
FORSKELLIG  STØRRELSE 
på dine bryster?

Som brystopereret er det vigtigt, at få 
tilpasset symmetrien omkring brystet. 
Dette kan også være nødvendigt efter 
rekonstruktion eller implantat. 

Udviklingen af forskellige skalproteser hos vores leverandør 
foregår i tæt samarbejde med en fokusgruppe af kvinder, 
der alle har forskellige behov, som skal opfyldes efter en 
brystoperation. Det kan være mere eller mindre fylde, med 
eller uden massageeffekt.

At få tilpasset symmetrien medvirker til øget selvtillid og til 
en bedre holdning. 

Læs mere om sortimentet på camp.dk og se hvilke mulig-
heder, der findes specifikt til dig.
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VORES FILOSOFI

I vores stræben efter at give brystopererede kvinder så 
gode forudsætninger som muligt, har Camp Scandinavia 
valgt at arbejde sammen med ABC på det skandinaviske 
marked. ABC står for et stærkt engagement, innovativ 
produktudvikling og lydhørhed i forhold til kunderne. ABC 
har samme mål og indstilling, som Camp Scandinavia. 
 

CAMP Scandinavias filosofi
Camp Scandinavia skal være et innovativt familieforetagen-
de, internationalt anerkendt indenfor ortoseområdet. På 
det nordiske marked skal ortopædteknik udgøre basen 
for virksomheden. Kreativitet og viden skal forstærke 
markedspositionen yderligere.

ABCs filosofi
ABC har som mål at hjælpe kvinder til at leve et mere 
fyldestgørende liv efter en brystoperation. Ved at lytte til 
vores kunders behov udvikler vi innovative produkter og 
ydelser af høj kvalitet.

FOR AT FÅ DEN BEDST MULIGE 
HJÆLP OG SERVICE
Kontakt din lokale brystproteseforhandler.

Din kontaktsygeplejerske eller din brystkirurgiske 
afdeling ved hvilke brystproteseforhandlere, der 
er i dit område.

Du kan også finde mere information på 
brystkraeftforeningen.dk

Her kan du læse mere samt finde links til yderlig 
information. Du kan også abonnere på nyhedsbrev, 
blive informeret om videnskablige studier og andet 
som foregår i området.



Elliptical Shaper 11212
Den nedre del er som en delprotese og den øvre del 
er en tynd skalprotese, hvor kanterne er tyndt skråts-
kåret med en usynlig overgang mod huden.

OLIKA STORLEK 
på dina bröst?

Triangle Shaper 11201
En skalprotese med fynde, fine kanter og 
fyldigheden koncentreret over apex. Også 
velegnet til at give et mindre bryst mere form.

Massage Attach Shaper 11485
Tillader luften at cirkulere i kanalerne på bagsiden, 
så huden føles kølig og frisk. Integreret selvhæftende 
bagside, som klæber mod huden.

Massageform Shaper 11285
Tillader luften at cirkulere i kanalerne på bagsiden, så huden 
føles kølig og frisk. Tynd og blød overgang mod huden.

Diamond Shaper 11287
De diamantformede puder mod huden tillader luften at 
cirkulere i forhold til kølig og behagelig følelse. Lidt fyldige-
re model med bløde afrundende kanaler.

Teardrop Shaper Standard 
11204
Dråbeformet skalprotese i standardsilikone. Protesen har 
tynde fine kanter, som giver et jævnt ydre uden synlige 
overgange. Perfekt at anvende sammen med bikini og 
badedragt.

Størrelsen på brystet kan forandres, når hævelsen 
aftager, vægten forandres eller i forbindelse med 
en rekonstruktion, som ikke blev perfekt. 
I vores sortiment findes en række forskellige skal-
proteser.

De indkapsler brystet og bevirker, at ujævnheder 
bliver mindre synlige gennem bh’en og balancerer 
størrelsen mod den anden side.

Der findes flere forskellige modeller i forhold til at 
imødekomme så mange varierende behov, som mulig;

•  Elliptical Shaper er formet som en halvprotose 
 med den øvre del, som en tynd skal.

•  Teardrop Shaper er meget tynd og har en glat bagside.

• Triangle Shaper er en dråbeformet skalprotese, som 
 kan anvendes på to måder - som stående eller liggende  
 model

•  Diamond Shaper er lidt fyldigere med en masserende  
 bagside i diamantform.

•  Massage Attach Shaper Tillader luften at cirkulere i  
 kanalerne på bagsiden, så huden føles kølig og frisk. 
 Integreret selvhæftende bagside, som klæber mod huden.

•  Massageform Shaper er en lidt mere fyldig model 
 med kanaler på bagsiden, som giver let massage og 
 luftcirkulation, hvilket giver en kølig følelse.


