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Lokal förankring: 
Tillverkningen av Silima sker i Tyskland  

för garanterad kvalitetskontroll

Globalt nätverk: 
8 produktionscenter, 20 kontor och ett 

stort antal distributörer över hela världen

Erfarenhet och kunskap: 
THUASNE har mer än 170 års erfarenhet 

som tillverkare av ortopediska hjälpmedel

Prisbelönade produkter
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WINGS FOR YOUR HEALTH

Thuasne är ett av världens mest framgångsrika företag inom ortopedi och 
grundades redan 1847 i St Etienne, Frankrike, och ägs än idag av samma 
familj. Efter att ha nått en marknadsledande position i Frankrike påbörjade 
man på 90-talet en omfattande internationell expansion. Idag är Thuasne 
ett etablerat och respekterat företag med fler än 100 patent inom flera 
produktområden. Koncernen har 15 dotterbolag, flera fabriker och mer än 
2000 anställda världen över.

I Sverige representeras koncernen av Thuasne Scandinavia AB. Företaget 
har avtal med flera av landets landsting och regioner avseende bröst-
proteser och BH med protesfickor. Thuasne Scandinavia AB har även 
distributörer i Danmark, Norge och Finland samt en egen butik centralt i 
Stockholm.

Under 2018 påbörjades en större satsning i syfte att förbättra och optimera 
det svenska dotterbolaget. Under 2019 kommer organisationen att struk-
tureras om, nya rutiner att implementeras och produktportföljen att ses 
över i syftet att skapa en stabil plattform på vilken Thuasne Scandinavia AB 
kan utvecklas och växa inför framtiden.



Rehabbutiken i Stockholm

I vår butik i centrala Stockholm erbjuder vi utprovning av 
både SILIMA® bröstproteser och SILIMA® BH med protes-
fickor.

I butiken finner du även ett brett sortiment av ortopediska 
hjälpmedel, ödemdrivande material för behandling av lymf- 
ologi, fotriktiga skor och mycket mer. Butiken ligger nära 
Skanstulls T-bana och vid tidsbokning erbjuder vi även fri 
kundparkering.

Tel 08-644 60 17 
Adress Ringvägen 88, Södermalm

Rehabbutikens webbshop

I vår webbshop finner du delar av butikens sortiment.

Du hittar bland annat SILIMA® BH med protesfickor och vårt 
ödemdrivande material för behandling av lymfödem.

http://rehabbutiken.thuasne.se

Kundservice

Vill du ha ett besök av en produktspecialist eller har du 
några frågor om vårt sortiment?

Börja med att kontakta vår kundservice så gör vi allt för att 
hjälpa dig.

Tel 08-618 74 50 Fax 08-640 83 17 
E-post info@thuasne.se Hemsida www.thuasne.se
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Naturlighet av SILIMA®

SILIMA® bröstproteser tillverkas för hand på vårt produktion-
scenter i Tyskland. Du kan därför lita på att vi endast väljer hud-
vänliga material som är mycket skonsamma och behagliga även 
för mycket känslig hud. Vi vill helt enkelt att våra bröstproteser 
ska vara så naturliga som möjligt, inte bara när det gäller form och 
utseende.

Unikt för Thuasne och vårt sortiment av SILIMA® bröstproteser är 
att vi är väl insatta i problematiken kring lymfödem, en mycket 
vanligt komplikation som drabbar många kvinnor efter behandling 
av bröstcancer. Sedan många år levererar vi exempelvis det ödem-
drivande materialet Mobiderm till landsting i hela Sverige. Vi tar 
därför hänsyn till lymfsystemet när vi utvecklar vårt sortiment och 
erbjuder därför endast bygellösa BH:ar med extra breda axelband i 
mjuka material som inte skaver.

Med mer än 45 års erfarenhet kan vi erbjuda ett komplett sortiment 
av bröstproteser och BH med protesfickor i ett brett urval av storlekar 
och färger. Vi har gjort vårt bästa för att presentera vårt sortiment så 
tydligt som möjligt i denna katalog, men du är givetvis varmt välkom-
men att kontakta oss om du har frågor eller behöver mer information.

Thuasne Scandinavia AB
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SILIMA® Protes-BH 
En feminin look med exklusiva och genomtänkta detaljer 

Mjuka, vadderade och justerbara axelremmar 
främjar lymfsystemets transport

Högt skurna kanter med mjuka avslut 
håller bröstprotesen på plats även vid aktiviteter som involverar maximala armrörelser 

Stödjande funktion utan metallbygel 
underlättar lymfsystemets cirkulation

Formsydda eller formpressade kupor 
för smickrande passform och optimalt stöd

Djupa integrerade protesfickor 
för säker placering av bröstproteser

Breda och mjuka avslutskanter under bysten 
ger hög komfort och främjar cirkulationen
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Vår kollektion med SILIMA® BH för vardagsbruk är särskilt utformade för att 
vara komfortabla, sköna och diskreta, även under tunnare plagg. Den bygellö-
sa designen ger ett behagligt stöd i vardagens alla situationer medan den 
genomtänka passformen formar och ger en smickrande kontur. Alla modeller 
har två integrerade protesfickor, smarta detaljer som ger dig en bekymmersfri 
vardag och tillverkade i utvalda material som andas.

SILIMA® Protes-BH

VARDAG



SILIMA® Protes-BH

VARDAG

 

 

 

2 integrerade protesfickor

Lucy
•  Bygellös BH med perfekt passform och 

sömlösa kupor
•   Utsidan är elegant mönstrad och ger en 

exklusiv och smakfull look
•   Förstärkta sidopaneler ger ökat stöd, 

även för större byst

Julie
•  Sportig t-shirt BH i microfiber
•   Formgjutna kupor i spacer material som 

innebär låg vikt och perfekt passform 
i ett material som andas och håller 
formen

•   Säkerställer en jämn kontur, passande 
kvinnor som genomgått konservativ 
bröstkirurgi eller mastektomi

•   2 formpressade fickor
•   Förstärkta sidopaneler ger ökat stöd, 

även för större byst
•   Mjuka och justerbara axelband

Art nr T57 3801
Storlek/kupa  
75 – 100 A, B, C, D
Hak & hyskknäppning 
3 rader: 75 – 100 A, B, C, D
Materialsammansättning 
69 % polyamid 
27 % elastan 
4 % polyester
Färg 
Vit, grå

     

