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Postoperativa instruktioner vid borttagning av implantat 

1. Efter operationen kan du sova i den ställning som känns bekväm för dig. 

 

2. De första 24 timmarna efter operationen kan du kyla brösten med is. Det kan 

lindra och göra så att svullnaden blir mindre.  

 

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

anvisningarna. Ta medicinen i samband med matintag för att undvika illamående. 

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

 

4. Om du blir ordinerad antibiotika ska du äta hela kuren enligt anvisning. 

 

5. Om du äter Vita Medica-tillskott kan du börja ta dem igen när du kommer hem. 

Inga andra läkemedel bör tas under de första 10 dagarna efter operationen. Undvik 

alkohol den tid som du tar mediciner. 

 

6. 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. Plötslig betydande 

svullnad på ena eller båda brösten. 

 

7. Drick mycket vätska. Man blir lätt uttorkad efter en operation och uttorkningen kan 

orsaka illamående och yrsel. 

 

8. Efter operationen sätter man på gasväv och en stödjande behå. Under de första 

24 timmarna innan det första återbesöket får du hålla operationsområdet rent och 
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torrt med hjälp av gasväv och behå. Du kan själv ta bort gasväven dagen efter om 

du inte har ett inbokat återbesök för det. 

 

9. Du kan duscha 24 timmar efter operationen. Tvätta såren försiktigt med mild tvål. 

Badda torrt med en ren handduk. Stygnen efter ingreppet sitter på insidan och 

kommer att försvinna av sig själv. En del stygn kan även komma ut genom huden 

och det är helt normalt. Över snitten sitter kirurgisk tejp. Den tål vatten och kommer 

inte att falla av. Tejpen sitter över såren för att ge ett extra stöd. Den faller tillslut bort 

av sig själv eller tas bort av din läkare vid återbesök. 

 

10. Ett dygn efter operationen kan du vara normalt aktiv. Senare kan du återuppta 

din träning när du tycker att det känns ok för kroppen.  

 

11. Efter operationen får man räkna med svullnad och blåmärken vid ingreppet. 

Graden av svullnad och blåmärken varierar och är individuell. 

 

12. De första veckorna är det vanligt att såren vätskar något. Färgen kan variera från 

rött till gult. Detta är fullt normalt. 

 

13. Bli inte orolig om det är en skillnad på bröstens storlek, form, känslighet eller 

liknande. Det tar flera veckor eller månader innan brösten läkt och fått ett jämnt 

utseende. Skillnaden beror på svullnad samt aktivitet, att man kanske rör sig mer på 

den ena sidan. 

 

14. Undvik att exponera brösten för sol efter operationen. 
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15. Var uppmärksam på att rökning och läkemedel som ej rekommenderats av din 

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

 


