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Vår filosofi

I strävan att ge bröstcanceropererade kvinnor så bra förutsättningar 

som möjligt, har Camp Scandinavia valt att arbeta tillsammans 

med ABC på den skandinaviska marknaden. ABC står för ett starkt 

engagemang, innovativ produktutveckling och lyhördhet gentemot 

sina kunder.  ABC har liknande mål och inriktning som 

Camp Scandinavia. 

 

CAMP Scandinavias Filosofi
Camp Scandinavia skall vara ett innovativt familjeägt företag, 

internationellt erkänt genom egna produkter inom ortosområdet. 

På den nordiska hemmamarknaden skall ortopedteknik utgöra basen 

för verksamheten. Kreativitet och kunskap skall förstärka 

marknadspositionerna ytterligare.

ABC Philosophy
American Breast Care is dedicated to helping women lead fuller lives 

after breast surgery. By listening to our customers needs, we develop 

the most innovative, high-quality products and services. 

Our passionate team of dependable professionals is committed 

to earning the trust of our customers and the confidence of 

the women we serve.
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Alla ABC-bröstproteser testas med en personlig 

kvalitetskontroll. På fabriken finns en kvalitetsansvarig 

för tillverkningen, och hon följer och kontrollerar 

processen steg för steg, från råmaterial till färdig 

bröstprotes. 

Först efter denna noggranna kontroll undertecknar 

den kvalitetsansvariga garantikortet och ser till att 

kunden kan vara trygg med att produkten håller högsta 

kvalitet. 

Kvalitetskontroll för hand

ABC Kvalitetsgaranti

ABC VÄSKA

Alla proteser och delproteser från ABC levereras i en vacker, feminin, rosa väska. 

Väskan skyddar bröstprotesen och är perfekt för förvaring eller resor.
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ABC Proteser
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Jämförelseprotes 1

Jämförelseprotes 2

ABC Dual Soft

ABC Massage Form Super Soft

Uppmätt bröstmjukhet

hos testpersonerna  

Mjukheten hos bröstproteser jämfört med kvinnlig bröstvävnad undersöktes som en del av ett 

vetenskapligt arbete av München University of Applied Sciences. Bröstproteser från det nuvarande 

sortimentet från tre tillverkare användes för jämförelse inom bröstproteser. En mätenhet, med 

trycksensorer utvecklades, dessa pressade in testpersonernas bröst och proteser upp till 40 mm 

djup och därmed simulerade trycket.

Grafen visar att mjukheten i ABC-proteserna är överlägset bäst i förhållande till 

jämförelseproteserna.

Lika mjuk som ett naturligt bröst

Diagram: Bröstprotesens mjukhet jämfört med det naturliga bröstet.
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Postoperativa förstagångsproteser och BH

Leisure BH
Framknäppt modell.

Vit och grå.

Kompressions BH 
med  

Kompressionsbälte
Vit, beige och svart

Bra postoperativ vård
Här hittar du produkterna för en 

optimal postoperativ vård.
First Form

Fiberfill
Storlek S-XXL

First Filler
Storlek S-XXL

First Form
Storlek 1-12

Kalena Linne
Svart och ljusrosa

6
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Förstagångsproteser

10916 - F i rs t  Form

10909 - F i rs t  Form F iber f i l l

10910 - F i rs t  F i l l er

• Förstagångsprotes av “memoryfoam“
• Nästan viktlös
• Ger inget tryck mot bröstkorgen
• Kan även användas vid sport och fritid
  (dock ej bad).

• Mjuk förstagångsprotes
• Individuell anpassning av fyllighet med fiberfill
• Sömlös kupa
• Baksidan är tillverkad av mjuk, skön bomull
• Framsidan är helt slät och passar i de flesta BH.

• Mjuk förstagångsprotes
• Individuell anpassning av fyllighet med fiberfill
• Baksidan är tillverkad av mjuk, skön bomull

Storlek: 1-12

Storlek: S, M, L, XL, XXL

Storlek: S, M, L, XL, XXL

Postoperativa förstagångsproteser och BH

7

För kvinnor som önskar ha en mjuk och lätt protes 
tiden efter operation men också senare. 

En mjuk och lätt protes utan synliga sömmar för tiden direkt 
efter operation när huden inte är läkt och är extra känslig. 
Fylligheten kan anpassas med fiberfill.

En mjuk och lätt protes för tiden direkt efter operation när 
huden inte är läkt och är extra känslig. Fylligheten kan 
anpassas med fiberfill.
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Diamond-serien

ABC-DIAMOND - Med optimala 
ventilerande egenskaper
Institut für angewandte Ergonomie i München 

har genomfört en studie som visar de positiva 

egenskaper som Diamond protesen har. 

Värmebilden visar tydligt hur de ventilerande kanalerna fungerar. 
Den varma luften strömmar ut från kanalerna och sval luft 
strömmar in. 
Detta gör att värde för fuktighet och temperatur hålls konstant 
på en behaglig nivå, och förhindrar perspiration. Den förbättrade 
ventilationen har också fördelen att specialfickan i BHn förblir torr 
och får användaren att känna sig fräsch hela dagen. 

ABC-DIAMOND - Bredare bas
Den bredare basen och formen på diamond-

proteserna gör denna serie helt unik. 
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Diamond-serien

I denna serie ingår fyra olika 
modeller av proteser, för bästa 

möjliga utprovning och passform.