Art nr T57 4101
Storlek/kupa  
75 – 95 AA
75 – 90 A, B, C, D
Hak & hyskknäppning 
2 rader: 75 – 85 AA, A, B 
 75 – 80 C, D 
3 rader: 90 AA 
 90 B 
 85 – 90 C – D
Materialsammansättning 
78 % polyester 
15 % elastan 
7 % polyamid
Färg 
Röd

Diana
•  Klassisk och beprövad design med god 

stödjande funktion
• Tvåsektionskupa
•  Dekorativ spets längs kanterna ger en 

vacker och feminin look
• Tillverkad av mjuk och len mikrofiber
•  Justerbara axelband med mjuk vaddering

Art nr T57 2551
Storlek/kupa  
75 – 100 A, B, C, D
Hak & hyskknäppning 
2 rader: 75 – 85 A, B 
 75 – 80 C, D 
3 rader: 90 – 100 A, B 
 85 – 100 C, D
Materialsammansättning 
34 % polyester 
29 % polyamid 
21 % elastan 
16 % bomull
Färg 
Vit, beige, svart
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Våra eleganta SILIMA®-BH har en feminin look med vacker spets. De är smak-
fullt formgivna och betonar kurvor på ett elegant sätt. De ser bra ut under lätt 
genomskinliga plagg, både till vardags och till fest. Kombinationen av vackra 
detaljer, bekväm passform och högkvalitativa material gör denna kollektion 
till ett måste i varje garderob. Ingenting skaver, begränsar eller nyper - vilket 
utmärker en riktigt bra BH.

SILIMA® Protes-BH

ELEGANS



SILIMA® Protes-BH

ELEGANS

 

 

Flora
•  För ett feminint yttre
• Vacker blommönstrad spets
•  Väldigt vacker att bära under tunna och 

semitransparenta plagg
•  Mjuka och breda vadderade och  

justerbara axelband
 •  Två integrerade fickor

Sophie 
•  Mjuk och bekväm BH utan bygel
•  Mjuka, sömlösa och formpressade kupor 

tillverkade av 3D spacer material med 
hög andningsförmåga: låg vikt, elastiskt 
och torkar snabbt efter tvätt

•  Kuporna anpassar sig perfekt till  
kroppens kontur: förstärkta material ger 
förbättrad form och stöd

•  Smakfull spets ger ett fashionabelt och 
feminint intryck

•  Elastiska, mjuka och justerbara axelband 
med delad design

Art nr T57 2081
Storlek/kupa  
75 – 95 A – C 
75 – 90 D
Hak & hyskknäppning 
2 rader: 75 – 85 A – B 
 75 – 80 C – D 
3 rader: 90 – 95 AA – B 
 85 – 95 C 
 85 – 90 D
Materialsammansättning 
75 % polyamid 
19 % elastan 
6 % bomull
Färg 
Vit, svart

 

Art nr T57 5201
Storlek/kupa  
75 – 100 AA, A, B
Hak & hyskknäppning 
2 rader: 75 – 85 AA 
 70 – 85 A – B 
3 rader: 90 – 100 AA 
 90 – 100 A – B
Materialsammansättning 
62 % polyester 
28 % polyamid 
10 % elastan
Färg 
Vit

2 integrerade protesfickor
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Alla kvinnor har rätt till en aktiv, rörlig, spontan och fri vardag. En rätt utprovad 
och välsittande BH har en positiv inverkan på hållningen vilket underlättar alla 
kvinnors vardag, oavsett vilka aktiveter dagen erbjuder. Våra SILIMA® BH med 
fokus på support har genomtänkta skärningar och moderna material som ger 
optimalt stöd hela dagen även för kvinnor med större byst – helt utan metall-
bygel.

SILIMA® Protes-BH

SUPPORT



 

SILIMA® Protes-BH

SUPPORT

Balanced support
•  Mjuk och modern BH utan bygel med 

färgmatchad jacquardtronic spets med 
3D brodyr

•  Breda, vadderade och justerbara axel-
band samt anatomiskt utformad avsluts-
kant under bysten

•  Protesfickor som andas för att säkerstäl-
la ett optimalt kroppsklimat

Art nr T57 1462
Storlek/kupa  
85 – 110 D, E 
85 – 105 F
Hak & hyskknäppning  
3 rader: 75 – 90 D – F 
4 rader: 95 – 110 D – F
Materialsammansättning  
39 % polyamid, 25 % bomull, 
19 % polyester, 17 % elastan
Färg Vit, svart

 

Galant ryggknäppning
• Funktionell och vacker BH med genom- 
 tänkta detaljer
• Tvåsektionskupa
• Spets med strech
• Optimalt support för tung byst, särskilt  
 lämpad för kvinnor med axelarms- 
 syndrom och/eller lymfödem
• Förstärkt stöd under bysten
• Särskilt breda och mjuka axelband,  
 Obs! Ej justerbara.
Färg Vit, beige, svart

Art nr T57 1541
Storlek/kupa  
80 – 100 A  
75 – 115 B – D 
85 – 115 E
Hak & hyskknäppning 
5 rader: 75 – 95 A – E 
6 rader: 100 – 115 A – E
Materialsammansättning 
71 % polyamid  
27 % elastan 
2 % viskos

Galant framknäppning
• Funktionell och vacker BH med genom- 
 tänkta detaljer
• Tvåsektionskupa
• Spets med strech
• Optimalt support för tung byst, särskilt  
 lämpad för kvinnor med axelarms- 
 syndrom och/eller lymfödem
• Förstärkt stöd under bysten
• Särskilt breda och mjuka axelband,  
 Obs! Ej justerbara.
Färg Vit, beige, svart

Art nr T57 1551
Storlek/kupa  
75 – 100 A 
75 – 115 B – C 
85 – 115 D – E
Hak & hyskknäppning 
6 rader: 75 A – C 
7 rader: 80 – 90 A – C 
8 rader: 80 – 90 D – E 
 95 – 105 A – C 
9 rader: 95 – 105 D – E 
 110 – 115 A – C 
10 rader: 110 – 115 D – E
Materialsammansättning 
71 % polyamid  
27 % elastan 
2 % viskos

Comfort lång
•  BH med lång profil och framknäppning
• Tvåsektionskupa
•  För kvinnor med större byst som genom-

gått bilateral kirurgiskt ingrepp
•  Optimalt support för tung byst, särskilt 

lämpad för kvinnor med axelarms- 
syndrom och/eller lymfödem i torso, 
skuldra eller arm

•  Sitter effektivt på plats
•  Förstärkt stöd under bysten
•  Attraktiva detaljer på fram- och baksida i 

form av smickrande, elastisk spets

Art nr T57 1651
Storlek/kupa  
80 – 120 B – D 
90 – 120 E
Hak & hyskknäppning 
13 rader: 80 – 105 B – C 
14 rader: 80 – 105 D – E 
 110 – 120 B – C 
15 rader: 110 – 120 D – E
Materialsammansättning 
66 % polyamid  
32 % elastan 
2 % viscose
Färg Vit, beige, svart

   

2 integrerade protesfickor

1 ficka medföljer
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Vår post-op BH Elena är det perfekta valet i det initala behandlingsskedet. 

