
Vejledning om 
implantater

Hvilke implantater skal jeg vælge? Hvor mange 
størrelser og former er der at vælge imellem? 

Få svar på alle dine spørgsmål vedrørende 
implantater i denne vejledning



EUROSILICONE
På HCA Klinikken har vi en høj standard, hvad angår kvalitet og 
tryghed. Derfor bruger vi implantater fra EUROSILICONE, som 
har mere end 25 års solid erfaring med silikoneimplantater, og 
som er blandt de mest efterspurgte og anbefalede blandt 
førende plastikkirurger verden over.

Implantater fra EUROSILICONE er absolut kvalitetssikrede med 
strenge krav til råmateriale, styrke og holdbarhed. Hvert enkelt 
implantat gennemgår flere avancerede test og styrkeprøver 
både under produktionen og ved sikkerhedskontroller.

Silikoneimplantater bliver udsat for slitage i kroppen gennem 
årene, hvilket skaber en risiko for, at der slides hul i yderskallen 
på implantatet. Tidligere havde silikoneimplantater derfor typisk 
en holdbarhed på 10 år, men med ny teknologi og konstant pro-
duktudvikling har implantater fra EUROSILICONE i dag en stærk 
yderskal og sammenhængende silikone. Derfor har foreløbig 
forskning vist, at du kan få glæde af dine nye EUROSILICONE im-
plantater i op til 20 år.

Få glæde af dine implantater i op til 20 år



Form og størrelse
Der findes to former af implantater, nemlig runde og dråbefor-
mede (anatomiske). 

De runde implantater

De runde EUROSILICONE implantater findes i seks forskellige 
profiler.

De dråbeformede implantater

Størrelse
Størrelsen på EUROSILICONE implantaterne varierer fra 200 cc 
til 800 cc. 



Hvad skal jeg så vælge?
Nu har du et overblik over former og størrelser på implantater-
ne, og hvad der er at vælge imellem. Men hvad er det så egent-
lig, at du skal vælge?

I tilfælde af at du skulle blive i tvivl om dit valg af implantater op 
til operationen, er du velkommen til at ringe til os og bestille en 
ny tid til en gratis implantatprøvning. Lægen vil være til stede 
under prøvningen for at vejlede dig og svare på spørgsmål.

Den størrelse og form, der passer bedst til dig, kommer imidler-
tid i høj grad an på din kropsbygning. Under forundersøgelsen vil 
du få en snak med lægen, som vil vejlede dig ud fra sin faglighed 
og erfaring. Du får mulighed for at prøve forskellige implantater, 
og til sidst tager du et valg. 

Det er til forundersøgelsen ved en af vores speciallæger, at du 
vælger den endelige form og størrelse. Du har måske allerede 
inden forundersøgelsen besluttet dig for, hvad du vil have, og 
selvfølgelig kommer dine ønsker og behov i første række.



Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte os på tlf. 66 12 55 13 eller på mail 

post@hca-klinikken.dk.

Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 8.30 - 14.

Vi ser frem til at tage imod dig. 

Hunderupvej 202, 5230 Odense M

+ 45 66 12 55 13

post@hca-klinikken.dk 

www.hca-klinikken.dk
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