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Vores filosofi

I bestræbelse på at give de brystoperede 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 og innovativ

produktudvikling. Der lyttes til kunderne og de har samme

værdier og grundlag som Camp Scandinavia.

 

 

CAMP Scandinavias Filosofi
Camp Scandinavia skal være en innovativ, familieejet

virksomhed, internationalt anerkendt gennem egne

produkter indenfor ortoseområdet. På det nordiske

hjemmemarked skal ortopædteknik udgøre basis for

virksomheden. Kreativitet og kundskab skal styrke

markedspositionen yderligt.

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.

ABC Breast Care
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Alle ABC-proteser testes med en personlig

 kvalitetskontrol. På fabrikken findes en kvalitets-

ansvarlig i forhold til fremstillingen. Personen følger og 

kontrollerer processen trin for trin, fra råmateriale til 

færdig brystprotese.

Først efter denne grundige kontrol udsteder den 

kvalitetsansvarlige garantibeviset og sørger for, at 

kunden kan være tryg med, at produktet holder 

højeste kvalitet

Kvalitetskontroll 

ABC Kvalitetsgaranti

ABC TASKE

Alle proteser og delproteser fra ABC leveres i en flot, feminin, rosa taske.

Tasken beskytter brystprotesen og er perfekt til opbevaring eller rejser.
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ABC Proteser
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Jævnførselsproces I

Jævnførselsproces 2

ABC Dual Soft

ABC Massage Form Super Soft

Opmålt blødhed i bryst hos 
testpersonerne

Blødheden på brystprotesen jævnført med kvindelig brystvæv blev undersøgt som en del af et 

videnskabeligt arbejde udført af München University of Applied Sciences. Brystproteserne, fra tre 

udbydere, i det nuværende sortiment, anvendes til sammenligning indenfor brystproteser. En 

målenhed med tryksensorer blev udviklet. Den pressede testpersonernes bryst  og protese 

40 mm ind/dybt og simulerede dermed trykket

Grafen viser, at blødheden i ABC-proteserne er suverænt bedst i forhold til

jævnførselsproteserne.

Lige så blødt som et naturligt bryst.

Diagram: Brystprotesens blødhed jævnført med det naturlige brystet.
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Postoperative førstegangsproteser og BH

Leisure BH
22228

Kompressions BH 
med  

Kompressionsbælte
22242 / 22244

God postoperativ pleje
Her finder du produkterne

til en optimal
postoperativ pleje

First Form
Fiberfill
10909

First Filler
10910

First Form
10916

Kalena Linne
22247 - sort

22248 - lysrosa
22249 - orkidé
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Førstegangsproteser

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

•  Førstegangsprotese af “memoryfoam“
•  Næsten vægtløs
•  Giver intet tryk mod brystkassen
•  Kan desuden anvendes til sport og fritid
 (dog ikke i badet)

•  Blød førstegangsprotese
•  Individuel tilpasning af fyldighed med fiberfill
•  Sømløs skål
•  Bagsiden er fremstillet af blødt, skønt bomuld
•  Forsiden er helt glat og passer i de fleste bh‘er.

•  Blød førsegangsprotese
•  Individuel tilpasning af fyldighed med fiberfill
•  Bagsiden er fremstillet af blødt, skønt bomuld

Størrelse: 2-4-6-8-10-12

Størrelse: S, M, L, XL, XXL

Størrelse:  S, M, L, XL, XXL

Postoperative førstegangsproteser og BH

7

Til kvinder som ønsker en blød og let protese 
i tiden efter operation, men også senere.

En blød og let protese uden synlige sømme til tiden 
umiddelbart efter operation, hvor huden ikke er ophelet 
og er extra følsom.

En blød og let protese uden synlige sømme til perioden 
umiddelbart efter operation, hvor huden ikke er ophelet 
og er extra følsom.
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Diamond-serien

ABC-DIAMOND - Med optimale 
ventilerende egenskaber.
„Institut für angewandte Ergonomie“ i München 

har gennemført et studie, som viser de positive 

egenskaber, som Diamond protesen har.

Varmebilledet viser tydeligt, hvordan de ventilerende kanaler 
fungerer. Den varme luft strømmer ud af kanalerne og kølig luft 
strømmer ind. Dette har værdi for fugtighed og temperatur, som 
holdes konstant på et behagelig niveau og forhindrer yderlig sved. 
Denne forbedrede ventilation har desuden fordelen, at speciallom-
men i BH‘en forbliver tør og at personen, som bære den, føler sig 
frisk hele dagen.

ABC-DIAMOND - Bredere base
Den bredere base og form på diamondproteserne

gør denne serie helt unik
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Diamond
Shaper
11287

Diamond
10287

Diamond taske

Diamond 
Classic
10288

Diamond-serien

I denne serie indgår tre forskellige  protese-modeller, i forhold til bedst mulig tilpasning og pasform.
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10287 - Diamond

• Diamond er en brystprotese med en aldeles unik form, med en 
bred base og blød rundet top, som gør, at den passer rigtig fint i de 
fleste BH‘er.