För att säkerställa bästa möjliga vård efter bröstkirurgi rekommenderar vi 
användning av post-op BH. Vår BH Elena har tillräcklig kompression för att 
forma bysten vid en rekonstruktion eller reduktion, vid lyft eller efter konser-
vativ kirurgi. Kompression har även positiv inverkan på cirkulationen vilket 
främjar en god läkningsprocess. Elena har vidare två integrerade fickor för 
bröstproteser och kan kombineras med Post-op Belt för ökad funktion.

SILIMA® Protes-BH

MEDICINSK POST-OP



SILIMA® Protes-BH

MEDICINSK POST-OP

Post-Op Belt
•  Anatomiskt utformat post-op bälte med 

hakar och öglor
•      Håller bröstimplantat på plats
•  Den anatomiskt genomtänkta designen 

förstärker den kompressiva effekten
•  Tillverkas av Combitex, ett mjukt och 

högelastiskt material som andas
•  Levereras utan BH

Art nr T57 2313
Storlek  
(Omfånget runt bröstet under armhålorna) 
Small 86 – 92 cm 
Medium 92 – 98 cm 
Large 98 – 108 cm 
X-Large 108 – 118 cm 
XX-Large 118 – 128 cm
Indikation 
• Bröstrekonstruktion efter mastektomi 
• Bröstförstoring med silikonimplantat 
• Efter rekonstruktiv bröstkirurgi
Materialsammansättning 
63 % polyamid 
20 % polyester 
17 % elastan
Färg Champagne

 

Elena
• Post-operativ BH för medicinskt bruk
•         Följsamt, elastiskt och komfortabelt 

material av mikrofibrer
•  Förenklad på- och avtagning med fram-

knäppning, särskilt lämpligt vid nedsatt 
rörelseförmåga i arm

• Extra breda och mjuka axelband som 
 inte stramar åt underlättar cirkulation av  
 både blod och lymfvätska
•  Justerbara axelband möjliggör  

individuellt optimal passform
•   2 djupa protesfickor som standard

Art nr T57 2891
Storlek/kupa 
75 – 115 A – D
Hak & hyskknäppning 
7 rader: 75 – 85 A – D 
8 rader: 90 – 95 A – D 
9 rader: 100 – 105 A – D 
10 rader: 110 – 115 A – D
Materialsammansättning 
76 % polyester 
17 % bomull 
5 % polyamid 
2 % elastan
Färg Vit

2 integrerade protesfickor
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Naturlighet av SILIMA®

När du förskriver en SILIMA® bröstprotes till dina brukare kan du känna dig 
trygg i att varje produkt motsvarar marknadens högsta kvalitetskrav. På vårt 
produktionscenter i Burgwedel i Niedersachsen, Tyskland, kombinerar vi den 
senaste tekniken med noggrant handarbete. Vi har full kontroll över hela 
produktionen och kan därför garantera att endast naturliga material som är 
skonsamma även mot mycket känslig hud får användas i produktionen.

Med mer än  45 års erfarenhet har vi den erfarenhet som krävs för att till-
godose marknadens behov. Samtidigt är vi tillräckligt ödmjuka för att förstå 
att  en perfekt bröstprotes är den brukaren inte lägger märke till. Vi använder 
därför vår kunskap och långa erfarenhet till att utveckla bröstproteser som inte 
väger för mycket, skaver, vrider sig ur plats eller syns under kläderna. Även i 
detta fall strävar vi efter naturlighet.

De flesta SILIMA® bröstproteser kan bäras direkt mot huden men vi rekommen-
derar gärna vårt sortiment av BH med integrerade protesfickor. Du hittar mod-
ell för varje tillfälle, oavsett om du behöver något diskret i vardagen eller ett 
elegant alternativ på festen, varför inte under en skir blus? Gemensamt för alla 
SILIMA® BH är att de utvecklats särskilt för brukare som genomgått bröstkirurgi 
och befinner sig i riskzonen för lymfödem. De saknar metallbygel och har extra 
breda och mjuka axelremmar som inte sitter åt och stör cirkulationen.

SILIMA® bröstproteser har en skön och naturlig känsla som ger kvinnor som 
genomgått bröstkirurgi en bättre livskvalitet. Vi erbjuder ett brett urval av 
storlekar och modeller så att alla kvinnor kan hitta en perfekt individuell lösning 
som både känns naturlig och ser naturlig ut.

Vi kallar det naturlighet av SILIMA®.

SILIMA®

BRÖSTPROTESER
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SILIMA® färgkodning

För att hjälpa dig att välja rätt protes använder vi färgkoder.

Dessa färgkoder återfinns även på förpackningarna.

1

 

2

3

4

5

6

Med häftplatta 
• SILIMA® xtra 20 
• SILIMA® direct 21 
• SILIMA® shell direct one 21 

Standard / fullviktsproteser 
• SILIMA® oval shell 22 
• SILIMA® shell 23 
• SILIMA® classic soft 23 
• SILIMA® classic 

Extra mjuk delprotes 
• SILIMA® conform delprotes 24

Extra mjuk lättvikt 
• SILIMA® soft & light 25 
• SILIMA® elite 25 
• SILIMA® soft & light super soft 27 
• SILIMA® soft & light heart shape 27

Lättvikt 
• SILIMA® light 28

Extra lättvikt 
• SILIMA® ultra light 28



Primärproteser med fiberfill 
– extra mjuk bomull
En primärprotes används postoperativt  
efter ett kirurgiskt ingrepp under tiden 
som huden läker. Primärprotesen bör 
ersättas så snart som möjligt med en 
bröstprotes av silikon.

• Tillverkad av vävd textil med fyllning av  
 mjuk och len fiberfill.
• Många storlekar – du behöver inte vända  
 primärprotesen ut och in.
•  Den bästa lösningen vid mycket känslig 
hud, exempelvis postoperativt, vid sår-
läkning och strålbehandling.

