
OLIKA STORLEK 
på dina bröst?

Visste du att du som är bröstopererad har 
rätt till en protes för att återställa symmetrin
på dina bröst? Detta gäller även om du gjort 
en rekonstruktion eller fått ett implantat. 

Utvecklingen av olika skalproteser hos vår leverantör sker i 
nära samarbete med en fokusgrupp av kvinnor som alla har 
olika behov av utfyllnad efter sin bröstoperation. Det kan vara 
mer eller mindre utfyllnad, med eller utan massage effekt.

Att återställa symmetrin ökar självkänslan och medverkar 
till en bättre hållning. 

Läs mer om sortimentet på camp.se för att se vilka 
möjligheter som finns just för dig.
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ABC & CAMP SCANDINAVIA
FILOSOFI

I strävan att ge bröstcanceropererade kvinnor så bra förut-
sättningar 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 ortosom-
rådet. 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 professio-
nals is committed to earning the trust of our customers and 
the confidence of the women we serve.

FÖR ATT FÅ DEN BÄSTA MÖJLIGA 
HJÄLPEN OCH SERVICEN 
kontakta din lokala bröstprotesutprovare. 

Din kontaktsjuksköterska eller din bröstmottagning 
vet vilka som är bröstprotesutprovare i ditt område.

Du kan också hitta mer information på BRO, 
BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS 
RIKSORGANISATION - BRO.SE. 

Här kan du läsa mer och hitta länkar till annan 
information. Du kan också prenumerera på 
nyhetsbrev och ta del av vetenskapliga studier 
och annat som händer inom området.



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

I vårt sortimentet finns en rad olika skalproteser. 
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;

�  Diamond som är lite fylligare med en
 masserande baksida i diamantform.
 
� Triangle är mycket tunn och har en 
 helt slät baksida.
 
�  Elliptical är formad som en halvprotes   
 med en övre del som är ett tunnt skal.

�  Massageform som har en annan 
 ventilering och tunnare utformning.
 
�  Massage Attach har den ventilerande
 utformingen från Massageform och en
     självhäftande baksida för ökad säkerhet.

Elliptical Shaper 11212
En sida av protesen har en fyllghet som kan jämna 
ut defekter medana den andra kanten är tunt fasad 
för att skapa en osynlig övergång mot huden.

Massage Attach Shaper 11485
Låter luften cirkulera i kanalerna på baksidan 
så huden känns sval och fräsch. Integrerad 
sjävhäftande baksida som fäster mot huden.

Diamond Shaper 11287
De diamantformade kuddarna mot huden låter 
luften cirkulera för en sval och skön känsla. Lite 
fylligare modell med mjuka avfasade kanater.

Massageform Shaper 11285
Låter luften cirkulera i kanalerna på baksidan 
så huden känns sval och fräsch. Tunn och mjuk 
övergång mot huden.

Triangle Shaper 11201
En skalprotes med tunna, 
fina kanter och fylligheten 
koncentrerad över apex. 
Lämplig även för att ge en 
liten byst mer form.


