
NU – BALLONGEN FÖR 12 
MÅNADER

THE 100% NON-SURGICAL SOLUTION

ORBERA® helped patients lose 3x 
the weight of diet and exercise alone
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GASTRISK 
BALLONG 

NR 1

Gå ner mer är 3 ggr mer vikt än med  
enbart kost och motion
Nu – stöd i 12 månader

100 % ICKE-KIRURGISK METOD



THE 100% NON-SURGICAL SOLUTIONTHE 100% NON-SURGICAL SOLUTION

Viktminskningssystemet 
ORBERA365™ ger positiva resultat 
inom 6 månader och ligger kvar i upp 
till 12 månader för kontinuerligt stöd. 

ORBERA365™ kombinerar en ledande 
gastrisk ballong med en stödgrupp 
bestående av experter och ett 
anpassat kost- och motionsprogram – 
allt i ett.  

I det omfattande programmet 
kombineras den portionskontroll 
som ballongen ger med en 
långtidsverkande, hälsosam 
livsstilscoacing för att ge en effektiv 
och säker viktminskning.

TRÖTT PÅ ATT BETA-
LA FÖR VIKTMINSK-
NINGSPROGRAM SOM 
INTE FUNGERAR?

BÖRJA ATT TAPPA 3X MER VIKT MED ORBERA365™
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DEN 100 % 
ICKE-KIRUGISKA METODEN

UPP TILL 12 MÅNADER SENARE

Tom ORBERA365™- 
ballong förs in i magen 
via munnen.

En 50 ml spruta används 
för att fylla ballongen 
med steril koksaltlösning 
till en grapefrukts storlek.

Ballongen tar upp plats i 
magsäcken. Det hjälper 
dig att anpassa dig till 
sundare portions- 
storlekar.

Ballongen avlägsnas12 
månader senare med en 
icke-kirurgisk metod.

SÅ HÄR FUNGERAR 
ORBERA365™
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12 MÅNADER INNELIGGAN-
DE MED KONTINUERLIGT 
STÖD Se hur du kan ändra din livsstil på 
12 månader och hålla vikten med 
stöd från en grupp experter.

ICKE-KIRURGISK 
VIKTMINSKNING  
ORBERA365™ är en reversibel, icke-
kirurgisk viktminskningsprocedur. Det 
innebär: inga snitt, stygn, ärr eller 
anatomiska modifieringar.

VERKLIGA RESULTAT  
I mer än 20 år har ORBERA365™ 
hjälpt tusentals personer att 
förändra sina liv och nå sina 
viktminskningsmål.

ORBERA365™ HJÄLPER DIG ATT 
KÄNNA DIG MÄTT OCH ÄTA MINDRE

DEN GASTRISKA VIKTMINSK-
NINGSBALLONGEN NR 1  
Med erkänd säkerhet och effektivitet 
är ORBERA365™ den världsledande 
viktminskningsballongen.

#1

12 
MÅNADER



BALLONGEN SOM 
FÖRBÄTTRATS 
UNDER 20 ÅR
ORBERA365™ är den främsta gastriska ballongen 
i världen med ett rykte om kvalitet och tillförlitlighet. 
Egenskaperna hos ORBERA365™ bidrar till dess 
framträdande postition och långvariga succé. Var 
trygg med att din gastriska ballong har utformats med 
fokus på såväl din säkerhet som din viktminskning.



Optimal och 
anpassningsbar storlek
Ballongen anpassas efter din magsäck, 
med en storlek som en grapefrukt. Den 
fylls med 400 till 700 ml, utifrån vad din 
egen magsäck behöver.

7+ lager silikon av hög 
densitet
Varje ballong skapas med fler än 7 lager 
av bästa silikon av medicinsk kvalitet för 
att vara länge, så att den lätt kan stå emot 
matsmältningsvätskor och magsyra under 
12 månader.

Extra slät och rund 

Det finns inget som sticker ut, inga 
skarpa kanter och inga hårda ytor som 
kan irritera magsäcken. ORBERA365™ 
har en otroligt slät och rund form för 
att sätta säkerheten främst och minska 
risken för skador på magsäcken.
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Effektiv viktminskning

Utformad så att den tar upp 
plats i magsäcken för att bidra till 
portionskontroll och mättnadskänsla. 
Ballongens storlek och form har visat sig 
hjälpa patienter att tappa 3x mer vikt än 
med kost och motion enbart.   



Hur mycket kostar det? 

Den totala kostnaden för hela ORBERA365™-programmet 
varierar, men normalt inkluderar priset allt:  ORBERA®-
ballongen, placeringsproceduren, avlägsnandet, 
vårdgivarens kostnader och 18–24 månaders uppföljning 
och stöd från läkare och dietist.
 
Hur känns det?

ORBERA365™ tar upp plats i magsäcken och det gör att du 
känner dig mycket mätt efter en liten måltid. Det hjälper dig 
att lära dig en korrekt portionskontroll under de 12 månader 
du har ballongen i magen.

