Allmä n information om Gastrisk ballong-metoden:
•
•
•
•

Ballongen ger tre gå nger stö rre viktminskning ä n med bara diet och motion
Ballongen ä r en sä ker och effektiv metod fö r att gå ner i vikt
Fler ä n 220 000 inläggningar av ballonger har gjorts runt om i världen
Ballongen ä r FDA-godkänd

Vad är en gastrisk ballong?
•

Ballongen ä r ett viktminskningsprogram som bestå r av två delar, utformat fö r att ge
effektiva och motiverande resultat som mä rks. Med denna metod kan patienter tappa tre
gå nger mer vikt ä n med bara diet och motion.

•

Programmet bö rjar med att en mjuk ballong lä ggs in i magsä cken. Denna ligger i
magsäcken sex-tolv må nader fö r att hjä lpa till att kontrollera matportionerna.

•

Ballongen tar upp plats i magsä cken och hjä lper dig att ä ta mindre vid må ltiderna.

•

Ballongen ä r tillfä llig och ligger kvar din magsä ck under sex-tolv må nader utan att nå gon
operation eller nå gra snitt behöver gö ras.

•

Alla patienter få r rå dgivning av en grupp av experter som omfattar en dietist,
sjuksköterska, läkare samt träningsexpert. Vid behov erbjuds även psykolog.

•

Rå dgivningen fortsä tter ett år efter att ballongen tagits bort.

Ingreppet: inläggning och borttagning
•

Ett icke-kirurgiskt ingrepp som gö rs under narkos. Den tunna, tomma ballongen lä ggs in
i magsä cken. Den fylls sedan med koksaltlö sning tills den ä r ungefä r lika stor som en
grapefrukt. Ingreppet tar ungefä r 10–15 minuter, och du kan gå hem samma dag.

•

Efter sex-tolv må nader tas ballongen bort på samma sä tt som den las in. Genom ett ickekirurgiskt ingrepp under narkos tö ms den fö rst och tas sedan ut.

Vad du kan förvänta dig
•

Viktminskningen ä r snabb. Den stö rsta viktminskningen sker normalt under de fö rsta tre
må naderna.

•

Patienter har tappat tre gå nger mer vikt ä n med bara diet och motion.

•

Dina fö rä ndrade matvanor och dina egna ansträ ngningar att fortsä tta att vara aktiv
kommer att på verka dina resultat i mycket stor utsträ ckning.

För att kunna få behandling med ballongen ska du uppfylla följande kriterier:
•
•
•
•

vara vuxen
ha ett Body Mass Index (BMI) på 30 till 40
vara villig att delta i ett program med medicinsk uppfö ljning
inte ha nå gra missbruksproblem

Fördelar med ballong
•

Efter sex-tolv må nader med ballongen och ett trestegsprogram har patienter tappat i
genomsnitt 3,1 gå nger mer vikt ä n de med enbart kost- och motionsprogram.

•

Har bevisat att vikten hå lls nere ä ven efter att ballongen tagits bort.

•

Har hjä lpt tusentals mä nniskor tappa vikt i mer ä n 20 å r.

•

Fler ä n 220 000 ORBERATM-ballonger har distribuerats ö ver hela vä rlden till ö ver 80
lä nder.
Referenser: Directions For Use (DFU). ORBERATM Intragastric Balloon System
(ORBERATM). Austin, TX: Apollo Endosurgery, Inc.

Viktminskningsprogram
– En bö rjan till ett nytt synsä tt och en bä ttre livsstil
BMI viktminskningsprogram ä r inte bara en ballong i magen, en magsä cksoperation eller
ett bantningsprogram. Det ä r en komplett metod i tre steg fö r att hjä lpa dig att få en
kickstart till viktminskning fö r att motivera dig att gå vidare till en mer balanserad kost
och en sundare livsstil. Det behö vs ingen invasiv operation, och det gö rs inga
permanenta kirurgiska fö rä ndringar på din kropp.

Steg 1: Insikt
En ö versikt ö ver ingreppet och vad du kan fö rvä nta dig de fö rsta dagarna

Steg 2: Förändring
En vä gledning till ett hä lsosammare liv. Strategier fö r en balanserad kost, hantering av
portionsstorlekar och att bli mer aktiv.