• Symmetriskt oval i 14 storlekar
•  Symmetriskt triangulär i 12 storlekar 

med flik som håller primärprotesen på 
plats vid användning i normal BH.

•  Fodralet kan tvättas i 60O C. Observera 
att fiberfill-fyllningen måsta tas ur innan 
tvätt.

Art nr T66 2272 
Triangulär, symmetrisk med flik
Size 1 – 14

Art nr T66 2202 
Oval, symmetrisk
Storlek 0 – 11

SILIMA® färgkodning

För att hjälpa dig att välja rätt protes använder vi färgkoder.

Dessa färgkoder återfinns även på förpackningarna.
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SILIMA® xtra
•  Säker placering på bröstet och i BH:n
•    Oavsett om de placeras under eller på 

sidan av bröstet återskapar delprotesen 
ett naturligt utseende efter konservativ 
bröstkirurgi eller när brösten skiljer sig 
åt storleksmässigt

•   Genom att placera SILIMA® xtra under 
eller på sidan av bröstet skapas en 
pushup effekt som kompenserar brist 
på vävnad i bröstets övre del

•   De medicinskt testade häftplattorna 
säkerställer att SILIMA® xtra håller sig på 
plats i BH:n. Häftplattorna är slitstarka 
och kan givetvis rengöras vilket inne-
bär att de kan användas under längre 
perioder. Vid behov kan de även köpas 
separat

•    De subtila kanterna och det mjuka 
materialet ger ett naturligt och diskret 
intryck utan synlig övergång mellan 
bröst och delprotes

•   Den matta utsidan ger ett naturligt 
utseende

•   SILIMA® xtra kan användas till både 
höger och vänster bröst i en normal BH 
med god passform

•   SILIMA® xtra levereras komplett med 
häftplattor samt tillbehör för rengöring. 
Samtliga delar kan beställas separat

Art nr T66 1071
Storlek 1 – 4

Häftplattor
Art nr T64 107

Rengöringsborste
Art nr T13 301

Rengöringsgel
Art nr T83 3772

Delprotes med häftplatta

Genom att placera SILIMA® xtra under 
eller vid sidan av bröstet erhålls en 
stödjande funktion som hjälper till att 
återställa bröstets naturliga utseende.

Storlek 1 eller 2 kan kompensera för 
volym och vid behov kombineras med 
SILIMA® bröstvårta.

SILIMA® xtra

Bröstproteser och delproteser med medföljande häftplatta



Baksida med 
häftplatta

1
Med häftplatta

SILIMA® direct
•  Mångsidig bröstprotes med utmärkt 

häftförmåga för nära och säker pass-
form

•  SILIMA® direct levereras med en tunn, 
mjuk och smidig häftplatta

•  SILIMA® direct går även utmärkt att 
använda utan medföljande häftplatta

•  Särskilt utformad undersida för perfekt 
applicering av häftplattan

• Häftplattan är inte synlig
•   Av hygieniska skäl rekommenderar vi att 

häftplattan tvättas efter användning. Se 
instruktion på sida 32

•  Anatomisk och symmetrisk design  
främjar naturlig rörelse

•    Den matta utsidan påminner i hög grad 
om naturlig hud

•  Anpassar sig till kroppen på ett säkert 
sätt utan att ändra formen

Art nr T66 3772
Kupa/storlek  
Standard/B 1 – 11 
Full/C 3 – 12
Beskrivning 
anatomisk, symmetrisk 
3-lager

Diskret platt kant på 
häftplattans ovan-
sida

Matt yttre lager

Normalt silikon

Lättviktssilikon

Häftplatta för säker 
fastsättning

Icke häftande yta 
på häftplattan ger 
perfekt passform av 
bröstprotesen

Protesens undersida 
är särskilt utformad 
för säker fastsätt-
ning av häftplattan

SILIMA® direct

SILIMA® shell direct one
•  Pålitlig och säker fastsättning med 

endast en häftremsa
•  Extremt tunn häftremsa som fäster 

mycket effektivt
•   Av hygieniska skäl rekommenderar 

vi att häftplattan tvättas efter varje 
användning. Se instruktion på sida 32 

•  Symmetrisk design som återskapar en 
feminin form

•  Subtila kanter ger en diskret övergång 
mellan hud och protes

•  Kan även användas utan häftremsa 
under en välsittande BH samt placeras 
i BH:ns protesficka

•  SILIMA® shell direct one levereras 
komplett med häftremsa samt produk-
ter för rengöring. Samtliga delar kan 
beställas separat

Art nr T66 3872
Kupa/storlek 
Standard/B 1 – 11 
Full/C 3 – 11
Beskrivning  
Självhäftande, anatomisk, symmetrisk
Passande häftremsa 
Storlek 1: Bröstprotes storlek 1 och 2 
Storlek 2: Bröstprotes storlek 3 och 4 
Storlek 3: Bröstprotes storlek 5 och 6 
Storlek 4: Bröstprotes storlek 7 och 8 
Storlek 5: Bröstprotes storlek 9 och 10 
Storlek 6: Bröstprotes storlek 11

1
Med häftplatta

SILIMA® direct levereras komplett med häft-
remsa samt tillbehör för rengöring. Samtliga 
delar kan beställas separat.
Rengöringsborste 
Art nr T13 301
Rengöringsgel 
Art nr T83 3772
SILIMA® Direct häftremsa 
Art nr T64 3772



Beroende på hur SILIMA® oval shell 
appliceras kan den kompensera för 
volym enligt önskemål för att återska-
pa en naturlig kontur.

Genom att justera placeringen kan 
man kompensera bröstets volym.

Den ovala designen kan roteras till 
vänster eller höger enligt behov.

SILIMA® oval shell
•  För perfekt passform med naturlig 

siluett
•     Genom att placera SILIMA® oval shell 

under eller på sidan av bröstet skapas 
en pushup effekt som kompenserar 
volymen på bröstets övre del.

•     Det är även möjligt att rotera protesen 
efter önskemål för att uppnå önskat 
resultat.

•   Anatomisk oval design
•  De subtila kanterna och det mjuka 

materialet ger ett naturligt och diskret 
intryck utan synlig övergång mellan 
bröst och protes

•  Den sammetslena och matta utsidan 
förstärker det naturliga utseendet

•   Används med fördel direkt mot huden 
men kan även placeras i BH:ns protes-
ficka

Art nr T66 1101
Kupa/storlek 
Standard/B, 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11

2
Standard fullvikt

SILIMA® oval shell

Tillgänglig som standard (B) eller full 
(C) kupa för optimal passform. C-
kupan är ca 1 cm större än B-kupan.