9

Diamond
Shaper

Diamond

Diamond Väska

Diamond 
Attach

Diamond 
Classic

10487 - Diamond Attach

• Diamond Attach är en symmetrisk kontaktprotes som har diamant-
formade kuddar på baksidan som ger en mjuk massage. 

• Fäster direkt mot bröstväggen vilket gör att du kan använda vanliga 
bh:ar och kläder.

• Modellen har en bred bas och en mjukt rundad topp som gör att 
den passar mycket bra i de allra flesta BH:ar. 

• Protesen har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga 
omtyckta proteser.

• Diamond Attach lämpar sig väl för aktivitet och sport. 

• Levereras i en elegant feminin velourväska som är idealisk för       
förvaring och transport. 

Storlek: 2 - 11
Vikt: ca 25% viktreduktion

Vår mest omtyckta modell finns nu som 
självhäftande protes. 

mindre
till 
medel

Läs mer om rengöring och skötsel av 
Attach-proteserna på sidan 15.
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10287 - Diamond

• Diamond är en bröstprotes med en alldeles unik form med en 
bred bas och mjuk rundad topp som gör att den passar mycket bra 
i de allra flesta BH

• Protesen har diamantformade kuddar på baksidan som ger en sval 
känsla

• Protesen har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga 
omtyckta proteser.

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.

• Levereras i en ny elegant feminin velourväska som är idealisk för 
förvaring och transport.

10288 - Diamond Class ic

• Diamond är en bröstprotes med en alldeles unik form med en bred 
bas och mjuk rundad topp som gör att den passar mycket bra i de 
allra flesta BH

• Protesen har diamantformade kuddar på baksidan som ger en sval 
känsla

• Protesen har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga 
omtyckta proteser.

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.

• Levereras i en ny elegant feminin velourväska som är idealisk för      
förvaring och transport.

Storlek: 1 - 12
Vikt: ca 25% viktreduktion

Storlek: 1 - 12
Vikt: ca 25% viktreduktion

Diamond-serien

10

En omtyckt modell med mindre fyllig profil som
blir mindre varm och fuktig vid aktivitet

En omtyckt modell med medelfyllig profil som 
blir mindre varm och fuktig vid aktivitet

mindre
till 
medel

medel
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Massage Form-serien

I denna serie ingår fem olika protesmodeller, för bästa möjliga utprovning och passform.

11

Massage Form
Super Soft

Massage Form
Attach

Massage Form
Silhouette

Massage Form
Shaper Attach

Massage Form Shaper
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Massage Form fallstudie
Prof . Dr. Kurz

Fas 1 Fas 2 Fas 3

ABC’s massageproteser är helt unika i sin konstruktion.
Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen och 

tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas.

Kanalerna på protesens baksida gör också att protesen 
sitter säkert mot bröstkorgen och att den inte glider i behån.

Fallstudie
En jämförande fallstudie har utförts av Professor B. Kurz (vid Ingenjörsutbildningen, Högskolan i München) på 2 bilateralt 
opererade kvinnor. De fick använda en ABC Massage Form på ena sidan och en asymmetrisk lättviktsprotes på den andra 
sidan. Sensorer monterades på insidan av bröstproteserna för att mäta fuktigheten.  
 
Mätningen gjordes i 3 faser: Fas 1 = sittande i 15 minuter, Fas 2 = snabb gång i 20 minuter, 
Fas 3 = sittande i 15 minuter

Resultat:
Relativ fuktighet i kontaktområdet för bröstprotesen och huden
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10295 - Massage Form Silhouette

• Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen. 
Protesen är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem eller risk för          
lymfödem.

• Kanalerna tillåter luft att cirkulera mellan hud och protes. Huden känns 
sval och kan andas.

• Profil som är grundare upptill och fylligare nertill. Modellen är           
droppformad och har en rundare bas.  

• Protesen är mjuk och sval

• Lämplig vid lymfödem

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Storlek: 1 - 14
Vikt: ca 25% viktreduktion

Massage Form-serien

ABC’s massageproteser är helt unika i sin konstruktion.
Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen och 

tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas.

Kanalerna på protesens baksida gör också att protesen 
sitter säkert mot bröstkorgen och att den inte glider i behån.

13

En protes som ger mjuk massage mot bröstkorgen, 
med rundad droppformad bas och mindre fyllighet upptill.

mindre
till
medelfyllig



14

mindre
till 
medel

10275 - Massage Form Super Soft
10276 - Tawny Massage Form Super Soft

• Mjuk protes med triangulär form.

• Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen.

• Protesen är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem eller risk för      
lymfödem.

• Kanalerna tillåter luft att cirkulera mellan hud och protes så att huden känns 
sval och kan andas.

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Storlek: 1 - 14
Vikt: ca 25% viktreduktion

Massage Form-serien

14

En protes som ger mjuk massage mot bröstkorgen, 
för kvinnor som önskar ha en mjuk protes med triangulär form.

Finns i två 

hudnyanser
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10475 - Massage Form Attach

Storlek: 1 - 12
Vikt: ca 25% viktreduktion

22925 - Tvättcreme till Attach (1 tub)

Special-komponerad flytande tvättkräm som skonsamt 
rengör den självhäftande ytan på Massage Form Attach  
& Diamond Attach.

