Kære Patient
Du er nu godkendt til operation og i den forbindelse skal vi sikre os, at du er indforstået med vores
politikker, retningslinjer samt forbehold. Ligeledes vil vi sikre os at du har forstået hvad vores kirurg har
forklaret eller vil forklare til den obligatoriske fysiske forundersøgelse forud for din operation. Derfor bedes
du læse nedenstående godt igennem.
Plastikkirurgi handler i stort omfang om forventninger og derfor er det vigtigt at afstemme disse inden
operationen. Der er en del risici forbundet med plastikkirurgiske indgreb, og det er vigtigt, at du er klar
over, at der kan opstå visse komplikationer, heraf anses nogle for værende korrektionskrævende, andre gør
ikke.
Her en liste over komplikationer/risici du skal være indforstået med:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hæmatom – blødning
Infektion i operationssårene
Mistet følsomhed i brystvorterne eller i områder omkring operationssår, ar mv.
Riplings – hvor du kan mærke implantatet rundt i kanten
Rotation af implantatet
Nerveskader
Hævelser
Strækmærker
Fortykkede, brede eller skæve ar
Væskeophobning, der kan kræve udtømning
Vævsdød / nekrose
Miste evnen til at amme
Højt siddende brystvorter
Asymmetri
Daglige eller periodevise smerter
For lidt fylde i øvre brystregion
At implantatstørrelsen ikke lever op til forventningerne efter operation
At implantatprofilen ikke lever op til forventningerne efter operation
Ønske om efterfølgende T-snit efter tummy tuck/abdominalplastik
Brede areola efter operation (at de popper ud grundet tyngden fra implantaterne)
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Yderligere er det vigtigt at du indforstået med at:
●

●

●
●
●
●

●

Kirurgen fjerner altid den størst mulige mængde hud/væv ved mave – lår eller arm plastik. I få
tilfælde kan det være nødvendigt, med mere end én operation for at opnå det ønskede resultat.
Dette anses IKKE som en korrektion.
Brystoperationer med løft - her lægges MAX 450 ml implantater i, for at minimere risikoen for
nogle af de mest almindelige komplikationer. Det kan derfor være nødvendigt at få lagt større
implantater i senere, for at opnå det ønskede resultat. Dette er IKKE en korrektion.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, for at opnå det ønskede resultat, at lave brystløft 2
gange. Dette anses ikke som korrektion, dog gives der en specialpris på brystløft nummer 2.
Ved brystforstørrende operation med implantater er det altid patientens anatomi og hudelasticitet,
der vil afgøre placeringen af implantaterne samt holdbarheden af et evt. løft.
Man kan ikke sætte et implantat højere end patientens anatomi (brystfold, muskulatur) tillader,
kirurgen sætter altid implantatet så højt som muligt.
Implantater bevæger sig både op og ned ved hop eller andet samt fra side til side, et implantat
sidder ikke ”skruet” fast uden at rokke sig og det er hudens elasticitet der afgør hvor fast
implantatet sidder.
Der ydes ikke garanti for holdbarhed af fedt injektioner i bryster, ansigt, baller mv, da
holdbarheden vil være forskelligt fra patient til patient. Patienter der ryger vil risikere at miste mere
fedt.

Der ydes rabat på opfyldninger af eget fedt.
Hvis du booker din operation 6 mdr. eller længere frem i tiden kan vi ikke garantere at den valgte kirurg kan
udføre din operation.
Kapseldannelse: Vi har 10 års kapsel forsikring til IKK
E rygere og 5 år til rygere. Vi udskifter én gang på garantien, og kun hvor der er kapseldannelse, altså ikke
nødvendigvis begge implantater. Ønsker man implantater der er lavet til at minimere risikoen for
kapseldannelse, eller har man tidligere haft kapseldannelse, kan man mod en mérpris tilkøbe
specialfremstillede implantater.
Forbehold.
1.