• Protesen har diamantformede puder på bagsiden, som giver en sval 
fornemmelse

• Protesen har samme bløde og „krammevenlige“ silikone, som vores 
øvrige omtalte proteser.

• Protesen egner sig godt til aktivitet og sport.

• Levereres i en ny, elegant og  feminin velourtaske, som er perfekt til 
opbevaring og transport.

10288 - Diamond Class ic

• Diamond er en brystprotese med en aldeles unik form med en bred-
base og blød rundet top, som gør, at den passer rigtig godt i de fleste 
BH‘er

• Protesen har diamantformede puder på bagsiden, som giver en sval 
fornemmelse

• Protesen har samme bløde og „krammevenlige“ silikone, som vores 
øvrige omtalte proteser.

• Protesen egner sig godt til aktivitet og sport sport.

• Levereres i en ny, elegant og  feminin velourtaske, som er perfekt til 
opbevaring og transport.

Størrelse: 1 - 12
Vægt: ca 25% vægtreduktion

Størrelse: 1 - 12
Vægt: ca 25% vægtreduktion

Diamond-serien

mindre

mindre 
til 
middel

10

En populær model med mindre fyldig profil, som
bliver mindre varm og fugtig ved aktivitet

En populær model med middel-fyldig profil, som
bliver mindre varm og fugtig ved aktivitet
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Massage Form
Super Soft

10275

Massage Form
Attach
10475

Massage Form
Silhouette

10295

Massage Form
Shaper Attach

11485

Massage Form
Asymmetric

10225

Massage Form
Air 

10575

Massage Form
Shaper 11285

Massage Form-serien

I denne serie indgår syv forskellige protesemodeller i forhold til bedst mulig tilpasning og pasform
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Massage Form fallstudie
Prof . Dr. Kurz

Fase 1 Fase 2 Fase 3

ABCs massageproteser er helt unikke i deres design.
Kanalerne på bagsiden af   protesen giver  blød massage til brystet og

tillader samtidig luft at cirkulere, så huden føles kølig og åndbar.

Kanalerne på bagsiden af   protesen gør desuden, at  protesen
sidder sikkert mod brystet og ikke glider i bh’en.

Casestudie
Et sammenligneligt casestudie er blevet udført af professor B. Kurz (ved Engineering Education, University of Munich) på to 
bilateralt, opererede kvinder. De måtte bruge en ABC-massageform på den ene side og en asymmetrisk letvægtsprotese på 
den anden side. Sensorer blev monteret på indersiden af   brystproteserne for at måle fugtigheden. 
 
Målingen blev udført i 3 faser: fase 1 = siddende i 15 minutter, fase 2 = hurtig gang i 20 minutter,
Fase 3 = siddende i 15 minutter

Resultat:
Relativ fugtighed i kontaktområdet til brystprotesen og huden
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10295 - Massage Form Silhouette

10575 - Massage Form Air

mindre 
til 

middel

middel 
til 
fyldig

• Kanalerne på bagsiden af   protesen giver blød massage til brystet.

• Protesen er især anvendelig til kvinder med lymfødem eller risiko for    
lymfødem

• Kanalerne tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen.  Huden 
føles kølig og åndbar.

• Profil, der er lavere øverst og fyldigere i bunden. Modellen er             
dråbeformet og har en mere rund base.

• Protesen er blød og sval

• Egnet til lymfødem

Størrelse: 1 - 14
Vægt: ca 25% vægtreduktion

• Kanalerne på bagsiden af   protesen giver blød massage til brystet.

• Protesen er især gavnlig til kvinder med lymfødem eller risiko for lymfødem

• Kanalerne tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen, så huden føles 
kølig og åndbar.

• Protese i trekantform og ekstra let silikone

• Mere fast end almindelig massageform

Størrelse: 1 - 14
Vægt: ca 35% vægtreduktion

Massage Form-serien

ABCs massageproteser er helt unikke i deres design.
Kanalerne på bagsiden af   protesen giver  blød massage til brystet og

tillader samtidig luft at cirkulere, så huden føles kølig og åndbar.

Kanalerne på bagsiden af   protesen gør desuden, at  protesen
sidder sikkert mod brystet og ikke glider i bh’en.

13

En protese, der giver en blød massage til brystet, 
med afrundet dråbeformet base og mindre fylde øverst.

En protese, der giver blød massage til brystet.
Til kvinder, der ønsker en ekstra let protese med en trekantet form.
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mindre
til 
middel

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

• Blød protese med trekantet form.

• Kanalerne på bagsiden af   protesen giver blød massage til brystet.

• Protesen er især anvendelig til kvinder med lymfødem eller risiko for          
lymfødem.

• Kanalerne tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen, så huden føles 
kølig og åndbar.