B-kupa

C-kupa

Matt utsida

Avsmalnande design ger 
en naturlig övergång utan 
synliga kanter

SILIMA® shell
• För en slät och jämn kontur
•    Används med fördel direkt mot huden 

men kan även placeras i BH:ns protes-
ficka

•    Tunna, subtila kanter skapar en diskret 
övergång som inte syns

•     Anatomisk och symmetrisk design som 
återspeglar bröstkorgens naturliga form

•    Återskapar ett naturligt utseende

Art nr T66 3802
Kupa/storlek 
Standard/B 1 – 11, Full/C 3 – 12
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk

2

SILIMA® shell och 
SILIMA® shell direct one

Standard / fullviktsproteser

Standard fullvikt



SILIMA® classic symmetrisk
•  Testad och beprövad lösning för att återskapa en 

naturlig kontur
•   Anatomisk design som återspeglar bröstkorgens 

naturliga form
•  Kan bäras direkt mot huden eller placeras i en 

BH-protesficka
•  Lämplig för brukare utan förlust av underarms-

vävnad, samt för kvinnor med smalare kropps-
byggnad

Art nr T66 3701 

Kupa/storlek 
Standard/B 1 – 11, Full/C 3 – 14
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk enskiktsprotes

2

2

SILIMA® classic asymmetrisk
•   Samma egenskaper som symmetrisk, förutom:
•   Förlängda sidor för att kompensera för förlust 

av underarmsvävnad
•    Ideal för ojämna ärr samt för användning 

direkt efter kirurgi tack vare håligheten på 
protesens undersida

•  Breda kanter håller protesen på plats
•  Den breda bottnen säkerställer att protesen 

håller formen och att protesen sitter på plats 
när den bärs direkt mot huden

•  De subtila kanterna ger ett naturligt och diskret 
intryck utan synlig övergång mellan bröst och 
protes

Art nr T66 3601
Kupa/storlek 
A 1 – 7 
Standard/B 1 – 10 
Full/C 5 – 12
Beskrivning  
anatomisk, asymmetrisk enskiktsprotes

Hålighet

Tunn och matt utsida

Anatomiskt utformad efter bröst-
korgens naturliga form.

Additionshärdad  silikon

SILIMA® classic

Standard fullvikt

Standard fullvikt



SILIMA® conform standard B-kupa

SILIMA® conform full C-kupa

3
Extra mjuk delprotes

SILIMA® conform
•  Särskilt mjuk och len bröstprotes med 

estetiskt vacker utformning
•   Idealisk vid känslig ärrvävnad och  

mycket lämplig vid strax efter kirurgiskt 
ingrepp

•  B-kupan (standard) har en djup ihålighet 
på undersidan varför den lämpar sig väl 
vid måttlig vävnadsreduktion

•  C-kupan (full) har en mindre ihålighet 
varför den lämpar sig bättre vid större 
vävnadsreduktion

•  Sammetslen och matt utsida
•  Särskilt mjukt innerlager av transparent 

silikon
•  Tunna subtila kanter skapar en diskret 

övergång som inte syns
•  SILIMA® conform används med fördel 

direkt mot huden men kan även  
placeras i BH:ns protesficka

Art nr T66 3901
Kupa/storlek 
Standard/B: 
2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11 
Full/C: 
4/5, 6/7, 8/9, 10/11
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
tvåskiktsprotes

SILIMA® conform

Extra mjuk delprotes



Silkeslen och mjuk 
utsida

Lättviktssilikon

Särskilt mjuk silikon

Transparent och 
mjuk insida

SILIMA® elite erbjuder större volym 
trots mindre yta (rosa linje) jämfört 
med tidigare alternativ på marknaden 
(vit linje)

SILIMA® soft & light 
symmetrisk
• Så mjuk – så naturlig
•  Mjukt rundad, naturlig form
•  Så mjuk att den är svår att skilja från 

ett naturligt bröst
•  Tillgänglig i ett brett urval av kupor för 

bästa möjliga kompensation av måttlig 
och fyllig byst

Art nr T66 3782 
Kupa/storlek 
Standard/B 1 – 11, Full/C 3 – 14
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
treskiktsprotes 

SILIMA® soft & light 
asymmetrisk
Samma egenskaper som den symmet-
riska varianten, förutom:
•  Den asymmetriska formen med subtila 

kanter säkerställer en perfekt pass-
form efter vävnadsreduktion i sam-
band med borttagning av lymfknutor

• Tre olika kup-storlekar (A, B & C)

Art nr T66 3682 
Kupa/storlek 
A 3 – 7, Standard/B 3 – 10, Full/C 5 – 12
Beskrivning  
anatomisk, asymmetrisk 
treskiktsprotes

4
Extra mjuk lättvikt

SILIMA® elite
•  Naturlig kompensation för kvinnor 

med större byst
•     Reducerad vikt för ökad komfort 
•  Väl tilltagen volym på liten yta (se 

illustration till vänster)
• Silkeslen och mjuk yta
•  Anatomisk form
•   Kan användas på både höger och 

vänster sida

Art nr T66 3981
Kupa/storlek 
Extra Full/D/E 8/9, 10/11, 12/13, 14/15
Storlekstabell 
D-kupa 90/95: 8 – 10 
D-kupa 100 – 120: 12 – 14 
E-kupa 80 – 95: 8 – 10 
E-kupa 100 – 120: 12 – 14 
F- & G-kupa 75 – 95: 8 – 10 
F- & G-kupa 100 – 120: 12 – 14
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
treskiktsprotes

4
Extra mjuk lättvikt

SILIMA® soft & light

SILIMA® elite

Extra mjuk lättvikt



Bröstproteser för alla behov

Vid vävnadsförlust i området vid armhålan:  
SILIMA® bröstproteser med lateral förlängning (asymmetrisk)
En mer omfattande mastektomi avlägsnar inte bara bröstkörtlar och fett-
vävnad utan även lymfknutor, vilket resulterar i en markant vävnadsförlust i 
området vid armhålan. En asymmetrisk bröstprotes från SILIMA® har förläng-
da sidor som är den bästa lösningen i dessa situationer.

Med individen i fokus skapar vi ett naturligt yttre
När vi utvecklar SILIMA® bröstproteser tar vi hänsyn till nuvarande kirurgiska 
metoder för att försäkra oss om att vi erbjuder ett relevant sortiment som till-
godoser marknadens behov, så att varje enskild brukare kan hitta en perfekt 
lösning.

