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List of abbreviations

ADM Acellular dermal matrix
ALND Axillary lymph node dissection
BCS Breast conserving surgery
BCT Breast conserving therapy
BMI Body mass index
BRIOS Breast Reconstruction In One Stage
BRCA Breast Cancer
BPM/CPM Bilateral/Contralateral prophylactic mastectomy
CI  Confidence interval
COBALT Cosmetic Outcome After Lumpectomy Trial
DTI Direct-to-implant
IBBR Implant-based breast reconstruction
ICC Intraclass correlation coefficient
OR  Odds ratio
PGS Palpation guided surgery
PROMs Patient reported outcome measures
SD  Standard deviation
SN  Sentinel node procedure
USS Ultrasound-guided surgery
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