Steg 3: Frihet
Tips som hjä lper dig att hå lla vikten nere och humö ret uppe på lå ng sikt. En tillbakablick
fö r att se din må luppfyllelse under sex-tolv må nader och en vä g framå t i ditt nya liv.
Hä r nedan kan du lä sa lite allmä nt om vad de olika stegen innebä r. Du kommer att få
detaljerad information om varje steg nä r du gå r med i programmet.

STEG 1 - INSIKT
Före ingreppet
Du kommer att ordineras en sä rskild diet fö re ingreppet. Kontakta lä karen i god tid fö re
ingreppet angå ende eventuella lä kemedel du tar regelbundet.
Det ä r mycket viktigt att du inte ä ter eller dricker nå gonting alls efter midnatt dagen fö re
ingreppet.

I samband med ingreppet
•
•
•
•

Klä digbekvä mt
Bä r glasö gon i stä llet fö r kontaktlinser (om du anvä nder så dana)
Anvä nd ingen make-up (det kan dö lja kliniska tecken)
Se till att nå gon fö ljer dig hem efter ingreppet – du få r inte kö ra bil eller å ka kommunalt
ensam.

Så här går det till
Hä r kan du lä sa lite ö vergripande om hur programmet ser ut och hur metoden fungerar.
Detaljerad information och anvisningar kommer du att få av lä karen och av dietisten.
Programmet bö rjar med att en mjuk ballong placeras i din magsä ck utan att du behö ver
opereras. Ballongen kommer att gö ra att du kä nner dig mä tt tidigare och under lä ngre
tid – en bra start på din viktminskning.
Ballongen fö rs in med ett endoskop. Inuti magsä cken fylls den via en kateter med en
koksaltlö sning. Dä refter tas katetern och endoskopet bort. Detta tar ungefä r 10–15
minuter. Ballongen ä r nu stor som en grapefrukt och kan inte komma ut av sig sjä lv. Du
få r narkos under ingreppet och ä r vid fullt medvetande snabbt efter ingreppet. Du
stannar kvar fö r observation i 1–2 timmar. Nä r lä karen har undersö kt dig kan du få å ka
hem.

Efter ingreppet
Du kommer troligtvis att vara illamå ende och krä kas upp till 72 timmar efter ingreppet
och kä nna dig uppblå st, ha diarré och kramp under de fö rsta dagarna tills din magsä ck
vant sig vid ballongen. Du få r medicin av lä karen fö r att mildra dessa besvä r. Det kan
vara bra att ha fö rberett detta:
•
•
•
•
•
•
•

klar fruktjuice (utan fruktkött) och buljong
sockerfria karameller
mycket vatten
vitaminer i tuggtabletter- eller flytande form
receptfria lä kemedel som inte gö r dig då sig (t.ex. Gaviscon, Pepto-Bismol etc.)
behandling med elektrolyttabletter (saltbalansen i kroppen)
lä kemedel du kan ha få tt på recept fö r att lindra eventuella biverkningar
Glö m inte att tala om fö r vå rdgivaren om du bor på en tillfä llig adress eller hotell de
fö rsta dagarna så att du lä tt kan nå s.

Vecka 1
Den fö rsta dagen intar du bara vä tska i form av juice, vatten och buljong. Resten av veckan intar
du flytande fö da (juicer, vatten, buljong, yoghurt, shakes, soppa m.m utan fasta bitar)

Vecka 2
Nu ska du gå ö ver frå n vä tska via puré er till fast fö da. Din magsä ck ska sakta anpassa sig till
ballongen, så det ä r viktigt att du lyssnar på din kropp, tuggar maten mycket noga och att du
dricker mycket vatten.
1–3 dagar: Puréer
Du kan bö rja med puré er nä r din mage tå l vä tska. En dietist kommer att hjä lpa dig med fö rslag
och anvisningar.
1–4 dagar: Mjuk föda
Du kan nu bö rja ä ta bananer, grö t, ä gg, mjukost, yoghurt och liknande. Tä nk på att tugga vä l och
att ä ta lå ngsamt.
Fast föda
Du kan lå ngsamt bö rja fö rsö ka med olika typer av fast fö da, en i taget. Bö rja med lagad mat och
undvik stä rkelserika produkter och fett. Du få r hjä lp och rå d av dietisten fö r att klara den hä r
ö vergå ngen på ett bra sä tt.