Vid minimal, eller obefintlig, vävnadsförlust i området vid armhålan:  
SILIMA® bröstproteser utan lateral förlängning (symmetrisk)
En mindre omfattande mastektomi avlägsnar endast bröstvävnaden och vis-
sa lymfknutor runt bysten men påverkar inte bröstmuskeln och andra lym-
fkörtlar. Denna procedur resulterar i en mindre vävnadsförlust i området vid 
armhålan. I detta fall är en symmetrisk bröstprotes från SILIMA® den bästa 
lösningen.

Extra mjuk lättvikt
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Silkig och mjuk 
utsida

Lättviktssilikon

Särskilt mjuk silikongel

Transparent och mjuk 
insida

Silkig och mjuk 
utsida

Lättviktssilikon

Särskilt mjuk silikongel

Transparent och mjuk 
insida

4
Extra mjuk lättvikt

SILIMA® soft & light super soft
• Naturlig och särskilt mjuk passform
•  Den oerhört mjuka kupan passar per-

fekt i BH:ns protesficka och är svår att 
skilja från naturlig bröstvävnad

•  Utformad för att anpassa sig till bröst-
korgens naturliga form, idealisk vid 
känslig ärrvävnad

•  Tack vare kärnan av lättviktssilikon är 
protesen ca 15% lättare än det kvarva-
rande bröstet för optimal viktkompen-
sation

•  Anpassar sig naturligt till alla rörelser, 
oavsett om du står, går eller ligger ned

•  Kärna av lättviktssilikon innesluten i ett 
lager av särskilt mjukt silikon

Art nr T66 3791
Kupa/storlek 
Standard A/B 1 – 11
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
treskiktsprotes

SILIMA® soft & light heart shape
•  Patenterad treskiktsdesign för ökad 

komfort
•       Kärnaav lättviktssilikon med naturligt 

mjuk kupa och silkeslen insida
•  Upp till  30 % lättare än normala bröst-

proteser
•  Utformad för att anpassa sig till bröst-

korgens naturliga form, idealisk vid 
känslig ärrvävnad

•  Även designen ser ut att vara lätt tack 
vare den transparenta insidan

•  Anpassar sig naturligt till alla rörelser, 
oavsett om du står, går eller ligger ned

•  Symmetrisk form som anpassar sig på 
ett asymmeteriskt sätt

•  Den kurvade formen håller protesen på 
plats och förhindrar eventuell friktion 
mot det kvarvarande bröstet

Art nr T66 3281
Kupa/storlek 
Standard/B 1 – 8 
Full/C 5 – 12
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
treskiktsprotes

4
Extra mjuk lättvikt

SILIMA® soft & light super soft

SILIMA® soft & light heart shape



Silkeslen yta 
med matt finish

Lättviktssilikon

Normal silikongel

SILIMA® light
•  Idealisk för kvinnor med lymfödem 

och/eller större byst samt för kvinnor 
med en aktiv livsstil

•   Treskiktsprotes
•  Beroende på kupa och storlek upp till  

30 % lättare än en normal bröstprotes
•   Kärna av särskilt lättviktssilikon innes-

luten av normal silikongel
•  Ser helt naturlig ut vid rörelse och 

aktivitet
•  Utformad för att anpassa sig till bröst-

korgens naturliga form
•   Kan bäras i protesficka eller direkt mot 

huden under en välsittande BH

•  Lämplig för brukare utan förlust av 
vävnad i armhålan

Art nr T66 3751
Kupa/storlek 
Standard/B 3 – 11 
Full/C 3 – 14
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
treskiktsprotes

5
Lättvikt

SILIMA® light

Endast i vår butik på Södermalm i Stockholm

Sommar, sol och semester – välkommen in till vår butik 
och titta på vårt sortiment av badkläder med integrerade 
protesfickor. Vi har ett brett sortiment där alla kan hitta 
något som passar just dem.

SILIMA®

BADKLÄDER

Lättvikt

För bad



SILIMA® ultra light
•  Perfekt bröstkompensation som känns 

fjäderlätt
•  Tvåskiktsprotes
•  Väger ca 60 % mindre än en normal 

silikonprotes tack vare den innovativa 
designen i lättviktssilikon

•   Den unika designen ger hög stabilitet 
och en naturlig rörelseförmåga

•   Djup hålighet på undersidan skyddar 
känslig ärrvävnad

•     Undersidans diskreta öppning sä-
kerställer god ventilation och tillåter 
vatten att rinna ut efter bad

• Anatomisk och symmetrisk design

•   Särskilt lämplig för brukare med 
lymfödem

•     Mycket lämplig även i de fall när större 
vävnadsvolym avlägsnats under kirurgi

Art nr T66 3741
Kupa/storlek 
Standard/B 1 – 11 
Full/C 3 – 14
Beskrivning  
anatomisk, symmetrisk 
tvåskiktsprotes

6
Extra lättvikt

SILIMA® swim form
•  Ett perfekt naturligt utseende för aktiva kvinnor
•             Symmetrisk form av silikon som är särskilt 

utformad för användning i vatten
• Väger 25% mindre
•  Används i kombination med särskilda badklä-

der med integrerad protesficka
•  Lämplig för termiska bad. Klarar klor, salt samt 

tempererat vatten

Art nr T66 0001
Kupa/storlek 
Standard B 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11

För bad

Extra lättvikt



Art nr T83 1251
Beskrivning  

Demolåda med 8 bröstvårtor
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För ett perfekt naturligt utseende

Skapa ett helt naturligt och feminint intryck ner i minsta detalj: självfästande 
SILIMA®  bröstvårtor får din protes att se ännu mer naturlig ut. Det är omöjligt 
att se skillnad, även när du använder semi-transparenta kläder. Det breda 
urvalet säkerställer att alla kan hitta ett individuellt alternativ. Bröstvårtorna 
tillverkas av hudvänlig silikon och kan även användas direkt mot huden.