Räcker till ca 250 tillfällen. 

Tvättkrämen löddras med lite vatten och masseras in på 
den självhäftande ytan och sköljs sedan av.  Rengöringen 
aktiverar klistret på protesen på ett mycket effektivt sätt. 

Rengör dagligen med ljummet vatten 
och mild tvål eller vår tvättcreme.

Lägg sedan protesen i väskan för att lufttorka 
eller torka försiktigt med en hårfön på kallt läge. 

Sätt plastfilmen över klisterytan 
när den inte används.

Självhäftande

Massage Form-serien

mindre
till
medelfyllig
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En självhäftande protes som ger mjuk massage 
mot bröstkorgen, med en triangulär form

• Mjuk klisterprotes med triangulär form som fäster direkt mot huden 

• Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen.

• Följer med kroppen när du rör dig

• Avlastar trycket på axlarna - särskilt vid lymfödem  eller stor byst

• Ökad valfrihet i klädval och ger en säkrare känsla

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Självhäftande!
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Viktreducerade bröstproteser

16

Classic 
Triangle Air

Symmetric
Lightweight

Basic Triangle
Lightweight

Avlastande vid lymfödem eller osteoporos, 

även bra vid sport och aktiviteter

Symmetric
Air

Bekväma vid 
lymfödem
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Nyheter

Avlastande vid lymfödem eller osteoporos, 

även bra vid sport och aktiviteter

10282 - Symmetric Lightweight

Storlek: 1 -12
Vikt: ca 25 % viktreduktion

En lätt, diamantformad modell för kvinnor 
med mindre till medelstor byst.

mindre
till
medel

Nyhet!

10277 - Swimform

Storlek: 1 -12

En badprotes i lättviktsilikon speciellt anpassad 
för bad, simning och vattengymnastik. 

• Genomskinlig silikon speciellt anpassad för bad, simning och 
vattengymnastik. 

• Protesen tål alla typer av badvatten: klorerat badvatten samt 
söt- och saltvatten. 

• Speciellt gjord för att passa i alla typer av badkläder.

• Symmetrisk design som passar både höger och vänster sida.

• Levereras i en vacker satinpåse.

• Lättviktssilikon, idealiskt för kvinnor med axel- eller ryggproblem.

• Fyller ut BH-kupan perfekt.

• Den symetriska designen gör att den kan bäras på både vänster och 
höger sida.

Nyhet!
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10271 - Classic Triangle Air

• Triangulär form med bred bas för medel till fyllig profil. 

• Fyller ut BH-kupan perfekt

• Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära

• Lämplig vid lymfödem

Storlek: 1 -12
Vikt: ca 42 % viktreduktion

Bassortimentet

medel 
till
fyllig

18

10281 - Symmetric Air

• Protesen är tillverkad i en unik ”Air light“ silikon som ger en mycket 
ultralätt protes.

• Formen är densamma som i våra omtyckta diamondproteser som    
passar i de allra flesta BH modeller.

• För aktiva kvinnor med medelstor byst

• Lämplig vid lymfödem

Storlek: 1 -12
Vikt: ca 42 % viktreduktion

medel

För aktiva kvinnor med stor byst som 
önskar en ultralätt bröstprotes

En protes tillverkad i  ”Air Light Silikon“ för kvinnor med 
medelstor byst som önskar en ultralätt bröstprotes

Vår lättaste protes med 

medel till fyllig profil
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10272 - Classic Triangle Light

• Triangulär form för mindre till medelfyllig profil. 

• Modell med bred bas. 

• Fyller ut BH-kupan perfekt

• Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära

• Mjuk och matt film som ger behaglig känsla mot kroppen

Storlek: 1 -14
Vikt: ca 30 % viktreduktion

10274 - Classic Triangle Standard

Storlek: 1 -12
Vikt: Naturlig vikt

• Modell med standard silikon som motsvarar naturlig vikt.

• Triangulär form för mindre till medelfyllig profil. 

• Modell med bred bas. 

• Fyller ut BH-kupan perfekt

• Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära

Bassortimentet

mindre
till
medel

mindre
till 
medel

19

En lätt, triangulär modell för kvinnor med medelstor byst.

En triangulär modell för kvinnor som önskar jämn viktkänsla på båda sidor.

• Triangulär form för mindre till medelfyllig profil. 

• Modell med bred bas. 

• Fyller ut BH-kupan perfekt

• Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära

• Mjuk och matt film som ger behaglig känsla mot kroppen
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Bassortimentet

20

10266 - MyShape RFS (Roundness, fullness, shape)

Storlek: 3 - 14
Vikt: ca 30% viktreduktion

20

En protes för kvinnor med ärr eller ojämnheter på bröstväggen.

•  Den speciella formbara Amandasil silikonet på baksidan formar sig
 runt ärr och ojämnheter på bröstväggen.

•  Passar perfekt för bröst med lite mindre fyllighet i den övre delen och
 lite mer fyllighet i den nedre delen av bröstet.

•  Fyller ut BH kupan på ett naturligt sätt.

•  Det runda avslutet på protesens nederdel gör att den passar bra i de
 allra flesta Bh modeller.

medel 
till
fyllig

medel 
till
fyllig

10142 - Basic Triangle Lightweight

• Triangulär form med bred bas för medel till fyllig profil.