Størrelse: 1 - 14
Vægt: ca 25% vægtreduktion

10225 - Massage Form Asymmetric

• Kanalerne på bagsiden af   protesen giver blød massage til brystet.

• Protesen er især anvendelig til kvinder med lymfødem eller risiko for lymfødem

• Kanalerne tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen, så huden føles 
kølig og åndbar

Størrelse:  3 - 14, venstre og højre
Vægt: ca 25% vægtreduktion

Massage Form-serien

middel 
til 
fyldig

14

En protese, der giver blød massage til brystet. Asymmetrisk, 
fyldig form, der fylder op under armhulen

En protese, der giver blød massage til brystet.
Til kvinder, der ønsker en blød protese med en trekantet form.

Findes i to 

hudnuancer
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10475 - Massage Form Attach

Størrelse: 1 - 12
Vægt: ca 25% vægtreduktion

22925 - Vaskecreme til Massage Form Attach (1 tube)
22926 - Vaskecreme til Massage Form Attach (sæt med 6 tuber)

Specielt sammensat flydende vaskecreme, som blidt
rengør den selvklæbende overflade på Massage Form 
Attach. Tilstrækkelig til cirka 250 vaske.
Vaskecreme blandes med lidt vand og masseres på
den selvklæbende overflade og skylles derefter af. 

Rengøring aktiverer klæbemidlet på protesen på en 
meget effektiv måde. Tuben kan købes enkeltvis eller i 
sæt med seks tuber. Tilhørende opbevaring
 

Rengør dagligt med lunkent vand og mild 
sæbe eller vaskecreme

Læg herefter protesen i tasken for at lufttørre 
eller tør forsigtigt med en føntørrer med kold luft.

Sæt plastfilmen over den klistrede over-
flade, når den ikke anvendes

Selvhæftende.

Massage Form-serien

Mindre 
til middel-
fyldig
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En selvklæbende protese med en trekantet form, 
der giver blød massage til brystet.

•  Blød klæbeprotese med trekantet form, der fastgøres direkte på huden

•  Kanalerne på bagsiden af   protesen giver blød massage til brystet.

•  Kanalerne tillader luft at cirkulere mellem huden og protesen, så huden føles
 kølig og åndbar.

•  Følger kroppen, når du bevæger dig

•  Afhjælper tyngden på skuldrene - især ved lymfødem eller stor byste

•  Øget valgfrihed i tøjvalg og giver en mere sikker følelse

Selvhæftende!
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Vægtreducerede brystproteser

16

Classic 
Triangle Air

10271

Massage Form Air
10575

Basic Triangle
Lightweight

10142

Aflastende ved lymfødem eller osteoporose.

God til sport og fysiske aktiviteter

Symmetric
Air

10281

Bekvem ved 
aktivitet
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10266 - MyShape RFS (Roundness, fullness, shape)

Størrelse: 3 - 14
Vægt: ca 30% vægtreduktion

Nyheder

17

En protese til kvinder med ar eller 
uregelmæssigheder på brystvæggen.

•  Den specielle formbare Amandasil silikone på bagsiden former sig
 omkring ar og ujævnheder på brystvæggen.

•  Ideel til bryster med lidt mindre fylde i den øverste del og
 lidt mere fylde i det nederste bryst.

•  Fylder bh-skålen på en naturlig måde.

•  Den runde afslutning på protesens nederste del bevirker, at den passer fint i  
 de fleste bh-modeller.

Aflastende ved lymfødem eller osteoporose.

God til sport og fysiske aktiviteter
Middel 
til 
fyldig

Middel 
til 
fyldig

10142 - Basic Triangle Lightweight

• Trekantet form med bred base til medium til fuld profil.

• Farven „tan“ er en smuk lysebrun hudfarve

• Fylder bh-skålen helt ud

• Giver et naturligt look og er behagelig at have på

• Fungerer godt til den aktive kvinde

• Egnet til lymfødem

Størrelse: 1 -17
Vægt: ca 30 %  vægtreduktion

Til kvinder med stor byste og som
ønsker en meget let brystprotese

Vores seneste bidrag blandt 

vægtreducerede brystproteser

En ny naturlig 

hudfarve

Vores seneste bidrag blandt 

vægtreducerede brystproteser
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10271 - Classic Triangle Air

• Trekantet form med bred base til middel til fyldig profil.

• Farven „tan“ er en smuk lysebrun hudfarve

• Fylder bh-skålen helt ud

• Giver et naturligt look og er behagelig  at have på

• Egnet til lymfødem

Størrelse:  1 -12
Vægt:  ca 42 %  vægtreduktion

Basissortimentet

middel 
til 
fyldig

18

10281 - Symmetric Air

• Protesen er fremstillet i en unik ”Air light“ silikone, som giver en helt 
ultralet protese.

• Formen er den samme som i vores populære diamantproteser og    
passer i de fleste bh-modeller.

