
Als internationale fabrikant van borstim-
plantaten van zeer hoge kwaliteit streven wij - 
Mentor en onze 1.200 medewerkers-partners 
over de hele wereld - ernaar om de vakmensen in 
de gezondheidszorg en de vrouwen te voorzien 
van producten en diensten van hoge kwaliteit. 

DE BELOFTE  

VAN MENTOR 



DE PLECHTIGE BELOFTE VAN MENTOR 
Wij beloven de klanten en patiënten van Mentor plechtig om te streven naar 
uitmuntendheid.

Wij houden ons aan de volgende richtlijnen:
•  Onze voornaamste zorg is altijd voor de gezondheid en de veiligheid van onze 

patiënten.
•  Mentor legt zich erop toe om de patiënt grondig te informeren en gerust te 

stellen over haar beslissing om over te gaan tot borstvergroting en daarvoor 
MENTOR® Borstimplantaten te gebruiken.

•  Tevens voorzien wij de vrouwen van uitgebreide voorlichting waaruit blijkt dat wij 
bewustzijn willen kweken over borstkanker en reconstructie-oplossingen die het 
zelfvertrouwen en de leefkwaliteit van de patiënten bevorderen.

•  Mentor, internationaal koploper op het gebied van borstesthetiek, biedt 
MENTOR® en PERTHESE™ Borstimplantaten en voorziet zijn klanten en patiënten 
met een uitgebreid assortiment borstimplantaten in verschillende maten en 
stijlen.

•  MENTOR® en PERTHESE™ Borstimplantaten voeren een CE-markering.  
De MENTOR® MemoryGel™ Borstimplantaten zijn ook goedgekeurd door de FDA 
(United Food and Drug Administration) (alleen de ronde vormen). Wij beloven 
dat wij alert zullen blijven en rapportages zullen uitbrengen. Deze procedures 
houden, in actieve samenwerking met de Global Regulatory Authorities, continu 
toezicht op het veilige en effectieve gebruik van onze producten.

•  Wij bieden vakkundige voorlichting voor de mensen in de gezondheidszorg met 
als doel te zorgen dat onze producten op correcte wijze en in overeenstemming 
met de wet- en regelgeving worden gebruikt. 

Bij Mentor streven wij ernaar om voor esthetische en reconstructieve procedures 
veilige en, betrouwbare kwaliteitsproducten te maken die volgens de allerlaatste 
maatstaven zijn ontworpen.



Oprichting van  
de firma Mentor  
in Minneapolis.   
1969 – 1970

Mentor neemt  
Heyer-Schulte  
van AHSC over.  
1984 - 1985

Mentor introduceert zijn 
SILTEXTM technologie.  
1987

1985  
Mentor introduceert de 
BECKERTM Expander/ 
Borstimplantaat.

Overname van Mentor  
door Johnson & Johnson. 
2009

1971 - 1980
Groei gestimuleerd door 
nadruk op urologie.

2001
Mentor introduceert 
het CONTOUR 
PROFILETM  Gel 
Borstimplantaat.

1995
Mentor wordt de 
eerste fabrikant van 
borstimplantaten die 
CE-markering mag 
voeren.

2006 -  Het MemoryGelTM Borstimplantaat krijgt 
goedkeuring van de FDA.

2007 -  Mentor neemt de Franse fabrikant van 
borstimplantaten Perouse Plastie over.

2008 -  PREVELLE® SILK KRIJGT GOEDKEURING 
VAN DE FDA.

TROTS OP ONS VERLEDEN, VOL VERTROUWEN IN DE TOEKOMST.

Onze toekomst 
De vertrouwde koploper
in de esthetische chirurgie

• ONZE INBRENG
Ons verleden spreekt voor zichzelf
Mentor en Perthese – Wij zijn al meer dan 40 jaar toonaangevend op het gebied van borstesthetiek. 
Onze jarenlange ervaring heeft geleid tot betrouwbare producten die gebruikt worden voor 
borstvergroting en voor borstreconstructie. Zij worden volgens strikte normen vervaardigd en 
grondig getest. Mentor staat in de medische gemeenschap hoog aangeschreven en wordt door 
medici constant aangeprezen voor de voortreffelijke integriteit van zijn producten.

In januari 2009 werd Mentor overgenomen door Johnson & Johnson. Door het samenvoegen van onze 
capaciteiten streven wij ernaar een uitgebreid assortiment innoverende, wetenschappelijke en 
klinische oplossingen te leveren die het gevoel van eigenwaarde en de leefkwaliteit van de patiënt 
herstellen, bevorderen en handhaven. Kort gezegd: wij willen het leven mooier maken.

