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Designbröst på Sveriges
nya designklinik, Klinik34
Bröstförstoring idag är något helt annat än vad det var för tio år sedan.
Idag finns möjligheten att få bröstimplantat som är perfekt anpassade
för varje kvinna. Bröstimplantat idag är handgjorda, har livslång garanti
och kan inte spricka eller läcka.
Fredrik Berne Estetisk kirurg
och Bröstkirurg på Klinik34
och Sahlgrenska Universitets
Sjukhus berättar.
- Möjligheterna och tekniken
kring bröstförstoring har förändrats avsevärt under de senaste
åren. Att välja rätt implantat
är en av de viktigaste delarna
för att nå ett lyckat resultat.
Självklart skall det göras tillsammans med din läkare.
- Alla kvinnor är unika i sin
form, därför jobbar vi med

Natrelle bröstimplantat som
finns i olika former och utförande för att passa olika kvinnor. För kvinnor som inte vill
ha implantat erbjuder vi både
kroppseget fett och macrolane.

Vad skall man tänka på
inför en bröstoperation?
- Som patient måste du känna
dig trygg med din kirurg. Det
är viktigt att du upplever att din
läkare lyssnar och förstår dina

Hemsida: http://www.klinik34.se/

önskemål. Det är bara genom att
förstå sina patienter som man
kan uppfylla deras förväntningar. Är du osäker, gå på flera
konsultationer.
- Välj bra implantat, det finns
olika implantat idag och
självklart olika kvalitéer. Det
är värt som patient att få ett
implantat som du inte behöver
oroa dig över att du måste byta
ut efter tio år och betala några
tusenlappar extra för det.
- Tänk inte volym. En viss
Telefon: 031-774 02 92

volym kan vara för stort på en
patient och ge liten förändring
på en annan, så även om din
bästa väninna har lagt en viss
volym så kan det ge ett annat
resultat på dig. Vi var först i
Sverige med att kunna erbjuda
våra patienter att “prova” sina
nya bröst live 3D innan operation.
Hur menar du?
- När man kommer för konsul-

Liv i Rörelse är en annonsbilaga från Bulldog Media Group i samarbete med Utsidan.se

tation för bröstförstoring pratar
vi inte volym. Istället har vi
ett unikt system där man som
patient får ta på sig en specialanpassad Bh och linne, därefter
har vi speciella inlägg som man
provar. Genom att göra detta får
man som patient se slutresultat
med kläder på innan operationen. När man har hittat en
volym som man trivs med och
som passar till axlar och höfter
mäter jag patienten. Vi mäter
bredd, höjd på bröstet och projektion, men även avstånd från
bröstvårta ned till vecket under
bröstet och upp till nyckelben.
Tillsammans med mått på själva
bröstkorgen och det inlägg patienten har valt framför spegeln

kan jag då föreslå ett implantat
som passar just den patienten
och ger exakt det resultat som
patienten sett i spegeln under
utprovningen. Först då kan
jag berätta för patienten vilken
volym som kommer att ge det
önskade resultatet.
- Denna metod är relativt ny
men ger patienten möjligheter
att prova sina bröst innan operation, något som rispåsar och datoranimationer inte ger. Många
patienter kommer ett par gånger
t.ex. med sin väninna eller man
och provar ut sina implantat.
- Vi använder uteslutande så
kallade geléhallon med andra
ord formstabila silikonimplantat, de finns både som runda
och anatomiska, där anatomiska
ger ett mer naturligt resultat
utan kläder på. Att hitta ett
naturligt resultat med kläder på
handlar mer om volym det är
därför viktigt att prova ut med
vårt system innan operationen.
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Det finns idag 3 olika sätt att göra
bröst på. Klinik34 och Fredrik
Berne var först i Sverige med att
erbjuda alla: Implantat, Macrolane och kroppseget fett. Olika
kvinnor har olika förutsättningar
och självklart olika önskemål.
Därför erbjuds alla tre metoderna
på Klinik34 så att man som patient kan få just den behandling
som passar bäst.