• Färgen “tan“ är en vackert ljusbrun hudton

• Fyller ut BH-kupan perfekt

• Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära

• Fungerar bra för den aktiva kvinnan

• Lämplig vid lymfödem

Storlek: 1 -17
Vikt: ca 30 % viktreduktion

För kvinnor med stor byst som
önskar en mycket lätt bröstprotes

En ny naturlig

hudfärg
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10248 - Triangle Super Soft

Storlek: 1 -12
Vikt: ca 30 % viktreduktion

• En symmetrisk protes för medel till fyllig profil.

• Protesen har en smal bas.

• Det mjuka Super Soft-silikonet gör protesen mycket mjuk och formbar 
i olika typer av BH modeller.

• Baksidan har en fastare silikon som gör att protesen håller formen och 
sitter stadigt och bekvämt mot bröstkorgen.

Bassortimentet

21

En modell med smal bas för kvinnor som
önskar en lättare protes

medel 
till
fyllig

10250 - Flowable Back Asymmetric

• En asymmetrisk protes där en framsida av lättviktssilikon kombineras 
med en följsam baksida av silikongel

• Den mjuka baksidan ger en avlastande och anpassningsbar möjlighet för 
ojämnheter och känslig hud

• Silikongel ger sval och behaglig känsla mot huden

Storlek: 1 -12, vänster eller höger
Vikt: ca 20 % viktreduktion

En asymmetrisk protes för kvinnor som har
känslig hud med ärr eller ojämnheter.

En asymmetrisk modell som

går att använda till båda sidor

beroende på om bysten ska sitta

mer ihop eller mera isär.

mindre
till
medel

20
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10040 - Teardrop Standard

• Protesen har smal bas

• För en jämn viktkänsla på båda sidor

• Modellen går att vändas horisontellt eller vertikalt för bästa passform.

• Tillverkad i standardsilikon för naturlig vikt.

Storlek: 1 -12
Vikt: Naturlig vikt

10242 - Triangle Light

• En triangulär protes för medel till fyllig profil.

• Modellen har smal bas.

• Denna modell finns i ett stort urval av storlekar.

• Mjuk och matt film som ger behaglig känsla mot kroppen.

Storlek: 0 - 18
Vikt: ca 30 % viktreduktion

Kvinnor som behöver en droppformad protes
med medel till fyllig profil.

En lättare modell för kvinnor som behöver en symmetrisk form
för medelfyllig till fyllig profil.

Bassortimentet

medel 
till
fyllig

Vändbar modell

medel 
till
fyllig

Finns i många 

storlekar!

22
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I sortimentet finns en rad olika 
del-, och skal-proteser. Dessa täcker in bröstet och gör 

att ojämnheter kan göras mindre synliga genom 
behån och att storleken balanseras mot andra sidan.

Det finns flera olika utförande för att möta så 
många varierande behov som möjligt.

Storleken på brösten kan ändras när svullnaden går ner,  
vikten förändras eller i samband med en rekonstruktion som inte blev perfekt.

Del- och skalproteser

24

Massage Attach
ShaperDiamond Shaper

Triangle Shaper

Massage Form
Shaper

Elliptical
Shaper Lightweight

Teardrop
Standard Shaper
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Storleken på brösten kan ändras när svullnaden går ner,  
vikten förändras eller i samband med en rekonstruktion som inte blev perfekt.

11212 - Elliptical Shaper

Storlek: 2, 4, 6, 8

11485 - Massage Form Attach Shaper

Storlek: 4 - 12

• En självhäftande baksida som tillåter bröstprotesen att fästa direkt 
på huden

• Kanaler på baksidan kramar bröstväggen och ger mjuk massage vid 
användning

• Följer med kroppen när du rör dig

• Avlastar trycket på axlarna - särskilt vid lymfödem eller stor byst

• Ökad valfrihet i klädval

• Ger en säkrare känsla 

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Del- och skalproteser

• Elliptical Shaper är en delprotes som hjälper till att skapa sym-
metri efter genomgången lumpektomi eller rekonstruktion.

• Passar i alla typer av behå och baddräkter.

• Protesen har ett lager av stadig silikon som behåller sin form, 
även i vatten.

• En sida av protesen har en fyllighet som kan jämna ut defekter 
medan den andra kanten är tunt fasad för att skapa en osynlig 
övergång mot huden

• Kan också med fördel användas när det behövs en naturlig 
balansering i behån.

• Vändbar för individuella behov.

25

För kvinnor som tagit bort en del av sitt bröst och behöver 
fylla upp framförallt den nedre delen av BH

För kvinnor som önskar en självhäftande skalprotes 
med masserande egenskaper.
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11287 - Diamond Shaper

Storlek: 1 -12

11201 - Triangle Shaper

Storlek: 1 -10

• En triangelformad tunn skalprotes som täcker hela ytan

• Har tunna fina kanter som ger jämn yta utan synliga övergångar 

• Fungerar för kvinnor med olika storlek på brösten

Del- och skalproteser

• Diamond shaper är en skalprotes/halvprotes som är mycket fyllig 
i mitten

• Den har tunna mjuka kanter som ger en jämn yta utan synliga 
övergångar

• De diamantformade kuddarna på baksidan främjar luftcirkulation 
och ger en sval, skön känsla mellan hud och protes

• Den omtyckta diamondformen passar i de allra flesta             
BH-modeller.

