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MENTOR  MemoryGelTM Xtra®

Ny innovation som du kan lita på



*  I händelse av bekräftad ruptur (spricka) eller deflation (läcka) på ett MENTOR® bröstimplantat på grund av slitage eller delaminering som kräver kirurgiskt ingrepp, kommer 
Mentor att oavsett implantatets ålder kostnadsfritt tillhandahålla ett MENTOR® bröstimplantat. 

† Skulle en utbytesoperation för ett MENTOR® gelfyllt bröstimplantat krävas på grund av en bekräftad ruptur som äger rum inom tio (10) år efter implantationsdagen och 
förutsatt att berättigande påvisas och bekräftas av Mentor baserad på dess bedömning och utvärdering, kommer Mentor att betala erlagda kostnader som inte omfattas av 
försäkring, för operationssal, anestesi och/eller kirurgikostnader som är direkt anknutna till revisionskirurgi, upp till ett maximalt sammantaget belopp på €1000. Kostnader för 
operationssal och anestesi ska prioriteras för betalning. I sådana fall ska begäran om ekonomisk ersättning enligt trygghetsprogrammet MentorPromise lämnas in till din kirurg. 
Ekonomisk ersättning innebär inte ett lån till dig.

‡ I händelse av kapselkontraktur (Baker III/IV), dubbelkapsel eller serom i sent skede vid bröstförstoringsoperation med MENTOR® gelfyllt bröstimplantat, kommer Mentor att 
kostnadsfritt tillhandahålla utbyte av ett MENTOR® gelfyllt bröstimplantat under en period på tio (10) år från implantationsdagen, förutsatt att berättigande påvisas och 
bekräftas av Mentor baserad på dess bedömning och utvärdering av all nödvändig dokumentation. Mentor tillhandahåller en ersättande MENTOR® produkt i valfri storlek 
och motsvarande modell som den produkt som ursprungligen implanterades.

Vi finns här före din operation för att svara på dina frågor. 
Ännu viktigare är det att vi även finns här efter operationen, 
med ett långsiktigt engagemang för ditt välbefinnande.

Oavsett om du har beslutat dig för att se bättre ut eller 
öka din självkänsla så ger det en trygghet på lång sikt 
efter operationen att veta att din kirurg har valt implantat 
av hög kvalitet.

Som världsledande tillverkare av högkvalitativa bröstimplantat 
under mer än 30 år så har miljontals kvinnor valt Mentor. 
Tack vare vårt fokus på kvalitet och innovation så kan vi erbjuda 
marknadens mest generösa trygghetspaket   – MENTORPromise.5
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AUTOMATISK REGISTRERING, UTAN KOSTNAD

Översikt för trygghetsplanen MENTORPromise

KONTRALATERALT IMPLANTAT UTAN KOSTNAD 
på kirurgens begäran

PRODUKTUTBYTE UTAN KOSTNAD I HÄNDELSE 
AV KAPSELKONTRAKTUR (Baker III/IV), 
DUBBELKAPSEL OCH/ELLER SEROM I SENT SKEDE‡

EKONOMISK ERSÄTTNING PÅ UPP TILL 
€1000 VID RUPTUR †

ERSÄTTNINGSPRODUKT VID RUPTUR – HELA LIVET, 
UTAN KOSTNAD*

Mentor är måna om ditt 
långsiktiga välbefinnandeDen mjuka, naturliga känslan du önskar*3 , nu med:

Designad 
med dig och 
din kirurg i 

åtanke

Xtra Projektion
Ökad projektion för ökat självförtroende

Xtra Fyllighet
Ökad fyllighet för ett yppigare utseende 

med en djupare urringning

 *  Kundundersökning med 452 deltagare. 
	∏	I	ett	blindtest	där	man	har	jämfört	två	likvärdiga	bröstimplantat	(MemoryGel	Xtra	vs.	Inspira	Responsive	vs.	Inspira	Cohesive)	med	452	respondenter.	 
	¶	I	ett	test	där	man	har	jämfört	två	likvärdiga	bröstimplantat	(MemoryGel	Xtra	vs.	Inspira	Responsive	vs.	Inspira	Cohesive)	besvarat	av	79	kirurger.