• Til aktive kvinder med mellemstor byste

• Egnet til lymfødem

Størrelse: 1 -12
Vægt: ca 42 % vægtreduktion

Middel

Til aktive kvinder med stor byste og som
ønsker en ultralet brystprotese

Protese fremstillet i ”Air Light Silikon“ til kvinder med
middelstor byste og som ønsker en ultralet brystprotese

Vores letteste protese med 

middel til fyldig profil

Nyhed!
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10272 - Classic Triangle Light

• Trekantet form til mindre til mellemlang profil.

• Model med bred base

• Fylder bh-skålen helt ud

• Giver et naturligt look og en behagelig følelse at have på

• Blød og mat film, der giver en behagelig fornemmelse mod kroppen

Størrelse: 1 -12
Vægt: ca 30 % vægtreduktion

10274 - Classic Triangle Standard

Størrelse: 1 -12
Vægt: Naturlig vægt

• Model med standard silikone svarende til den naturlige vægt.

• Trekantet form til mindre eller mellemlang profil.

• Model med bred base.

• Fylder bh-skålen helt ud

• Giver et naturligt look og er behagelig  at have på

Basissortimentet

mindre 
til 
middel

mindre 
til 
middel

19

En let, trekantet model til kvinder med mellemstor byste

En trekantet model til kvinder, der ønsker samme vægtfølelse på begge sider
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10250 - Flowable Back Classic

• En asymmetrisk protese, med en forside af letvægtssilikone kombineret 
med en silkeagtig gel-bagside

• Den bløde bagside giver en aflastende og tilpasningsdygtig mulighed i 
forhold til ujævnheder og følsom hud

• Silikone gel giver en kølig og behagelig fornemmelse mod huden.

Størrelse:1 -12, venstre eller højre
Vægt: ca 20 % vægtreduktion

Basissortimentet

20

10270 - Flowable Back Triangle

• En symmetrisk protese, hvor en forside af letvægtssilikone kombineres 
med en blød bagsidee af silikonegel

• Den bløde bagside giver en aflastende og tilpasningsdygtig mulighed i 
forhold til ujævnheder eller følsom hud

• Silikone gel giver en kølig og behagelig fornemmelse mod huden

• Bred base

Størrelse: 1 -12
Vægt: ca 20 % vægtreduktion

En asymmetrisk protese til kvinder, der har
følsom hud med ar eller ujævnheder.

Til kvinder, der har følsom hud med ar eller
uregelmæssigheder i den ophelede hud

En asymmetrisk model, 

der kan bruges på begge sider

afhængigt af om bysten skal 

sidde mere sammen eller mere 

fra hinanden.

Mindre 
til 
middel

Mindre 
til 
middel
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10222 - Asymmetric Light

• En asymmetrisk protese til medium til fyldig profil.

• Protesen udfylder området under armhulen.

• Medium og fyldig profil

• Blød og mat film, der giver en behagelig fornemmelse mod kroppen

Størrelse: 1 -12, venstrer eller højre
Vægt:  ca 30 % vægtreduktion

10248 - Triangle Super Soft

Størrelse:1 -12
Vægt: ca 30 % vægtreduktion

• En symmetrisk protese til medium til fyldig profil.

• Protesen har en smal base.

• Den bløde Super Soft silikone gør protesen meget blød og formbar til 
forskellige typer BH-modeller.

• Bagsiden har en mere fast silikone, der holder protesen i form og     
sidder fast og behageligt mod brystet.

Basissortimentet

21

Til kvinder, der har brug for en asymmetrisk form og
som udfylder området under armhulen.

En model med slank base til kvinder, der
ønsker en lettere protese

Middel 
til 
fyldig

Middel 
til 
fyldig
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10040 - Teardrop Standard

• Protesen har en smal base

• Til ens vægtfølelse på begge sider

• Modellen kan drejes horisontalt eller vertikalt i forhold til optimal       
pasform

• Fremstillet i standardsilikone i forhold til naturlig vægt.

Størrelse: 1 -12
Vægt: Naturlig vægtgennemsnit

10242 - Triangle Light

Størrelse: 0 - 18
Vægt: ca 30 % vægtreduktion

Kvinder, der har brug for en dråbeformet protese
med middel til fyldig profil

En lettere model til kvinder, der har brug for en symmetrisk form
til middel til fyldig profil.

Basissortimentet

Middel 
til 
fyldig

Vendbar model

Middel 
til 
fyldig

Findes i mange 

størrelser

• En trekantet protese til medium til fuld profil.

• Protesen har en bred base.

• Denne model fås i et stort udvalg af størrelser

• Blød og mat film, der giver en behagelig fornemmelse mod kroppen

22
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Serien indeholder en række forskellige
skalproteser. De dækker brystet og gør,

at uregelmæssigheder bliver mindre synlige gennem
bh’en og at størrelsen bliver symmetrisk i forhold til den anden side.

