckorna för att nå ett opti-
malt resultat. Planera för hemfärd vid halv nio-tiden 
morgonen efter. Det är bra om du har en vän som 
kan hämta dig med bil på kliniken. 

Sjukskrivning & träning  
Efter en operation av den här storleken svarar krop-
pen ofta med trötthet. Det är viktigt att du lyssnar 
på din kropp för att ge den alla förutsättningar att 
läka ordentligt. En bra regel är att inte göra något 
som känns obehagligt. 

De flesta återgår till vardagen en till två veckor efter 
operationen, men under den första månaden ska 
du undvika fysisk träning. Så snart du orkar är det 
bra med lugna promenader eftersom ökad blodcir-
kulation gynnar din läkning. 

Ditt resultat  
Varje detalj i ett ingrepp kan aldrig garanteras. Re-
sultatet beror på dina genetiska förutsättningar, 
din hälsa, ålder och din fysik. Dina egna bröst är 
självklart den grund som vi har att skapa resultatet 
från. En professionell plastikkirurg kan genom sin 
kompetens skapa mycket bra resultat, men det är 
också viktigt att du har realistiska förväntningar.

Förändringen växer fram
Brösten känns alltid spända och svullna de första 
veckorna. Efterhand töjer huden, dina muskler och 
vävnader ut sig och då mjuknar även brösten. Un-
der de första månaderna har du därför möjlighet att 
påverka formen på dina bröst. Det tar flera måna-
der innan dina bröst får sin slutgiltiga form och med 
en korrekt användning av bh’n och bandet grundar 
du för ett optimalt resultat. 

Känselförändring
I samband med svullnaden kan en känselförändring 
uppstå. Vissa kvinnor upplever att de får känsligare 
bröst och i enstaka fall förloras känseln tillfälligt.
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Om du är nöjd med storleken på dina bröst men 
tycker att de blivit slappa och hängiga t.ex. efter 
amning kan det vara lämpligt med ett bröstlyft.

Då ändras bröstvårtans placering och stramas upp 
och den överflödiga huden avlägnas under bröstet.

Om hänget inte är så uttalat kan det räcka med att av-
lägsna hud runt vårtgården vilket då ger ett mindre ärr.

Operation
Ingreppet sker vid vår klinik i Landskrona. Du är 
sövd under ingreppet som tar ungefär en timma.

Vid önskemål kan du gå hem samma dag med en 
stadig bh som förband.

Sjukskrivning
Återbesök för stygntagning och kontroll sker efter  
två veckor. Du väljer själv om dina konsultationer 
och återbesök sker i Landskrona eller på vår mot-
tagning i Malmö.

Normal sjukskrivningstid är två veckor. En slutbe-
dömning sker efter tre månader då form och ärr 
kontrolleras.

Bröstlyft

Detta beror på att de ytliga nerverna kan klämmas 
när brösten svullnar, eller skadas under operationen. 

En känselpåverkan på brösten kan uppkomma di-
rekt efter operationen. Den är oftast partiell och i de 
allra flesta fall övergående. Det är extremt ovanligt 
med en förändring av kontraktionsförmågan i bröst-
vårtorna, eller ett permanent känselbortfall eftersom 
nervbanorna förr eller senare letar sig tillbaka.

Återbesök 
Inom två veckor tar vi bort dina stygn och kontrol-
lerar att allt är bra. Efter tre månader gör vi slutkon-
trollen där vi jämför bilderna vi tagit före och efter 
din operation och tittar på ditt resultat.

Implantatens l ivslängd, hål lbarhet & 
garantier
Vi använder endast implantat från de välrenom-
merade och världsledande tillverkarna Mentor och 
Allergan, som båda lämnar generösa garantier. 

Det finns idag ingen forskning som tyder på att 
modena gelimplantat behöver bytas ut. Orsakerna 
till varför vissa kvinnor gör en utbytesoperation är 
flera. Oftast är det fråga om ett val, att man vill byta 
storlek, byta ut sina koksaltimplantat mot solida ge-
léhallon eller att man vill lägga implantaten bakom 
bröstmuskeln osv. Mer sällan är ett utbyte eller bort-
tagande nödvändigt på grund av en komplikation. 

För de flesta kvinnor är en bröstförstoring ett ingrepp 
som kommer att betyda mycket för livskvalitén.  
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Stora tunga och hängiga bröst kan ge upphov till 
smärtor, värk och trötthetskänsla i nacke, axlar och 
skulderparti.

Det kan givetvis också bidra till svårigheter att finna 
passande kläder och omöjlighet att delta i idrotts- 
och annan fysisk aktivitet. Inte sällan ger det också 
psykiska besvär då man undviker vissa situationer 
och isolerar sig socialt.

Operation 
Operationen tar ca två timmar och du är sövd un-
der ingreppet. Brösten minskas då i storlek, bröst-
vårtan flyttas upp och överflödig hud tas bort.

De flesta patienter stannar en natt på kliniken efter 
bröstförminskningsoperationen, men detta är inte 
alltid nödvändigt. En stadig bh används som för-
band under fyra veckor.