Mentor concentreert zich verder op 
esthetiek. Overname van BYRON 
MEDICALTM liposuctie-activiteiten. Neemt 
een neurotoxine in ontwikkeling. Afstand van 
de oftalmologie- en urologie-onderdelen. 
2000 -2006



WETENSCHAP WAAROP JE KAN BOUWEN -  
WETENSCHAPPELIJKE CHIRURGIE
Bij het nemen van een dergelijke belangrijke beslissing wordt het meest succesvolle resultaat bereikt als alle feiten bekend zijn. MENTOR®  
en PERTHESE™ Borstimplantaten worden door chirurgen van over de hele wereld met succes vertrouwd en gebruikt. Mentor blijft ernaar 
streven om objectieve klinische informatie te verstrekken over de veiligheid van borstimplantaten. Er zijn momenteel zeven klinische studies 
over borstimplantaten bij ons aan de gang. Meer dan 200.000 vrouwen namen aan deze studies deel: een klinisch significante groep waarin  
de veiligheid en de doeltreffendheid van onze zoutwater- en siliconenimplantaten aangetoond kunnen worden.
 
 

Voor belangrijke veiligheidsinformatie over onze silicone en zoutwater borstimplantaten, raadpleeg:
http://www.mentorwwllc.com/global-us/SafetyInformation.aspx.

Gelcohesie 
MENTOR® Siliconengels zijn 
cohesieve polymeren. Hoewel 
de gel een zacht en vloeibaar 
gevoel geeft, werkt hij als een 
eenheid. Onze gels vormen één 
geheel maar voelen toch als 
borstweefsel aan.

Breukpercentages
De MENTOR® Borstimplantaten zijn
samengesteld uit stevig materiaal en
het omhulsel heeft een optimale dikte
en sterkte.

Kwaliteit van de siliconen
Bij Mentor gebruiken wij in onze gelim-
plantaten alleen medische siliconengel  
van hoge, medische kwaliteit.

Bescherming tegen “zweten” 
De hoeveelheid gel die vrijkomt 
uit MemoryGelTM Borstim-
plantaten is uiterst minimaal, 
minder dan een miljoenste van 
de algemeen aanvaarde 
veiligheidsgrenzen. Uit studies 
die in de Verenigde Staten aan 
de FDA zijn overgelegd, blijkt 
dat MENTOR® Borstimplantaten 
veilig en betrouwbaar zijn.

MemoryGelTM Borstimplantaten hebben een 3-lagen constructie.

 
Méthyl (buitenlaag)  
geeft structurele  
integriteit

 
Méthyl (binnenlaag)  
geeft structurele 
integriteit  
Phényl, een hydrofobe 
laag (diffusie tegengaand)

 
Gel

WAT U BEHOORT TE WETEN OVER DE KWALITEIT VAN  
DE MENTOR® BORSTIMPLANTATEN



ONZE BELOFTE AAN U
Onze productfamilie met implantaten 
Mentor legt zich erop toe om voor uiterst kritische chirurgen en patiënten 
ongeëvenaarde producten te ontwikkelen. Wij gaan ervan uit dat elke vrouw 
op basis van haar persoonlijke voorkeur, anatomie, gezondheid en zelfs 
geografische ligging haar eigen wensen heeft. Daarom bieden wij zoveel 
opties, zodat elke vrouw geholpen wordt om de door haar gewenste oplossing 
te bereiken. Een goed begrip van onze verschillende stijlopties helpt te 
bepalen welk product het meest geschikt is voor de individuele vrouw. Mentor 
is uw complete bron voor een aantal van de meest voortreffelijke zoutwater- 
en siliconengel-implantaten en overige producten die geassocieerd zijn met 
borstvergroting en borstreconstructie. 

Wij staan achter onze producten
Onze relatie houdt niet op met de chirurgische ingreep. Wij leggen ons erop toe 
om de patiënt tijdens haar hele beslissingsproces te ondersteunen en 
verstrekken bij elke stap voorlichtingsmateriaal. En wat belangrijker is, wij staan 
haar na haar chirurgische ingreep met onze langdurige toewijding bij. 
Alle MENTOR® Borstimplantaten vallen zonder extra kosten onder de Mentor 
Lifetime Product Replacement Policy. Wanneer de patiënte dus MENTOR® 
siliconengel-borstimplantaten krijgt, wordt zij automatisch opgenomen in de 
PatientSafe Coverage Limited Warranty van Mentor. 