• Fungerar för kvinnor som har olika stora bröst

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

26

Kvinnor som efter operation eller rekons        truktion behöver 
ytterligare utfyllnad mitt på bröstet för att få symmetri.

En tunn skalprotes för kvinnor som vill återställa formen i förhållande
till andra bröstet efter operation eller rekonstruktion.

Vår tunnaste

skalprotes
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Del- och skalproteser

11285 - Massage Form Shaper

Storlek:  1 - 12

• Kanaler på baksidan för ökad luftcirkulering och  
bekvämlighet

• Ger en mjuk massage mot bröstväggen

• Mjukheten gör att protesen formar sig efter  
kroppens konturer

• Har tunna fina kanter som ger en jämn yta utan  
synliga övergångar 

• Fördelaktig för kvinnor med lymfödem

• Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport
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11204 - Teardrop Standard Shaper

Storlek: 1 - 12

• Fungerar till kvinnor som har olika stora bröst

• En droppformad skalprotes med smal bas för medelfyllig profil.

• Modellen går att vändas horisontellt eller vertikalt för bästa 
passform.

• Tillverkad i standardsilikon för naturlig vikt. 

Kvinnor som önskar en lite fylligare skalprotes 
och vill ha en sval och behaglig protes

För kvinnor som behöver en droppformad 
skalprotes med smal bas

Vändbar modell
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BH
Alla våra BH-ar är speciellt framtagna för kvinnor med bröstproteser och har därför 

ficka på båda sidor. De är mjuka och bekväma och har en stöttande funktion.

SYMBOLER:

COTTON

Högt bomullsinnehållMicrofiber -
material som andas

BH med knäppning framtill BH med knäppning i ryggBygel-BH

Kompression

Kalena Linne

28

Formpressad BH

PS.  Alla våra modeller är bröstcanceropererade kvinnor.
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Kalena Linne
Kalena Linne är ett mjukt och skönt linne som finns i två 
olika färger. Eftersom den har inbyggda fickor så behövs 
inte någon behå under, Kalena Linnet är framtaget för 
att användas utan behå. Justerbara dubbla axelband för 
optimalt stöd. Den rundade halsringningen och smidig 
passform skapar en elegant topp. Kuporna i Kalena är 
formpressade och passar bäst till en medelfyllig profil. 
Tillverkad av viskos och elastan ger den en skön och sval 
känsla med en glansig yta.

Art.nr Färg Storlek

22247 Svart S (36 - 38)

22247 Svart M (40 - 42)

22247 Svart L (44 - 46)

22247 Svart XL (48)

22247 Svart XXL (50 - 52)

22247 Svart XXXL (54)

22248 Ljusrosa S (36 - 38)

22248 Ljusrosa M (40 - 42)

22248 Ljusrosa L (44 - 46)

22248 Ljusrosa XL (48)

22248 Ljusrosa XXL (50 - 52)

22248 Ljusrosa XXXL (54)

Kalena Linne

29
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Massage BH
En unik behå i microfiber. Strukturen i materialet har en 
micro-masserande effekt. Sömlösa, formade kupor och 
mjuka lätt vadderade elastiska axelband. Stödjande mjukt 
och brett band nedtill. Behån är speciellt fördelaktig för 
kvinnor med lymfödem men är även en bekväm behå att 
bära hemma eller t.ex. vid sport och fritidsaktiviteter

Beige Vit Svart Rosa Kupa Storlek

22525 22233 22236 22526 AA 75-100

22525 22233 22236 22526 A 75-100

22525 22233 22236 22526 B 75-115

22525 22233 22236 22526 C 75-115

22525 22233 22236 22526 D 75-115

22525 22233 22236 22526 E 75-115

Massage BH Embrace BH
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BH Embrace
Embrace är en protesbehå tillverkad av mjuk skön bomull 
och med ett högt spetsdekolletage. Den har breda, elastis-
ka och justerbara axelband. Embrace ger ett stadigt stöd 
även över ryggen genom den breda knäppningen.
Embrace är speciellt utvecklad för att minska trycket runt 
om kroppen. Den breda och mjuka bomullsresåren ger 
mindre tryck och förhindrar därför inte lymfflödet.
Embrace BH finns i tre vackra färger.

Art.nr Färg Kupa Mått

22203 Ljus Champagne AA 75 - 90

22203 Ljus Champagne A 75 - 100

22203 Ljus Champagne B 75 - 100

22203 Ljus Champagne C 75 - 100

22203 Ljus Champagne D 75 - 100

22203 Ljus Champagne E 80 - 100

22206 Svart AA 75 - 90

22206 Svart A 75 - 100

22206 Svart B 75 - 100

22206 Svart C 75 - 100

22206 Svart D 75 - 100

22206 Svart E 80 - 100

22223 Vit AA 75 - 90

22223 Vit A 75 - 100

22223 Vit B 75 - 100

22223 Vit C 75 - 100

22223 Vit D 75 - 100

22223 Vit E 80 - 100

Embrace BH
COTTON
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Petit T-Shirt BH

Petit T-Shirt BH

Petit T-Shirt behå har formpressade kupor och en 
diskret brodyr mitt fram och vid axelbanden. 

Den har en modern skärning framtill. 