Det tar normalt några dagar för kroppen att anpassa sig till 
ORBERA365™-ballongen och de flesta upplever illamående, 
kräkningar och reflux, men det avtar vanligtvis och du får 
behandlng för det av läkaren. 

 
Fungerar det verkligen? Hur mycket går jag ner ?

ORBERA® har hjälpt tusentals patienter runt om i världen 
att bli av med envist fett. ORBERA® har studerats i över 
200 kliniska studier runt om i världen. I studien för FDA-
godkännande tappade patienterna i genomsnitt 3 ggr så 
mycket vikt som med kost eller motion, eller ungefär 10 % 
av sin totala kroppsvikt. 

När ser jag resultat?
 
Viktförlusten sker snabbt. Den största delen sker under de 
tre första månaderna efter placeringen. ORBERA365™ kan 
ligga kvar i upp till 12 månader för att hjälpa dig att fortsätta 
att gå ner och göra de förändringar i livsstil som behövs. 
Dessutom ger mer än 12 månaders coaching dig de verktyg 
och stöd du behöver för att behålla vikten på lång sikt.  I do 

SVAR PÅ 
DINA FRÅGOR



Vad gör jag om jag går upp i vikt?

Många personer använder tiden med ORBERA365™-
ballongen och coachningen till att skapa en ny livsstil så att 
de kan behålla vikten eller till och med fortsätta att gå ner 
i vikt. Det är därför som coachningen och uppföljningen 
efter att ballongen tagits bort är så viktig. Vissa patienter 
går emellertid upp igen efter att ballongen tagits bort. I 
den kliniska studien i USA kunde patienterna i genomsnitt 
ligga kvar på ~75 % av sin viktförlust 6 månader efter att 
ballongen tagits bort.

Tack vare ORBERA® gick 
Andrew ner 14 kg

”Jag tappade 14 
kg med ORBERA® 
och behöll vikten i  
5 år.”



ANTECKNINGAR



Viktig säkerhetsinformaiton om ORBERA365™ intragastrisk ballong:

Det intragastriska ballongsystemet ORBERA365™ är en viktminskningshjälp för 1) vuxna med BMI 
på 27 till 50 och som misslyckats med att uppnå och behålla en viktminskning genom ett övervakat 
viktkontrollprogram eller 2) vuxna med BMI över 40 eller BMI på 35 med komorbiditeter, innan 
obesitas- eller annan kirurgi, i avsikt att minksa den kirurgiska risken.

För att få ORBERA365™ måste du vara villig att följa ett 12-månaders program som omfattar en 
hälsosam kost och ett motionsprogram. Om kostplanen och motionsprogrammet inre följs är det 
mycket troligt att du inte kommer att uppnå ett nämnvärt viktminskningsresultat. Du kanske inte tappar 
någon vikt alls.

Det är inte lätt att gå ner och att hålla vikten nere, så du kommer att övervakas under hela programmet 
av en grupp bestående av läkare, tränare och dietister. Den gruppen kommer att hjälpa dig att gå 
igenom metydande förändringar i dina kost- och motionsvanor.

ORBERA365™ ligger inte inne i mer än 12 månader. Om ballongen ligger inne i mer än 12 månader 
utsätts du för en ökad risk för komplikationer.

vissa patienter kan inte få ORBERA365™. Läkaren kommer att fråga dig om din medicinska historik 
och kommer även att göra en fysisk undersökning för att avgöra om du är lämplig för att få produkten. 
Dessutom kommer läkaren, vid tiden för inläggning, att kontrollera vissa inre faktorer, såsom irriterad 
magsäck eller magsår, som kan förhindra att du får ORBERA365™.
du kan inte få ORBERA365™ om du är gravid eller är kvinna och planerar att bli gravid inom 12 
månader, eller om du ammar.

Komplikationer som kan uppstå vid användning av ORBERA365™ inkluderar de risker som är 
förknippade med alla endoskopiska ingrepp och de som är förknippade med de läkemedel och 
metoder som används vid ingreppet, liksom din förmåga att tolerera främmande föremål i magsäcken. 
Möjliga komplikationer inkluderar: totalt eller delvis stopp i tarmen på grund av ballongen, otilläcklig 
eller ingen viktförlust, negativa hälsoreaktioner på viktminskningen, obehag i magen, ihållande 
illamående och kräkningar, förtida bottagande av ballongen, smärta i buk eller rygg, syrareflux, 
påverkan på matsmältningen, stopp av föda som når magsäcken, bakterieväxt i vätskan som 
ballongen fylls med och som kan leda till infektion, skada på matsmältningskanalen, magsäcken eller 
matstrupen samt att ballongen töms i magen.

VIKTIGT: För full säkerhetsinformation,tala med läkaren.



ÄR DU REDO ATT BÖRJA GÅ NER I 
VIKT MED  ORBERA365™?

BÖRJA IDAG!

www.orbera.com