 

Alle PERTHESE™ siliconengel-borstimplantaten vallen onder het  
Kwaliteitscontroleprogramma. Raadpleeg voor meer informatie:  
http://www.mentorwwllc.com/global-us/WarrantyInformation.aspx



http://www.mentorwwllc.eu/videos.html?m=cutting

DE EVOLUTIE VAN DE SILICONENGEL   
De siliconengel-borstimplantaten zijn in de loop van de tijd sterk veranderd en komen nu 
tegemoet aan de steeds complexere verwachtingen van de consument. De eerste 
siliconengel-borstimplantaten hadden dikke omhulsels en bevatten een stevige gel. De 
tweede generatie implantaten (aan het eind van de 70er jaren geïntroduceerd) hadden 
dunnere omhulsels en minder stevige gel. Dit was om tegemoet te komen aan de wensen van 
de chirurgen en de patiënten, die vonden dat de implantaten te hard, te voelbaar en te 
zichtbaar waren. 

In het midden van de tachtiger jaren werd de aandacht gevestigd op de breukpercentages van 
de implantaten van de tweede generatie met een dunner omhulsel. Hierdoor kwamen de 
fabrikanten met de derde generatie implantaten. Het omhulsel en de gel van deze implantaten 
zijn iets dikker maar voelen toch zacht aan. 
Momenteel noemt men deze met siliconengel gevulde borstimplantaten van de derde 
generatie “cohesieve gelimplantaten”. Mentor’s producten volgden de verwachtingen van de 
chirurgen en de vrouwen die een veilige, zachte gel wensten die net zo natuurlijk aanvoelt als 
echt borstweefsel. 

Via deze link kunt u een video bekijken over de cohesie van Mentor’s borstimplantaten van de 
derde generatie: http://www.mentorwwllc.eu/videos.html?m=cutting

Onze cohesieve gel 
voelt niet zozeer als een 
vloeistof aan maar meer 
als een vaste stof



http://www.mentorwwllc.eu/videos.html?m=quality

KWALITEIT IS GEEN LUXE MAAR EEN 
NOODZAAK
Een investering in kwaliteit
In de afgelopen decennia deden wij veel ervaring op en kregen wij een 
vooraanstaande reputatie op het gebied van integriteit. Onze vakkundige 
fabricagetechnieken, structurele zorg voor uitmuntendheid en resultaten op het 
gebied van veiligheid spreken voor zichzelf 

Fabricage
Bij Mentor weten wij dat het handhaven van strikte normen van het grootste belang 
is. Wij zijn ervan overtuigd dat wat ons, Mentor, als internationale marktleider op 
het gebied van de fabricage van borstimplantaten van andere firma’s onderscheidt 
het gevolg is van onze focus op geavanceerde technologie, kwaliteit, toegevoegde 
waarde en service. Bij alle stappen in het proces, van onderzoek en ontwikkeling tot 
productie en kwaliteitscontrole, valt op hoe sterk wij ons inzetten voor het leveren 
van topservice aan de klant. 

Leveranciers
Mentor is trots op zijn langdurige relaties met zijn leveranciers. Sinds tientallen 
jaren lang werkt Mentor samen met een selecte groep leveranciers die siliconen 
van de hoogste kwaliteit kunnen produceren die geschikt zijn voor onze immers zo 
belangrijke implantaten en medische producten. Bovendien ondergaat elke 
leverancier regelmatige audits die door Mentor in overeenstemming met Good 
Manufacturing Practices (GMP)-voorschriften uitgevoerd worden. 

Tests
Mentor is ervan overtuigd dat kwaliteit geen luxe is maar een noodzaak. Onze 
producten ondergaan een testprocedure in drie fasen, zodat we zeker weten dat elk 
borstimplantaat dat wij fabriceren van kwaliteit is.

VEILIGHEID:
Tests voor biocompatibiliteit
Toxiciteit
Endotoxinen
Sensibilisatie
Carcinogeniciteit/Chronische toxiciteit
Implantatie

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN HET  
OMHULSEL/HET IMPLANTAAT:
Uitrekspanning / treksterkte
Vermoeidheid
Impact
Statische scheur

TESTPROCEDURE  
VOOR IMPLANTAAT:
Chemische analyse
Gelcohesie
Verpakking
Steriliteit
Stabiliteit

Voorschriften
Onze borstimplantaten zijn in overeenstemming met de geldige 
normen en voorschriften:
• CE-markering voor MENTOR® en PERTHESE™ Borstimplantaten
• US FDA goedkeuring voor MENTOR® MemoryGel™ en zoutwater-

borstimplantaten1

• ISO 10993 “Biologische evaluatie van medische apparatuur” 2

• ISO 14607 “Niet-actieve chirurgische implantaten – 
Borstimplantaten – Bijzondere vereisten” 3

