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Postoperativa instruktioner vid bröstförstoring eller byte av implantat  

1. Ta hjälp av någon i din närhet för hemfärden efter operationen. 

 

2. Ha löst sittande kläder som du inte behöver sätta på dig genom att dra dem över 

huvudet utan som du kan knäppa.  

 

3. De första 24 timmarna efter operationen bör man hålla sig i stillhet och vila med 

huvudet i högt läge. Sov på ryggen. Undvik ansträngande aktivitet under de första 24 

timmarna då ansträngning som höjer blodtrycket kan orsaka blödningar. 

 

4. De första 24 timmarna efter operationen kan du kyla sidorna av brösten med is. 

Det kan lindra och göra så att svullnaden blir mindre.  

 

5. Om du upplever smärta efter operationen kan du ta ordinerad smärtlindring enligt 

anvisningarna. Istället för förskrivna läkemedel kan du ta Tylenol (Acetaminophen). 

Undvik mediciner som innehåller acetylsalicylsyra eller ibuprofen. Undvik alkohol när 

du tar mediciner. 

 

6. Om du blir ordinerad oral antibiotika ska du äta hela kuren enligt instruktion. 

 

7. Ring din läkare omedelbart om du upplever något av följande: 

Feber med en temp över 39 grader. Frossa och skakningar. Kraftig smärta som inte 

svarar på smärtlindring. Klarröd blödning från operationsområdet.  

 

8. Undvik kraftig eller ansträngande armrörelser de tre första veckorna. Solbada inte 

förrän du fått klartecken för det och undvik att bli för varm. 
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9. Var uppmärksam på att rökning och läkemedel som ej rekommenderats av din 

läkare kan leda till komplikationer och äventyra resultatet av din operation. 

 

10. Du kan duscha 24 timmar efter operationen. Tvätta såren med mild tvål och 

badda torrt. 

 

11. De första veckorna kan du höra eller känna susande och gnisslande ljud från 

dina bröst. Detta är normalt och är ett antibiotika som sakta tas upp av din kropp. 

Dina implantat läcker inte. 