Der findes flere forskellige designs for at imødekomme 
så mange behov som muligt.

Størrelsen på brysterne kan ændre sig, når hævelsen aftager,
når vægten ændres eller i forbindelse med en rekonstruktion, der ikke blev perfekt.

Massage Attach
Shaper
11485

Diamond Shaper
11287

Triangle Shaper
11201

Massage Form
Shaper
11285

Elliptical
Shaper Lightweight

11212

Delproteser

24

Teardrop
Standard Shaper

11204
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Størrelsen på brysterne kan ændre sig, når hævelsen aftager,
når vægten ændres eller i forbindelse med en rekonstruktion, der ikke blev perfekt.

11212 - Elliptical Shaper

Størrelse: 2, 4, 6, 8

11485 - Massage Form Attach Shaper

Størrelse: 4 - 12

• En selvklæbende bagside, der tillader brystprotesen at fæste       
direkte på huden

• Kanaler på bagsiden „krammer“ brystvæggen og giver blød mas-
sage ved brug

• Følger kroppen, når du bevæger dig

• Lindrer tryk på skuldrene - især ved lymfødem eller stor byste

• Øget valgfrihed i tøjvalg

• Giver en mere sikker fornemmelse

Delproteser

• Protesen hjælper med at skabe symmetri efter lumpektomi 
eller rekonstruktion.

• Passer til alle typer BH og badetøj.

• Protesen har et lag fast silikone, der bevarer sin form, selv i 
vand.

• Den ene side af protesen har en fylde, der kan udligne defekter 
mens den anden kant har en tynd profil for at skabe en usynlig 
overgang til huden

• Kan med fordel bruges, når der er behov for en naturlig        
balance i bh‘en.

• Vendbar til individuelle behov.
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Til kvinder, der har fået fjernet en del af brystet og som har behov 
for fyld, specielt den den nederste del af BH‘en

Til kvinder, der ønsker en selvklæbende skalprotese
med masserende egenskaber.
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11287 - Diamond Shaper

Størrelse: 1 -12

11201 - Triangle Shaper

Størrelse:  1 -10

• Velegnet til kvinder med asymmetrisk bryststørrelse

• Har tynde fine kanter, der giver en jævn overflade uden synlige over-
gange

• Velegnet til kvinder med asymmetrisk bryststørrelse.

Delproteser

• Diamond shaper er en skalprotese / halvprotese, der er meget 
fyldig i midten

• Det har tynde bløde kanter, der giver en glat overflade uden at 
have synlige overgange

• De diamantformede puder på bagsiden fremmer luftcirkulati-
onen og giver en sval, behagelig følelse mellem hud og protese

• Den populære diamantform passer til de fleste BH-modeller.

• Velegnet til kvinder med asymmetrisk bryststørrelse.
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Til kvinder, som efter operation eller rekonstruktion 
har behov for ekstra fyld midt på   brystet for at 
opnå symmetri.

En tynd skalprotese til kvinder, der ønsker at gendanne formen i forhold
til det andet bryst efter operation eller rekonstruktion.

Vores tyndeste 

skalprotese
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Delproteser

11285 - Massage Form Shaper

Størrelse: 2 - 11

• Kanaler på bagsiden i forhold til øget luftcirkulation og komfort

• Giver en blød massage til brystvæggen

• Blødheden får protesen til at forme sig efter kroppens konturer

• Har tynde fine kanter, der giver en jævn overflade uden synlige 
overgange

• Velegnet til kvinder med lymfødem
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11204 - Teardrop Standard Shaper

Størrelse: 1 - 12

• Velegnet til kvinder med uens bryststørrelse.

• En dråbeformet skalprotese med en smal base til middel profil.

• Modellen kan drejes horisontalt eller vertikalt i forhold til      
optimal pasform.

• Fremstillet af standartsilikone i forhold til naturlig vægt.

Kvinder, der ønsker en lidt fyldigere skalprotese
og som ønsker en kølig, behagelig protese

Til kvinder, der har brug for en dråbeformet
skalprotese med smal base

Vendbar model
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BH
Alle vores BH‘er er specielt designet til kvinder med brystproteser og har derfor

lomme på begge sider. De er bløde og behagelige og har en understøttende funktion

SYMBOLER:

COTTON

Højt bomuldsindholdMicrofiber - åndbart

Bh med knaplukning fortilBh med knaplukning i ryggen Bøjle-bh

Kompression

Ariane, 36 år Rosi, 65 år Petra, 53 år

Monika, 40 år Maria, 53 år Suzanne, 50 år

Kalena Linne

28

Formstøbt bh

PS. Alle vores modeller er brystopererede kvinder.
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Kalena Linne
Kalena Linne er et blødt og behageligt materiale i forskelli-
ge farver. Idet der er indbyggede lommer, er der ikke brug 
for bh. Kalena Linnet er designet til brug uden bh. Juster-
bar dobbelt skulderstrop i forhold til optimal støtte.
Den afrundede halsudskæring og smidige pasform skaber
en elegant top. Bh-skålene i Kalena er støbt og presset og
er bedst egnet til en mellemstor profil. Lavet af viskose og
Elastanen, hvilket giver en dejlig og sval følelse og en blank
overflade.