Passar bäst till mindre och medelfyllig byst

Art.nr Färg Kupa Storlek

22227 Vit AA 70 - 90

22227 Vit A 70 - 95

22227 Vit B 70 - 95

22227 Vit C 70 - 95

22226 Svart AA 70 - 90

22226 Svart A 70 - 95

22226 Svart B 70 - 95

22226 Svart C 70 - 95

22225 Champagne AA 70 - 90

22225 Champagne A 70 - 95

22225 Champagne B 70 - 95

22225 Champagne C 70 - 95

Femina BH
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BH Femina
Femina har stödjande sömmar som formar en tredelad 
kupa för optimalt stöd vid större storlekar. Vadderade 
axelband för ett komfortabelt stöd. Broderat 
blommönster som utstrålar en elegant design. 

Art.nr Färg Kupa Storlek

22241 Vit A 85 -115

22241 Vit B 75 -115

22241 Vit C 75 -115

22241 Vit D 75 -115

22241 Vit E 80 - 105

22241 Vit F 80 - 105

22241 Vit G 80 - 100

22253 Svart A 85 - 115

22253 Svart B 75 -115

22253 Svart C 75 -115

22253 Svart D 75 -115

22253 Svart E 80 - 105

22253 Svart F 80 - 105

22253 Svart G 80 - 100

Femina BH
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BASICS

Art.nr Färg Kupa Storlek

22252 Taupe AA 70 - 85

22252 Taupe A 70 - 95

22252 Taupe B 70 - 100

22252 Taupe C 70 - 100

22252 Taupe D 70 - 95

Satin Trim T-shirt BH 
Vadderad bh med vackra satinkanter som ger bra 
stöttning utan bygel. Mjuk och bekväm att bära 
med en vaddering som gör att den inte går att se 
igenom och som därför passar bra under T-shirt 
eller åtsittande topp.
 

Satin Trim T-shirt BH Leisure BH

34

Nyhet!
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Leisure BH
Leisure BH är en lätt BH för vardagsbruk. BHn knäpps fram och har breda axelband för skön 
passform. Kuporna har ficka på sidorna av elastisk bomull. Används med fördel som en första 
BH postoperativt eftersom den är mycket mjuk och skön. 

Art.nr Färg Kupa Storlek

22228 Grå A/B S - XXL

22228 Grå C/D S - XXL

22228 Grå E/F S - XXL

22243 Vit A/B XS - XXL

22243 Vit C/D XS - XXL

22243 Vit E/F XS - XXL

Leisure BH

COTTON

35

Storlek Omfång

X-Small 60 - 65 cm

Small 70 - 80 cm

Medium 85 - 90 cm

Large 95 - 100 cm

X-Large 105 - 110 cm

XX-Large 115 - 120 cm
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Kompressions BH / Kompressionsbälte
• Kompressions BHn är avsett att stabilisera och 
 bibehålla formen på det opererade bröstet (bröstreduktion,  
 bröstförstoring, bröstrekonstruktion, plastikoperationer). 

• Det hudvänliga och speciellt mjuka bomullsstretch materialet 
 ger maximal komfort. 

• Kompressionen, formen och passformen uppnås genom det  
 sömlösa bandaget, de formade kuporna, de insydda 
 sidostöden och det breda bandet under brösten. 

• Det extra tunna kardborrbanden buktar inte ut under   
 kläder och de är individuellt justerbara.   

• Vid behov kan bröstproteser, skalproteser och 
 delproteser placeras i en speciellt designad ficka.

• Kompressionsbältet hjälper till att förhindra att 
 implantatet flyttar sig uppåt under läkningsprocessen. 
 Den anatomiska formen på bältet ger en bekväm pass  
 form runt ryggen, under armarna och över bröstet. 
 Kardborrförslutningen tillåter justerbar kompression och  
 önskad passform. 

Produkt Art.nr Färg Kupa Storlek

Kompressionsbehå 22221 Beige AA/A, B/C, D/E 70 - 120

Kompressionsbehå 22242 Vit AA/A, B/C, D/E 70 - 120

Kompressionsbehå 22239 Svart AA/A, B/C, D/E 70 - 130

Kompressionsbälte 22222 Beige XSmall - XXLarge

Kompressionsbälte 22244 Vit XSmall - XXLarge

Kompressionsbälte 22240 Svart XSmall - XXLarge

Kompressions BH / Kompressionsbälte
COTTON
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Storlekstabell Kompressionsbälte (art. nr 22222, 22244, 22240)

Mått under byst 70 75 80 85 90 95 100 105

AA/A Kupa XS XS S S M L XL 2XL

B/C Kupa XS XS S M L XL 2XL 3XL

D/E Kupa S S M L XL 2XL 3XL 4XL

Bältets längd XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

cm (+/- 1,5 cm) 85 90 95 100 105 110 115 120

Active Recovery BH 
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Storlekstabell Kompressionsbälte (art. nr 22222, 22244, 22240)

Mått under byst 70 75 80 85 90 95 100 105

AA/A Kupa XS XS S S M L XL 2XL

B/C Kupa XS XS S M L XL 2XL 3XL

D/E Kupa S S M L XL 2XL 3XL 4XL

Bältets längd XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

cm (+/- 1,5 cm) 85 90 95 100 105 110 115 120
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Active Recovery BH
Mjuk kompressionsbehå för användning efter operation och som 
ger kompression över bröstet och ryggen. Utformad för att hjälpa 
kroppen under läkningsprocessen då huden kan vara extra känslig 
samt minska risken för svullnad som kan uppstå postoperativt. 