STEG 2 - FÖRÄNDRING
Under det hä r steget kommer du att fö rä ndra ditt liv genom fö rbä ttrade motions- och matvanor.
Det kommer att finnas en dietist till hands som stö ttar dig med motivation, rå d, anvisningar och
tips. Det finns inga mirakel – med ballongen har du tagit det fö rsta steget, och resten ä r hå rt
arbete och den motivation du redan visat prov på . Den bä r du med dig under de kommande
må naderna. Det ä r nu du kommer att se att du bö rjar minska din vikt!

Balansera din kost
Fö lj dietistens kostrå d noga och tä nk på portionsstorleken. Det ä r viktigt att du få r i dig de
nä ringsä mnen kroppen behö ver. Om du kä nner att du inte må r bra ska du kontakta dietisten fö r
rå d om rä tt kost.
Vä lj kalorifattiga fiberrika produkter med lå g fetthalt och se till att du få r i dig tillrä ckligt mycket
protein. Undvik fett, socker, alkohol och salt.
Drick ordentligt så att du inte blir uttorkad.

Rör på dig – ett steg i taget
Sä tt upp rimliga må l fö r din motion och bö rja lå ngsamt. Det ä r bä ttre att ö ka lite i taget ä n att gå
fö r fort fram och behö va backa. Skaffa dig en daglig rutin, gä rna tillsammans med nå gon annan.
Var aktiv i allt du gö r genom att till exempel ta trapporna i stä llet fö r hissen, stä lla bilen nå gra
meter lä ngre bort osv. Varje litet steg rä knas!

STEG 3 - FRIHET
Det ä r nu, nä r ballongen kommer att tas bort, som du kommer att skö rda frukterna av allt ditt
hå rda arbete hittills. Ballongen var bara ett sä tt fö r dig att komma igå ng, men det som du
åstadkommit sjä lv under de fö rsta sex-tolv månaderna lä gger grunden fö r ditt fortsatta nya liv.
Som hjä lp kommer du att få tips och rå d om hur du behå ller din nya lå ga vikt och stä mma av hur
vä l du uppfyllt de må l du satte upp i bö rjan av behandlingen.

Ballongen tas bort
Ballongen kommer att bort på samma sä tt som den las in. Den punkteras och koksalten inuti den
sugs ut genom en kateter. Nä r ballongen ä r tö md få ngas den in och dras ut.
5 dagar fö re borttagandet kommer du att å tergå till en halvflytande kost. Tre dagar innan skall
du ta Primperan tablett som du fått utskrivet på recept. Dagen innan få r du bara inta klara
vä tskor. I annat fall må ste ingreppet skjutas upp.

Det är du som gör jobbet
Sex-tolv må nader tidigare fattade du ett beslut att gö ra nå got aktivt fö r din hä lsa. Du tog det
fö rsta, viktiga, steget mot ditt nya jag, och under dessa må nader har du kä mpat med att bryta
gamla vanor och ge dig sjä lv ett friskare och sundare liv.
Med hjä lp av viktminskningsprogrammet med ballongen har du nu verktygen, kunskapen och
stö det du behö ver få r att gå vidare. Den starka motivation du hade nä r du startade programmet
ä r det som kommer att hjä lpa dig att fortsä tta i samma riktning.
Stanna upp då och då och tä nk tillbaka på de må l du satte upp fö r dig sjä lv och hur vä l du fyllt
dem. Vä g dig regelbundet och glä ds å t att du slagit in på en vä g som inte bara ä r en diet – det ä r
en livsstil! Ibland kommer du att tappa sugen och misströ sta, och kanske ä ven misslyckas nå gon
gå ng. Straffa inte dig sjä lv då , utan ta nya tag och se framå t!
Du kommer att få en massa tips och rå d av dietisten fö r hur du behå ller din nya livsstil och hå ller
dig sund och frisk.