Art.nr Farve Størrelse

22247 Sort S (36 - 38)

22247 Sort M (40 - 42)

22247 Sort L (44 - 46)

22247 Sort XL (48)

22247 Sort XXL (50 - 52)

22247 Sort XXXL (54)

22248 Lys rosa S (36 - 38)

22248 Lys rosa M (40 - 42)

22248 Lys rosa L (44 - 46)

22248 Lys rosa XL (48)

22248 Lys rosa XXL (50 - 52)

22248 Lys rosa XXXL (54)

22249 Orkidé S (36 - 38)

22249 Orkidé M (40 - 42)

22249 Orkidé L (44 - 46)

22249 Orkidé XL (48)

22249 Orkidé XXL (50 - 52)

22249 Orkidé XXXL (54)

Kalena Linne

29
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Massage BH
En unik bh i mikrofiber. Materialets struktur har en mikromasserende
effekt. Sømløse, formede skåle og blød let polstrede elastikstroppe. 
Støttende blødt og bredt bånd nederst. BH’en er speciel
fordelagtig til kvinder med lymfødem, men er også en behagelig bh til 
almindeligt brug eller ved f.eks sports- og fritidsaktiviteter

Art.nr Farve Skål Størrelse

22525 Beige AA 75-100

22525 Beige A 75-100

22525 Beige B 75-115

22525 Beige C 75-115

22525 Beige D 75-115

22233 Hvid AA 75-100

22233 Hvid A 75-100

22233 Hvid B 75-115

22233 Hvid C 75-115

22233 Hvid D 75-115

22236 Sort AA 75-100

22236 Sort A 75-100

22236 Sort B 75-115

22236 Sort C 75-115

22236 Sort D 75-115

Massage BH Embrace BH
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BH Embrace
Embrace er en protesebh lavet i blød behagelig bomuld
og med en høj blondebesat udskæring. Den har brede, 
elastiske og justerbare skulderstropper. Embrace giver fast 
støtte på tværs af ryggen via den brede hægtelukning.
Embrace er specielt udviklet til at reducere trykket 
omkring kroppen. Den brede og bløde bomuldselastik 
giver mindre tryk og hindrer ikke lymfeflowet.
Embrace fås i tre smukke farver.

Art.nr Farve Skål Mål

22203 Lys champagne AA 75 - 90

22203 Lys champagne A 75 - 100

22203 Lys champagne B 75 - 100

22203 Lys champagne C 75 - 100

22203 Lys champagne D 75 - 100

22203 Lys champagne E 80 - 100

22206 Sort AA 75 - 90

22206 Sort A 75 - 100

22206 Sort B 75 - 100

22206 Sort C 75 - 100

22206 Sort D 75 - 100

22206 Sort E 80 - 100

22223 Hvid AA 75 - 90

22223 Hvid A 75 - 100

22223 Hvid B 75 - 100

22223 Hvid C 75 - 100

22223 Hvid D 75 - 100

22223 Hvid E 80 - 100

Embrace BH
COTTON
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Petit T-Shirt BH

Petit T-Shirt BH

Petit T-Shirt BH har formpressede skåle og et    
diskret broderi fortil og ved skulderstropperne.

Den har et moderne snit foran.

Passer bedst til mindre og mellemstor byste.

Art.nr Farve Skål Størrelse

22227 Hvid AA 70 - 90

22227 Hvid A 70 - 95

22227 Hvid B 70 - 95

22227 Hvid C 70 - 95

22226 Sort AA 70 - 90

22226 Sort A 70 - 95

22226 Sort B 70 - 95

22226 Sort 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 støttende sømme, som former en
tredelt skål for optimal støtte i større størrelser.
Polstrede skulderstropper der giver en behagelig støtte.
Broderede blomstermønster, der giver et elegant design.

Art.nr Farve Skål Størrelse

22241 Hvid A 85 - 95

22241 Hvid B 75 -115

22241 Hvid C 75 -115

22241 Hvid D 75 -115

22241 Hvid E 80 - 105

22241 Hvid F 80 - 105

22241 Hvid G 80 - 100

Femina BH
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BASICS

Art.nr Farve Skål Størrelse

22123 Hvid A 75 - 95

22123 Hvid B 75 - 100

22123 Hvid C 75 - 105

22123 Hvid D 75 - 105

22123 Hvid E 80 - 105

Easy Fit BH 
Easy Fit er en behagelig bh til daglig brug.
Det har let foret skåle med bomuldslommer.
Knappes både foran og bagpå.
Lukningen bagpå regulerer støtten under bysten.
Den forreste knap bruges til at åbne og
luk bh’en.