•  Välj bland flera färger och storlekar

•   Hudvänliga

• Enkla att hantera

•   Självfästande förmåga

• Det fästande lagret kan tvättas och rengöras

•  Tillgängliga i 1- eller 2-pack samt som ett demoset med samtliga 8 varianter 
lämplig för sjukvårdspersonal i samband med utprovning

 
Färg

Ø Diameter 
Vårtgård

Ø Diameter 
Bröstvårta

Art nr 
1-pack

Art nr 
2-pack

Rödbrun 
Rödbrun
Brun
Brun
Rödbrun
Rödbrun
Brun
Brun

40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm

 9 mm
12 mm
 9 mm
12 mm
 9 mm
12 mm
 9 mm
12 mm

83 127 RB 00940
83 127 RB 01240
83 127 SB 00940
83 127 SB 01240
83 128 RB 00952
83 128 RB 01252
83 128 SB 00952
83 128 SB 01252

83 127 RB 0094002
83 127 RB 0124002
83 127 SB 0094002
83 127 SB 0124002
83 128 RB 0095202
83 128 RB 0125202
83 128 SB 0095202
83 128 SB 0125202

SILIMA®

BRÖSTVÅRTOR
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Så här tar man bäst hand om SILIMA® bröstproteser
SILIMA® bröstproteser är ett resultat av många års er-
farenhet och kunskap. Proteserna är av högsta kvalitet, 
hudvänliga, mjuka och väl avvägda för att ge brukaren  
en bättre livskvalitet. Svett kan dock påverka produkten 
negativt så försäkra dig om att brukaren förstår vikten 
av att regelbundet rengöra och tvätta sin protes. Det tar 
bara någon minut i anspråk men förlänger livslängden på 
SILIMA® bröstprotesen betydligt.

Vad din brukare behöver veta om hantering och tvätt:

• Tvätta med mild tvål och skölj i varmt vatten

•  Använd inte någon form av lösningsmedel

•  Torka bort vatten genom att försiktigt pressa en hand-
duk mot protesen

•  Lägg inte protesen på ett element eller använd hårtork 
för att torka bort vattnet

•  Spara produktkartongen och använd för förvaring av 
protesen när den inte används

•  Protesen kan skadas av vassa föremål, exempelvis  
broscher, så var observant och försiktig

•  Protesens tunna och silkeslena utsida kan skadas av 
klor från husdjur

•  Det är viktigt att läsa och följa den bifogade bruks- 
anvisningen

Hantering och tvätt
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Fodral till bröstprotes

Art nr Fodral till bröstprotes Beskrivning

T64 3642 T66 3601, T66 3682 Färg: beige

T64 3742 T66 3701, T66 3751, T66 3782 Färg: beige

Protesfickor

Art nr Protesficka till BH Beskrivning

T64 1541 symmetrisk T57 1541, T57 1551, T57 1651 Färg: vit · beige · svart

T57 999 Pocket sewing

SILIMA® xtra häftplatta

Art nr Storlek Beskrivning

T64 107 universal 2-pack, inkl. rengöring

SILIMA® shell direct one häftplatta

Art nr Storlek Beskrivning

T64 3872 1 –  6 häftande på båda sidor

SILIMA® direct häftplatta

Art nr Storlek Beskrivning

T64 3772 1 – 12 häftande på båda sidor

SILIMA® rengöringslotion

Art nr Storlek Beskrivning

T83 3772 45 ml Används till häftplattor

SILIMA® rengöringsborste

Art nr Storlek Beskrivning

T13 301 universal Används till häftplattor

Tillbehör
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Brukaren bör ha en välanpassad BH under mätning:

• Underdelen på BH:n ska inte skära in

• Kuporna ska inte sitta för hårt och ska ha bra passform  
 på sidorna

Så hittar du rätt BH-storlek 
Mät omfånget runt kroppen under bysten. Kontrollera 
sedan vilken BH-storlek måttet passar in på.

Exempel

Ett omfångsmått under bysten på 94 cm passar in på 
BH-storlek 95. 

Rätt kupstorlek
Mät från ryggraden fram till mitten på bröstkorgen, över 
det kvarvarande bröstet. Dubbla detta omfångsmått och  
se efter i tabellen för BH-storleken, som passar in på 
måttet.

Exempel

Med en BH-storlek på 95 så passar ett omfångsmått över 
bysten på 112 cm in på en C-kupa.

Så här hittar du rätt storlek

Omfång över bysten

Omfång under bysten

Välj rätt storlek på bröstprotesen 

När du har hittat rätt BH- och kupstorlek kan du enkelt ta 
reda på vilken storlek som passar perfekt på nästa sida. 

Utgå från din kupstorlek i kolumnen högst upp och hitta 
din BH-storlek. Du har nu tagit reda på i vilken kolumn du 
hittar rätt storlek på bröstprotesen. Oavsett vilken brösst-
protes du är intresserad av hittar du alltså rätt storlek 
genom att titta i kolumnen som motsvarar din kup- och 
BH-storlek

De flesta SILIMA® bröstproteser är tillgängliga i minst två 
former för att alla ska hitta en bröstprotes med perfekt 
passform.

Omfång under bysten i cm

63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117 118–122

BH-storlek

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Omfång över bysten i cm

AA 75–77 80–82 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132

A 77–79 82–84 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134

B 79–81 84–86 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136

C 81–83 86–88 91–93 96–98 101–103 106–108 111–113 116–118 121–123 126–128 131–133 136–138

D 83–85 88–90 93–95 98–100 103–105 108–110 113–115 118–120 123–125 128–130 133–135 138–140

E 85–87 90–92 95–97 100–102 105–107 110–112 115–117 120–122 125–127 130–132 135–137 140–142

F 87–89 92–94 97–99 102–104 107–109 112–114 117–119 122–124 127–129 132–134 137–139 142–144

G 89–91 94–96 99–101 104–106 109–111 114–116 119–121 124–126 129–131 134–136 139–141 144–146
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Börja med att hitta rätt kolumn genom att matcha din kupstorlek med din BH-storlek

AA 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

A 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

B 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

C 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

D 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

E 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

 SILIMA® soft & light, super soft

symmetrisk: Art nr T66 3791 A/B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 SILIMA® soft & light

symmetrisk: Art nr T66 3281
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8

C-Kupa 5 6 7 8 9 10 11 12

symmetrisk: Art nr T66 3782
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

asymmetrisk: Art nr T66 3682
A-Kupa 3 4 5 6 7

B-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10

C-Kupa 5 6 7 8 9 10 11 12

 SILIMA® elite, D/E-Cup
symmetrisk: Art nr T66 3981     Sizes 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 (Se detaljerad storleksinformation på sida 42)

 SILIMA® direct

symmetrisk: Art nr T66 3772
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 SILIMA® ultra light

symmetrisk: Art nr T66 3741
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 SILIMA® light

symmetrisk: Art nr 66 375
B-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 SILIMA® classic soft, SILIMA® classic

symmetrisk: Art nr T66 3701
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

symmetrisk: Art nr T66 3601

A-Kupa 1 2 3 4 5 6 7

B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C-Kupa 5 6 7 8 9 10 11 12

 SILIMA® xtra
Art nr T66 1071     Größen 1– 4

 SILIMA® oval shell
Art nr T66 1101 B-Kupa 2/3 2/3 2/3 4/5 4/5 6/7 6/7 8/9 8/9 10/1110/11