BH:n är sömlös och har breda reglerbara axelband som ger extra 
stöd och skydd mot känslig hud. Knäppning med både hakar och 
blixtlås framtill gör den enkel och säker att knäppa/stänga. BH:n är 
gjord i ett elastiskt, mjukt  och hudvänligt material  och har en stadig 
och stöttande kant under bysten för bästa möjliga komfort.

Active Recovery BH 
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Art.nr Storlek Omfång

22251 Small 70 - 80 cm

22251 Medium 85 - 90 cm

22251 Large 95 - 100 cm

22251 X-Large 105 - 110 cm

22251 XX-Large 115 - 120 cm

22251 XXX-Large 120 - 125 cm

Nyhet!
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Tillbehör

Axelbanden passar perfekt när de ligger bekvämt på axlarna utan att skära in. De bär endast cirka 20% av 
bröstvikten. Deras huvudsakliga uppgift är att lyfta och placera bröstet.
För bästa passform bör den högsta punkten av bröstet vara halvvägs mellan axel och armbåge. 

Bygeln/förstärkningen under bysten bär huvuddelen av 
bröstvikten (ca 80%). Viktigt att BH har rätt storlek så 
den sitter stadigt runt kroppen. Den ska sitta så tätt 
att den inte glider vid rörelser och aktivitet. 

Hur ser en perfekt BH kupa ut?
Den omsluter hela bröstet eller
bröstprotesen utan att det syns 
någon skarv eller rynka på kupan. 
Viktigt att hitta rätt storlek även här. 

Mittsömmen på BH ska ligga 
bekvämt mot bröstbenet när du 
använder rätt BH modell och rätt 
storlek.  

Tips för utprovning av BH

38
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Tillbehör

BRÖSTVÅRTOR

Art.nr 22907 Färg: Blush, stl S, M, L

Art.nr 22908 Färg: Ivory, stl S, M, L

Art.nr 22909 Färg: Tawny, stl S, M, L

Självhäftande bröstvårtor i tre olika färger för       
optisk korrektion eller anpassning till den naturliga 
bröstvårtan. Bröstvårtorna är återanvändningsbara. 
Varje färg finns i tre olika storlekar. Levereras i par i     
smidig förvaringsförpackning.

ABC TVÄTTPÅSE
Art.nr 22924

Var rädd om din BH och använd vår 
fina och praktiska tvättpåse! 

ABC TVÄTTCREME TILL ATTACH BH FÖRLÄNGARE 
 Art.nr 22921 Vit. 90 cm

  Art.nr 22922 Svart. 90 cm
  Art.nr 22923 Beige. 90 cm

UTPROVNINGSROCK
Art.nr 96200

Utprovningsrocken är tillverkad av härligt mjukt 
och följsamt sidenmaterial. Perfekt att använda 
vid utprovning för att kontrollera så att bröst-
protesens storlek och modell är rätt och ser 

fin ut.

AXELBANDSSKYDD
Art.nr 22920

Axelbandsskydd tillverkade av  
transparent silikon. Förpackning om 2 st.

Art.nr 22925 1 tub

39
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Storlekstabell

Benämning Storlekar
Sida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10040 - Teardrop Standard Symmetrisk

10142 - Basic Triangle Lightweight Symmetrisk

10242 - Triangle Light Symmetrisk

10248 - Triangle Super Soft Symmetrisk

10250 - Flowable Back Classic Asymmetrisk

10266 - MyShape RFS Symmetrisk

10271 - Classic Triangle Air Symmetrisk

10272 - Classic Triangle Light Symmetrisk

10274 - Classic Triangle Standard Symmetrisk

10275 - Massage Form Super Soft Symmetrisk

10276 - Tawny Massage Form Super Soft Symmetrisk

10277 - Swim Form Symmetrisk

10282 - Symmetric Light Weigth Symmetrisk

10287 - Diamond Symmetrisk

10288 - Diamond Classic Symmetrisk

10295 - Massage Form Silhouette Symmetrisk

10475 - Massage Form Attach Symmetrisk

10487 - Diamond Attach Symmetrisk

11201 - Triangle Shaper Symmetrisk

11204 - Teardrop Standard Shaper Symmetrisk

11212 - Elliptical Shaper Symmetrisk

11285 - Massage Form Shaper Symmetrisk

11287 - Diamond Shaper Symmetrisk

11485 - Massage Form Attach Shaper Symmetrisk

10916 - First Form Symmetrisk

10909 - First Form Fiberfill Symmetrisk Small Medium Large X-Large XX-Large

10910 - First Filler Symmetrisk Small Medium Large X-Large XX-Large

AA

A

B

C

D

E

F

G

GG

H

BH-STORLEK (cm)

6565

70

75

75

65

80

80

70

65

85

85

75

70

65

90

90

80

75

70

95

95

85

80

75

70

105

100

95

90

85

100

100

90

85

80

75

110

105

100

95

90

85

105

105

95

90

85

80

75

115

110

105

100

95

90

85

120

115

110

105

100

95

90

110

110

100

95

90

85

80

120

115

110

105

100

95

90

85

125

120

115

110

105

100

95

125

120

115

110

105

100

125

120

115

110

105

125

120

115

110

= finns ej

Schema för BH 
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Benämning Storlekar
Sida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10040 - Teardrop Standard Symmetrisk