 

Easy Fit BH Leisure BH

34
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Leisure BH
Leisure Bra er en nem bh til daglig brug. Bh’en er knappet 
fortil og har brede skulderstropper der giver en behagelig 
pasform.
Skålene har lommer af elastisk bomuld i begge sider. Kan 
med fordel benyttes som den første bh postoperativt, idet 
den er meget blød og behagelig.

Art.nr Farve Størrelse Brystomfang

22228 Grå S 70,75,80 cm

22228 Grå M 85,90 cm

22228 Grå L 95, 100 cm

22228 Grå XL 105,110 cm

22228 Grå XXL 115, 120 cm

22243 Hvid XS 60, 65 cm

22243 Hvid S 70,75,80 cm

22243 Hvid M 85,90 cm

22243 Hvid L 95, 100 cm

22243 Hvid XL 105,110 cm

22243 Hvid XXL 115, 120 cm

Leisure BH

COTTON
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Kompressions BH / Kompressionsbælte
• Kompressionsbh‘en er beregnet til at stabilisere og
 opretholde formen på det opererede bryst (brystreduktion,
 brystforstørrelse, brystrekonstruktion, plastikkirurgi).

• Det hudvenlige og specielt bløde bomulds-stretchmateriale
 giver maksimal komfort.

• Kompression, form og pasform opnås gennem 
 den sømløse bandage, de formede skåle, de indsyede
 sidestøtter og det brede bånd under brystet.

• De ekstra tynde velcrobånd kan ikke ses under tøj og kan  
 justeres individuelt.

• Ved behov kan brystproteser, skalproteser og
 delproteser placeres i den specielt designede lomme.

• Kompressionsbæltet hjælper med at forhindre, at
 implantatet bevæger sig opad under ophelingsprocessen.
 Den anatomiske form på bæltet giver en behagelig 
 pasform rundt om ryggen, under armene og over brystet.
 Velcrolukning tillader justerbar kompression og
 ønsket pasform.

Produkt Art.nr Farve Skål Størrelse

Kompressions BH 22221 Beige AA, A, B, C, D, E 70 - 120

Kompressions BH 22242 Hvid AA, A, B, C, D, E 70 - 120

Kompressions BH 22239 Sort AA/A, B/C, D/E 75 - 120

Kompressionsbælte 22222 Beige XSmall - XXLarge

Kompressionsbælte 22244 Hvid XSmall - XXLarge

Kompressionsbælte 22240 Sort XSmall - XXLarge

Kompressions BH / Kompressionsbælte Tips til test af BH
COTTON
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Skulderstropperne passer perfekt, når de ligger komfortabelt på skuldrene, uden at “gnave”. Stropperne bærer 
ca. 20% af brystets vægt, hvor den primære  opgave er at løfte og placere brystet.
For at opnå den bedste pasform bør det højeste punkt af brystet være halvvejs mellem skulder og albue.

Bøjlen / forstærkning under bysten bærer størstedelen 
af brystets vægt (ca. 80%). Det er vigtigt, at bh’en 
har den rigtige størrelse, så den sidder godt rundt 
om kroppen. Den skal sidde til, så stramt, at den ikke 
glider under bevægelser og aktivitet.

Hvordan ser en perfekt bh-skål ud?
Den omslutter hele brystet eller 
brystprotesen uden at være synlig 
eller vise ujævnheder. Det er vigtigt 
at finde den rigtige størrelse også 
her.

Midtersømmen på bh’en skal ligge
komfortabelt mod brystbenet, når 
du benytter den rigtige BH-model 
og den korrekte størrelse.

Tips til test af BH
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Tilbehør

BRYSTVORTER

Art.nr 22907 Farve: Blush, stl S, M, L

Art.nr 22908 Farve: Ivory, stl S, M, L

Art.nr 22909 Farve: Tawny, stl S, M, L

Selvhæftende brystvorter i tre forskellige farver i 
forhold til optisk korrektion eller tilpasning til den 
naturlige brystvorte. Brystvorterne kan genan-
vendes. Hver farve findes i tre forskellige størrelser. 
Leveres i par i et smidigt opbevaringsetui.

ABC VASKEPOSE
Art.nr 22924

Tag god hånd om dine BH’er og 
anvend vores fine og praktiske            

vaskepose !

ABC VASKECREME TIL MASSAGEFORM ATTACH BH FORLÆNGERE 
 Art.nr 22921 Hvid. 90 cm

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

AFPRØVNINGS-KÅBE
Art.nr 96200

Afprøvningskåben er fremstillet i blødt silke-
lignende materiale. Perfekt til anvendelse i 

forhold til afprøvning ved størrelse og optimal 
tilpasset protesemodel. 

SKULDERBÅNDSBESKYTTELSE
Art.nr 22920

Fremstillet af transparent silikone.            
Pakning med 2 stk.