• ISO 13485, “Medische apparatuur – Kwaliteitsbeheerssystemen 
– Vereisten voor regulatorische doeleinden” 4

• 93/42/EEG Richtlijn voor medische hulpmiddelen.5

1 De MENTOR® Borstimplantaten die goedgekeurd zijn door de FDA zijn de MENTOR® MemoryGel™ Round Profi le Cohesive I™ borstimplantaten en de MENTOR® zoutwater-borstimplantaten. / 2 International Organization 
for Standardization, Geneve, Zwitserland. / 3 Ibid / 4 Ibid / 5 RICHTLIJN 93/42/EEG VAN DE RAAD van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen, wijziging van 2007 © Mentor Worldwide LLC 2012 1203027

Testen van de kwaliteit tijdens de fabricage

  Lektest van het omhulsel. 



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE   
De MENTOR® MemoryGel™ en de MENTOR® zoutwater-borstimplantaten zijn geïndiceerd voor borstvergroting - van vrouwen die minstens  
18 jaar oud zijn - of voor borstreconstructie. Borstimplantaatchirurgie mag niet uitgevoerd worden bij vrouwen met een actieve infectie, waar 
dan ook in hun lichaam, met bestaande kanker of pre-kanker in hun borst(en) die geen adequate behandeling hiervoor hebben gekregen of die in 
verwachting zijn of borstvoeding geven.
Borstimplantaten brengen bepaalde risico’s met zich mee. Borstimplantaten zijn geen oplossingen voor het hele leven, en het is waarschijnlijk 
dat borstchirurgie niet in een keer voorgoed gedaan kan worden. Het kan zijn dat u wegens complicaties of onaanvaardbare cosmetische 
resultaten verdere onverwachte chirurgische ingrepen moet ondergaan. Veel van de veranderingen die uw borst(en) na implantatie ondergaan zijn 
onomkeerbaar (kunnen niet teruggedraaid worden) en de borstimplantaten kunnen uw vermogen om borstvoeding te geven verminderen doordat 
zij de melkproductie verlagen of beperken.
De meest voorkomende complicaties van MemoryGel® borstimplantaten zijn o.a. heroperatie, kapselcontractie, asymmetrie en pijn in de borst. 
Een andere, minder voorkomende complicatie is een scheur in het implantaat. Dit kan onopgemerkt blijven (noch u noch uw dokter weet dan dat 
het implantaat gescheurd is). De gevolgen voor de gezondheid van een gescheurd siliconengel-borstimplantaat zijn nog niet volledig bepaald. Het 
wordt aanbevolen om na de chirurgische ingreep onderzoeken te doen zoals een mammographie, een MRI-scan of een echo, zodat een eventuele 
scheur in het implantaat ontdekt kan worden.
De meest voorkomende complicaties van de MENTOR® zoutwater-borstimplantaten zijn heroperaties, verwijdering van het implantaat, 
kapselcontractie, rimpels, pijn in de borst en het kleiner worden van het implantaat.
CONTOUR PROFILE™ weefselexpanders en zachte ronde weefselexpanders met vulventiel worden gebruikt voor borstreconstructie na een 
borstamputatie. Deze expanders worden tijdelijk onder de huid of onder de spier geïmplanteerd en zijn niet bestemd om langer dan zes maanden 
gebruikt te worden. Als een CONTOUR PROFILE™ Weefselexpander of Zachte Weefselexpander met vulventiel is geïmplanteerd, mag u geen MRI 
ondergaan. Tijdens de MRI kan het namelijk voorkomen dat het implantaat beweegt, verschuift of pijn veroorzaakt, waardoor een extra ingreep 
nodig zou zijn.
Het is gebleken dat extrusie van de expander toeneemt als de expander wordt geplaatst op plekken die beschadigd zijn: littekens, weefsel dat 
sterk bestraald of verbrand is, plekken met verbrijzelde beenderen of waar sterke chirurgische reductie heeft plaatsgevonden.
De patiënten worden eraan herinnerd dat zij de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgen en de risico’s en voordelen die 
geassocieerd zijn met de MENTOR® borstimplantaten met hun chirurgen moeten bespreken en deze belangrijke veiligheidsinformatie regelmatig 
moeten raadplegen.
Het is belangrijk dat de patiënten de risico’s die verbonden zijn met borstimplantatie met MENTOR® Borstimplantaten goed begrijpen.
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