10142 - Basic Triangle Lightweight Symmetrisk

10242 - Triangle Light Symmetrisk

10248 - Triangle Super Soft Symmetrisk

10250 - Flowable Back Classic Asymmetrisk

10266 - MyShape RFS Symmetrisk

10271 - Classic Triangle Air Symmetrisk

10272 - Classic Triangle Light Symmetrisk

10274 - Classic Triangle Standard Symmetrisk

10275 - Massage Form Super Soft Symmetrisk

10276 - Tawny Massage Form Super Soft Symmetrisk

10277 - Swim Form Symmetrisk

10282 - Symmetric Light Weigth Symmetrisk

10287 - Diamond Symmetrisk

10288 - Diamond Classic Symmetrisk

10295 - Massage Form Silhouette Symmetrisk

10475 - Massage Form Attach Symmetrisk

10487 - Diamond Attach Symmetrisk

11201 - Triangle Shaper Symmetrisk

11204 - Teardrop Standard Shaper Symmetrisk

11212 - Elliptical Shaper Symmetrisk

11285 - Massage Form Shaper Symmetrisk

11287 - Diamond Shaper Symmetrisk

11485 - Massage Form Attach Shaper Symmetrisk

10916 - First Form Symmetrisk

10909 - First Form Fiberfill Symmetrisk Small Medium Large X-Large XX-Large

10910 - First Filler Symmetrisk Small Medium Large X-Large XX-Large

-

Schema för BH 

BH FÄRGER

KUPA

AA A B C D E F G

Massage BH 75-100 75-100 75-115 75-115 75-115 75-115 - -

Kompressions BH 70-120 70-120 70-120 - -

Kalena Linne
S (36/38), M (40/42), L (44,46)

XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)

Satin Trim T-shirt BH 70 - 85 70-95 70-100 70-100 70-95 - - -

Leisure BH

A/B Kupa, C/D Kupa, E/F Kupa

XS (60, 65 cm finns endast i vitt),

S (70, 75, 80 cm), M (85, 90 cm), L (95, 100 cm)

XL (105, 110 cm), XXL (115, 120 cm)

-

Petit T-Shirt BH 70-90 70-95 70-95 70-95 - - - -

Femina BH - 85-115 75-115 75-115 75-115 80-105 80-105 80-100

Embrace BH 75-90 75-100 75-100 75-100 75-100 80-100 - -

Active Recovery BH

        Rosa, 22251
S (36/38), M (40/42), L (44,46)

XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)

 Beige, 22221

 Vit, 22242

 Svart, 22239

 Svart, 22247

 Ljusrosa,22248

 

 Taupe, 22123

 Grå, 22228

 Vit, 22243

 

 Champagne, 22225

 Vit, 22227

 Svart, 22226

 Vit, 22241

 Champagne, 22203

 Svart, 22206

 Vit, 22223

Beige, 22525

Svart, 22236

Vit, 22233

Rosa, 22526

 Svart, 22253
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Information 

Garanti

Bröstproteserna har två års garanti och förstagångsproteser ett år. Om protesen av någon anledning blir 
defekt under den här tiden ber vi dig kontakta din utprovare.  Vi ersätter alla proteser som har någon 
form av produktionsfel under en två års period från utprovningsdagen. Skulle protesen bli defekt till följd 
av oaktsamhet omfattas detta normalt inte av garantin.

Kontaktprotes

Bröstprotesen har två års garanti. Vi erbjuder en 3-månaders provtid för den som vill prova en 
Massageform Attach, Diamond Attach eller en Massage Attach Shaper.
Protesen skall returneras till oss i sin originalförpackning med tillhörande instruktioner och material. 
Camp ersätter med motsvarande storlek av annan, ur ABC’s sortiment, av patienten utvald produkt.

Returpolicy

Före eventuella returer måste vårt medgivande inhämtas. Kontakta kundsupport för erhåll ande 
av retur nummer.  Varorna ska returneras, i nyskick i originalförpackning, senast två veckor efter 
mottagandet.  
Returen ska göras med betald frakt och alltid åtföljas av fakturakopia eller packsedel. 
Specialbeställda varor och beställningsvaror återtages ej.

Användning av Bröstproteser från ABC vid bad, 
flyg och olika klimat

Vatten och bad 
Bröstproteserna från ABC tål vatten och kan användas både i pool och i saltvatten. 

Lufttryck
Under flygresa kan det uppstå små luftbubblor i silikonet (speciellt i äldre proteser och proteser som har 
använts under upprepade flygresor eller under långa flygresor). Dessa luftbubblor ska  försvinna efter att 
flygresan är avslutad.

Temperatur
ABC bröstproteser kan användas i alla temperaturer som kroppen klarar av. Protesen klarar av extrema 
temperaturer både på vinter och sommar. Går även bra att använda vid bastubad.
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Egna anteckningar



Support For Better Life!

SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE
042-25 27 00 43 96 66 99 09-350 76 30 23 23 31 20
info@camp.se info@camp.dk info@camp.� info@camp.no
camp.se camp.dk camp.�  camp.no

Tel
E-post
Web

C
am

p 
Sc

an
di

na
vi

a 
A

B,
 A

PR
IL

_2
02

3©


