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Informerat samtycke – Bröstförstoring med större implantat än vad som 

rekommenderas av Dr Montroyal 

Jag, ___________________, har pratat med Dr. Montroyal och förstår till fullo och 

accepterar följande gällande att jag önskar bröstförstoring med implantat som är 

större än vad Dr. Montroyal anser är optimalt för min bröstvävnad och kroppens 

proportioner. 

 

Jag förstår alla uppgifterna nedan och har haft möjlighet att få alla mina frågor 

besvarade. Jag känner mig informerad och accepterar de risker och avvägningar 

som anges nedan, vilket framgår av mina initialer _________bredvid varje punkt. 

(Vänligen signera med dina initialer på raden samt i anslutning till alla punkter 

nedan).  

 

| | Med åldern kommer min hud på brösten att åldras, tänjas ut och bli tunnare även 

utan implantat. Desto större brösten är, med implantat eller naturligt, desto mer 

kommer huden att tänjas ut. 

 

| | Att sätta in implantat i mina bröst kommer göra dem tyngre vilket leder till att 

huden permanent tänjs och tunnas ut. 

 

| | Ju större implantaten är desto mer kommer bröstvävnaden att tänjas ut 

 

| | Att lägga på extra tyngd i brösten kommer nästan garanterat göra så att de ser 

värre ut med tiden, med ökad uttänjd och slapp hud. Det är omöjligt att bedöma hur 

lång tid det tar innan detta sker då detta är beroende av individuella faktorer.  
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| | Att lägga på extra tyngd i mina bröst med större implantat kan leda till att jag i 

framtiden kan behöva ytterligare kirurgi, särskilt bröstlyft med medföljande synliga 

ärr. Jag kommer att ta på mig ytterligare kostnader som tillkommer, sjukfrånvaro från 

arbetet, risker och kompromisser om ytterligare kirurgi är nödvändigt. 

 

| | Överdriven uttänjning av bröstvävnad från ett stort implantat ökar benägenheten 

för komplikationer och problem med läkningen om vävnaden blir väldigt tunn. 

 

| | Då bröstvävnaden blir tunn kommer jag att kunna känna implantaten. Delar av 

implantaten kan även synas genom huden, och synliga veck eller rynkor kan 

framträda.  

 

| | Om det sker en överdriven uttänjning av bröstvävnad eller komplikationer (vilket är 

omöjligt att förutse) kan det även bli nödvändigt att ta bort implantaten helt. Det 

äventyrar mina brösts utseende och ger synliga ärr om bröstlyft är nödvändigt efter 

att implantaten tagits bort.  

 

| | I och med att jag begär implantat som är större än vad Dr. Montroyal anser är 

optimalt för min bröstvävnad och kroppsproportioner, motsäger jag Dr. Montroyals år 

av erfarenhet och bedömning. Jag accepterar det fulla ansvaret för resultatet av mitt 

val, oavsett om resultat eller riskerna är kända eller okända för mig eller för Dr. 

Montroyal innan operationen. 
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| | Jag förstår och accepterar alla dessa risker, begränsningar, kompromisser samt 

Dr. Montroyals begäran, och vill gå vidare med bröstförstoring med implantat som är 

större än det optimala. Jag har fått möjlighet att få alla mina frågor besvarade och 

jag är fullständigt bekväm i mitt beslut.  

 

Undertecknat den _____ /_____, 20___. 

 

 

_____________________________          _____________________________ 

 

Patient: (Vänligen signera)                          Vittne: (Vänligen signera) 

 