Sjukskrivning
Efter två veckor kommer du på ett återbesök och 
då tas eventuella stygn bort. Normal sjukskrivnings-
tid är tre till fyra veckor och efter tre månader kom-
mer man på en slutkontroll på mottagningen. Du 
väljer själv om dina återbesök sker i Landskrona   
eller vid vår mottagning i Malmö.

BröstförminskningBröstförstoring och samtidigt bröstlyft

Om brösten är hängiga och volymen är för liten kan 
man kombinera bröstlyft och förstoring vilket är en 
relativt vanlig och efterfrågad operation. Då gäller 
samma sak som vid enbart lyft att vid mindre uttalat 
häng kan ärren begränsas till området runt vårtgården.

Alla typer av implantat kan användas. Storleken och 
formen kan väljas av patienten själv, men begränsas 
som vid en vanlig förstoring av måtten på bröst och 
bröstkorgsvägg.

Operation
Du är sövd under operationen som tar ungefär två 
timmar. Någon påverkan på eventuell framtida am-

ning ger inte denna operation. Ett visst känselbort-
fall i bröstvårtorna kan förekomma. Detta återkom-
mer dock i de flesta fall men kan ta några månader.

Sjukskrivning 
De flesta patienter stannar kvar en natt på kliniken 
för att få hjälp med smärtlindringen då smärtan är 
som mest intensiv. Normal sjukskrivningstid är två 
till tre veckor. Eventuella stygn tas efter två veckor 
och en slutkontroll görs efter tre månader.

För att få en bedömning om vilken operationsmetod 
som är lämplig just för dig beställer du en konsulta-
tionstid hos någon av våra plastikkirurger.

Före Efter
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I de fall en eller båda bröstvårtorna ständigt är in-
dragna kan detta åtgärdas med ett relativt enkelt 
kirurgiskt ingrepp. Operationen görs i lokalbedövning 
och lugnande medicin och tar cirka tjugo minuter. 
 
Du kan gå hem från kliniken samma dag så fort du 
har piggnat till.

Någon direkt smärta efter ingreppet behöver du 
inte oroa dig för. Sjukskrivning är inte nödvändigt 
utan du kan jobba och röra dig obehindrat direkt. 
 
Efter tre veckor kommer du till kliniken och tar bort 
stygnen.

Indragna bröstvårtor

I princip har alla kvinnor mer eller mindre olikstora 
bröst. Vi kallar detta för bröstasymmetri. Om brös-
tens olikhet är mycket stor kan detta skapa pro-
blem. Det kan orsaka kroppsliga problem i form av 
sned belastning på ryggen som kan ge upphov till 
ryggbesvär.

Oftast är det ett kosmetiskt problem med synligt 
olikstora bröst. I en del fall har man också en oön-
skad form på brösten som kan vara både spetsiga 
och hängiga. Detta kan korrigeras med en bröst-
plastikoperation.

Om det mindre bröstet har den storlek du önskar 
minskas och lyfts det större och ett lyft görs endast 
på det mindre bröstet.

Om du däremot tycker det större bröstet är av den 
volym du önskar förstoras det mindre bröstet med 
en protes. Vill du öka volymen på båda brösten väl-
jer du olika storlek på proteserna för att korrigera 
asymmetrin. Om du är nöjd med formen på brösten 
kan snittet läggas i armhålan. Detta provas nog-
grant ut vid konsultationen före operationen. Du har 
givetvis stora möjligheter att välja en hel del själv.

Operation och sjukskrivning
Operationen görs i narkos och du stannar en natt 
på kliniken. Sjukskrivningstiden är två till fyra veckor.

Olikstora bröst
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Den vanligaste orsaken till att du har önskemål om 
ett bröstprotesbyte är att du vill ändra din bröststor-
lek, antingen till större eller mindre volym. Om den 
första operationen är gjord via ett snitt i armhålan 
går det att göra protesbytet via samma snitt.

Om den tidigare operationen däremot är gjort via 
ett snitt under bröstet användes samma snitt under 
bröstet för att undvika nya ärr.

Ibland kan orsaken till protesbyte vara att brösten    
blivit slappa och hängiga, då kan ett byte kombineras 
med ett bröstlyft. Om brösten blivit hårda eller har 
en onaturlig form kan det bero på att du vid den 

tidigare operationen lagt proteserna ovanpå bröst-
muskeln.

Då omplaceras proteserna till ett läge under bröst-
muskeln för att få ett mjukare och naturligare          
resultat. Storleken kan även ändras vid samma 
operationstillfälle.

Operation och sjukskrivning
Operationen görs alltid i narkos och du stan-
nar en natt på klinken. Som förband har du en 
klippt specialbh och ett band ovanpå brösten 
i upp till fyra veckor för att omforma brösten. 
Sjukskrivningstiden är cirka två veckor.

Protesbyte

Välkommen hit

Vi hoppas att du känner dig mer insatt i vad en bröstoperation 
innebär efter att du har läst den här broschyren. Du är alltid välkommen 

att kontakta oss med dina frågor och tankar 
på 040-30 17 50. 

Bestämmer du dig för att göra en bröstoperation så är du i goda händer 
hos oss på Citadellkliniken. Varmt välkommen!  

  

-  M e d  f o k u s  p å  d e t a l j e r  -

www.citadellkliniken.com



-  M e d  f o k u s  p å  d e t a l j e r  -