Art.nr 22925 1 tube

    Art.nr 22926 Sæt med 6 tuber

Størrelsestabel
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Størrelsestabel

Beskrivelse Størrelse
Side

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

10274 - Classic Triangle Standard Symmetrisk

10040 - Teardrop Standard Symmetrisk

10142 - Basic Triangle Lightweight Symmetrisk

10242 - Triangle Light Symmetrisk

10266 - MyShape RFS Symmetrisk

10270 - Flowable Back Triangle Symmetrisk

10271 - Classic Triangle Air Symmetrisk

10272 - Classic Triangle Light Symmetrisk

10248 - Triangle Super Soft Symmetrisk

10287 - Diamond Symmetrisk

10288 - Diamond Classic Symmetisk

10275 - Massage Form Super Soft Symmetrisk

10276 - Tawny Massage Form Super Soft Symmetrisk

10295 - Massage Form Silhouette Symmetrisk

10575 - Massage Form Air Symmetrisk

10475 - Massage Form Attach Symmetrisk

10222 - Asymmetric Light Asymmetrisk

10225 - Massage Form Asymmetric Asymmetrisk

10250 - Flowable Back Classic Asymmetrisk

10281 - Symmetric Air Symmetrisk

11212 - Elliptical Shaper Symmetrisk

11204 - Teardrop Standard Shaper Symmetrisk

11287 - Diamond Shaper Asymmetrisk

11285 - Massage Form Shaper Symmetrisk

11485 - Massage Form Attach Shaper Symmetrisk

11201 - Triangle 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/DD

DDD

G

GG

H

BH-STØRRELSE (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

= Findes ikke
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BH

Massage BH

Kompressions
BH

Femina BH

AASKÅL: A B C D E F

 75-100  75-100  75-115  75-115  75-115  75-115 - -

70-120 70-120 70-120 70-120 -

 -  85-115  75-115  75-115  75-115  80-105 80-105 80-100

FARVER

Embrace BH

Kalena Linne

 75-90 75-100  75 -100  75-100  75-100  80-100 - -

 Beige, 22221

 Hvid, 22242

 Sort, 22239

 Beige, 22525

 Sort, 22236

 Hvid, 22233

 Champagne

 Sort

 Hvid

 Hvid, 22241

G

-

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

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

 Sort, 22247

 Lys rosa, 22248

 Orkidé, 22249

-

-

-

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

-

Leisure BH

Easy Fit BH
 Hvid, 22123  - 75-95  75-100  75-105  75-105  80-105 - -

 Grå, 22228

 Hvid, 22243

 

XS (60, 65 cm findes også i hvid), 

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

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

A/B Skål

C/D Skål

E/F Skål

Kupa

 Champagne,

 Hvid, 22227

 Sort, 22226

22225

Skema til BH
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 75-100  75-100  75-115  75-115  75-115  75-115 - -

 -  85-115  75-115  75-115  75-115  80-105 80-105 80-100

 75-90 75-100  75 -100  75-100  75-100  80-100 - -

-

 70-90 70-95  70-95  70-95  -  - - -

Information 
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Garanti
Brystproteserne har et års garanti. Hvis protesen bliver defekt i løbet af dette år, bør du kontakte os. Vi erstat-
ter alle proteser, som har en produktionsfejl i et år efter tilpasningsperioden. Skulle protesen blive ødelagt på 
grund af misvedligehold, omfattes  dette ikke af garantien.

Kontaktprotese
Brystprotesen har to års garanti. Vi tilbyder 3 måneders prøvetid, for den som ønsker at prøve en Massage-
form Attach protese. Protesen skal returneres til os i sin originale emballage med tilhørende instruktioner og 

medfølgende materiale. Camp erstatter med et modsvarende produkt i samme størrelse, af ABC’s sortiment.

Returnering
Godkendelse skal indhentes hos før evt. returnering. Kontakt os for returnummer. Varen skal returneres i ori-
ginal emballage senest 2 uger efter modtagelse af returnummer. Returneringen skal betales af afsender og der 
skal følge fakturakopi eller pakkeseddel med. Specielt bestilte varer og bestillingsvarer tages ikke retur. 

Brug af Brystproteser fra ABC ved badning,
flyrejser og forskellige klimaer.

Vand og bad
Brystproteserne fra ABC kan anvendes både i pool (klorin) og i saltvand. 

Lufttryk
Under en flyrejse kan der dannes små luftbobler i siliconen( specielt i ældre proteser og proteser som har 
været på gentagne flyrejser eller på lange flyrejser). Disse luftbobler skal forsvinde efter flyrejsen.

Temperatur
ABC Brystproteser kan anvendes i alle temperaturer som kroppen kan klare. Proteserne klarer extrem tem-
peraturer både på vinteren og på sommeren. Bør ikke anvendes i Sauna.
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