I en blind jämförelse¶4

9 av 10 
kvinnor föredrar 
MemoryGel     XtraTM

Kirurgerna valde MemoryGel 
Xtra framför den närmaste 
konkurrenten
I en blind jämförelseΠ2
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Viktig säkerhetsinformation
MENTOR® MemoryGelTM bröstimplantat är avsedda för bröstförstoring eller 
bröstrekonstruktion hos kvinnor som är 18 år eller äldre. Bröstimplantatkirurgi  
får inte utföras på kvinnor med någon aktiv infektion i kroppen, befintlig cancer 
eller förstadier till cancer i brösten och som inte fått adekvat behandling för dessa 
tillstånd. Bröstimplantatkirurgi får inte heller utföras på gravida eller ammande 
kvinnor. Det finns risker associerade med bröstimplantatkirurgi. Bröstimplantat 
är inte livslånga implantat och det kanske kommer att krävas mer än ett ingrepp 
för att erhålla önskat resultat. Du kan behöva ytterligare oplanerade operationer 
på grund av komplikationer eller oönskade kosmetiska resultat. Många av 
bröstförändringarna eller en implantation är irreversibla (oåterkalleliga) och 
bröstimplantaten kan påverka din förmåga att amma genom att reducera 
mjölkproduktionen. De vanligast förekommande komplikationerna med gelfyllda 
implantat är bland annat kapselkontraktur, asymmetri och bröstsmärta.  
Det föreligger en lägre risk för implantatruptur, som oftast är obemärkt (dvs. 
varken din läkare eller du märker rupturen). Påverkan på hälsan vid ruptur av ett 
silikongelfyllt bröstimplantat har inte fastställts helt. Screeningar som mammografi, 
MRT, eller ultraljud rekommenderas efter din bröstoperation för att underlätta 
upptäckten av en eventuell implantatruptur. Patienter uppmanas att diskutera 
kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, risker och fördelar associerade 
med bröstimplantat med läkaren. Det är viktigt att du är medveten om riskerna 
som associeras med bröstimplantatkirurgi när du överväger bröstimplantat.

Källor:

1. Baserat på antal marknadsdelar globalt, juni 2017 
2. "Mentor Worldwide, LLC. MENTOR® MemoryShape™ Post-Approval Cohort Study" 
      (tidigare kallad "Contour Profile Gel Core Study") "Final Clinical Study Report", 2 juni, 2015.

3. "Mentor Consumer Preference Market Research Report", juli 2017.

4. Summering av "Safety and Effectiveness of MENTOR® MemoryGelTMSilicone Gel-Filled 
     Implants in Patients who are Undergoing Primary Breast Augmentation, Primary Breast 
     Reconstruction", eller Revision. "10-year Core Gel Final Clinical Study Report", april 2013.

5. Baserat på jämförelse av garantier för följande bröstimplantat: 
     Allergan Natrelle: http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx, 
     EuroSilicone & Nagor: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http:// 
     www.laboratoires-arion.com/images/arion/ARION_GUARANTEE_PROGRAM_ANG.pdf, 
     Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/IoE_Information_engl_2015- 
     01.pdf, Motiva: https://motivaimplants.com/product-warranty/, Sebbin: Garantie des 
     IMPLANTS MAMMAIRES och La garantie premium. Åtkomstdatum 20 mars 2017.

Du är välkommen att kontakta oss på  
Mentor Norden via vår lokala distributör:
Promeduc Surgical AB
Rubanksgatan 8, 741 71 Knivsta 
  
Tfn: 018 – 54 54 00  
e-post: info@promeduc.se

Läs mer om Mentors bröstimplantat på  
www.mentorimplants.se
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