LUXUSKIRURGI er udelukkende et agentur der leverer patienter til klinikken Fi Clinica i Litauen.

2.

Klinikken alene er ansvarlig for lægefaglige og kirurgiske resultater, ikke agenturet. Det er den opererende kirurgs
vurdering, der er afgørende for, om kirurgen vil udføre en bestemt operation og om en klage er en korrektion eller ej.
Dette har LUXUSKIRURGI ingen indflydelse på. LUXUSKIRURGI har mulighed for at anke en afvist klage, og få den prøvet i
lægeudvalget på klinikken. Lægeudvalgets afgørelse retter klinikken sig efter. Såfremt at en patient afvises til en
korrektion af både den opererende kirurg og lægeudvalget, kan LUXUSKIRURGI vælge at kompensere en del af prisen på
operationen, hvis patienten ønsker denne foretaget alligevel. Dette er en individuel vurdering

3.

Erstatningskrav for påståede lægelige fejl skal stiles til klinikken/kirurgen og ikke agenturet LUXUSKIRURGI.

4.

LUXUSKIRURGI eller klinikken bærer aldrig ansvaret for rejseudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste eller andre udgifter
udover selve korrektion samt evt. ophold under korrektion.

5.

LUXUSKIRURGI har en døgnbemandet akut ordning med sygeplejersker og læger. Denne service har man ret til at
anvende gratis, når man er blevet opereret.
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6.

Hvis man, efter hjemkomst, oplever komplikationer og søger hjælp andetsteds til behandling af disse, uden
LUXUSKIRURGIS vidende, bortfalder vores service og behandlingsgaranti. Kontakt altid først det danske kontor eller
akutordningen hvis du oplever komplikationer efter hjemkomst. Oplys altid LXK om komplikationer.

7.

Der tilbydes 1 gratis eftertjek, som skal være foretaget ml. 6-12 mdr. efter operationsdatoen. Eftertjek er et tilbud og er
ikke obligatorisk. Ønskes der yderligere tjek koster disse 500 kr. pr. gang.

8.

LUXUSKIRURGI forbeholder sig retten til at tilbyde dig en anden egnet kirurg, hvis den ønskede kirurg ikke er i stand til at
udføre den valgte operation på dagen f.eks. på grund af sygdom eller fravær af anden årsag.

9.

I tilfælde af akut opstået sygdom, skal du straks kontakte os på tlf. +45 7020 8920. Vi skal gøre opmærksom på, at vi kan
kræve at se en lægerklæring.
a.

Ved alle aflysninger uanset årsag eller tidspunkt opkræves du det fulde beløb på depositum på DKK 5.000,00.

10. Konstateres det ved en evt. sårplejebehandling eller sårproblematik at patienten er ryger, opkræves der et gebyr på ddk.
5.800 kr som selvrisiko herfor.
11. I tilfælde af udbrud af epidemier, pandemier, naturkatastrofer eller andre omstændigheder Luxuskirurgi ikke har
indflydelse på, der bevirker at en operation skal aflyses eller flyttes, forbeholder Luxuskirurgi sig retten at udskyde
refusion af betalte operationer, indtil en sådan krise er overstået.
12. Undlader du at underskrive og medbringe denne erklæring, bortfalder din garanti hos LUXUSKIRURGI.
13. Ved godkendte korrektioner skal selve operationen være foretaget senest efter 6 måneder fra godkendelsen, medmindre
andet aftales med LXK.
14. Da vores retningslinjer løbende ændres, forpligter du dig til at holde dig opdateret. Vi henviser derfor til at holde øje med
forbehold og betingelser via hjemmesiden www.luxuskirurgi.eu, disse er til enhver tid gældende.

Er der noget du er i tvivl om, kontakt venligst vores danske afdeling for uddybning og spørgsmål.
Med venlig hilsen LUXUSKIRURGI.

Jeg har læst og er indforstået med ovenstående.

Dato:

______________________________

CPR nr.:______________________________

Underskrift:

____________________________________________________________________
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