 SILIMA® shell direct one

symmetrisk: Art nr T66 3872
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 SILIMA® shell

symmetrisk: Art nr T66 3802
B-Kupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C-Kupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 SILIMA® conform

symmetrisk: Art nr T66 3901
B-Kupa 2/3 2/3 2/3 4/5 4/5 6/7 6/7 8/9 8/9 10/1110/11

C-Kupa 4/5 4/5 6/7 6/7 8/9 8/9 10/1110/11

SILIMA® storlekstabell för bröstproteser

Storlekstabellen erbjuder endast en generell rekommendation. För att säkerställa perfekt passform till varje individuell brukare 
bör varje protes provas ut genom att jämföra ett antal storlekar – detta gäller särskilt SILIMA® soft & light, SILIMA® ultra light och 
SILIMA® elite.
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Vardag

Elegans

Support

SILIMA® BH översikt

Lucy
Art nr T57 3801
Storlek/kupa  
75 – 100 A – D

Julie
Art nr T57 4101
Storlek/kupa  
75 – 95 AA  
75 – 90 A – D

Diana
Art nr T57 2551
Storlek/kupa  
75 – 100 A – D 

Sophie
Art nr T57 5201
Storlek/kupa 
75 – 95 AA – B

Flora
Art nr T57 2081
Storlek/kupa 
70 – 95 AA – C 
70 – 90 D

Comfort
Art nr T57 1651
Storlek/kupa  
80 – 120 B – D 
90 – 120 E

Balanced Support
Art nr T57 1461
Storlek/kupa  
85 – 110 D – E 
85 – 105 F

Galant rygg

Art nr T57 1541
Storlek/kupa  
80 – 100 A  
75 – 115 B – D  
85 – 115 E

Galant fram

Art nr T57 1551
Storlek/kupa  
75 – 100 A  
75 – 115 B – C 
85 – 115 D – E

Post-op 

Post-Op Belt
Art nr T57 2313
Storlek/Omfång 
S 86 – 92 cm 
M 92 – 98 cm 
L 98 – 108 cm 
XL 108 – 118 cm 
XXL 118 – 128 cm

Elena
Art nr T57 2891
Storlek/kupa 
75 – 115 A – D
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Med häftplatta

Standard

Extra mjuk 
delprotes

SILIMA® Bröstproteser översikt

xtra
Art nr T66 1071
Storlek 
1 – 4

direct
Art nr T66 3772
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 11 
C-kupa: 3 – 12

shell direct one
Art nr T66 3872
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 11 
C-kupa: 3 – 12

oval shell
Art nr T66 1101
Kupa/storlek 
B-kupa 
2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11

shell
Art nr T66 3802
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 11 
C-kupa: 3 – 12

soft&light super 
soft
Art nr T66 3791
Kupa/storlek 
A/B-kupa: 1 – 11

ultra light
Art nr T66 3741
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 11 
C-kupa: 3 – 14

soft&light heart 
shape
Art nr T66 3281
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 8 
C-kupa: 5 – 12

classic Symmetrisk

Art nr T66 3701
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 11 
C-kupa: 3 – 14

classic Asymmetrisk

Art nr T66 3601
Kupa/storlek 
A-kupa: 1 – 7 
B-kupa: 1 – 10 
C-kupa: 5 – 12

conform
Art nr T66 3901
Kupa/storlek 
B-kupa 
2/3, 4/5, 6/7, 8/9, 10/11 
C-kupa 
4/5, 6/7, 8/9, 10/11

Extra mjuk 
lättvikt

Extra mjuk 
lättvikt

Extra lättvikt

elite
Art nr T66 3981
Kupa/storlek 
D & E-kupa: 
8/9, 10/11, 12/13, 14/15

soft&light Symm.

Art nr T66 3682
Kupa/storlek 
B-kupa: 1 – 11 
C-kupa: 3 – 14

soft&light Asymm.

Art nr T66 3782
Kupa/storlek 
A-kupa: 3 – 7 
B-kupa: 3 – 10 
C-kupa: 5 – 12

light
Art nr T66 3751
Kupa/storlek 
B-kupa: 3 – 11 
C-kupa: 3 – 14

6
5

4

3

2

1
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THUASNE koncept lymfologi

KOMPETENS OCH SORTIMENT 
FÖR BEHANDLING AV LYMFÖDEM

Kompression är nödvändig efter kirurgi för att förhindra ödem och för att 
främja läkningsprocessen. Vårt ödemdrivande material Mobiderm sätter fart 
på både blodcirkulationen och lymfsystemet och ser till att näring och syre 
får optimal transport samtidigt som slaggprodukter tas om hand effektivt. 

Eftersom lymfknutor opereras bort eller skadas i samband med behandling 
av bröstcancer är risken stor för att man drabbas av lymfödem i armen. 
Detta innebär att lymfsystemet inte längre klarar av att transportera bort 
lymfvätska från armen. Vätskan stannar kvar och leder till en svullen arm.

Mobiderm består av ett patenterat mönster av kuber som stimulerar och 
aktiverar lymfödemet under natten, vilket dels främjar lymfvätskans flöde 
och dels motverkar fibrotisk vävnad. Mobiderm finns i ett brett urval av ut-
föranden och storlekar och kan även måttillverkas för perfekt passform. 

I kombination med Silima bröstproteser och genomtänkta protes-BH, 
som utvecklats särskilt med tanke på lymfsystemet, erbjuder THUASNE 
ett helhetskoncept för behandling av lymfödem.

MOBIDERM® i fas 1 – reduktionsfasen
En innovativ och patenterad produkt för reducering av lymfödem. I den initiala redu-
ceringsfasen används Mobiderm tillsammans med kompressionsbandage och/eller 
post-op BH för att effektivt minska ödemets volym.

MOBIDERM® i fas 2 – underhållsfasen
När ödemet nått önskad reducering används Mobiderm arm-, knä- eller lårstrumpa 
(standardstorlek eller måttsydd) under natten som komplement till dagstrumpor. 
Kombinationen har i medicinska studier visat sig vara mycket effektiv för att bibehålla 
ödemreduceringen från fas 1 över tid.

Nyhet: MOBIDERM® autofit
Vårt nya justerbara utförande för knä-, lår- och armstrumpa innebär att ännu fler bru-
kare kan få en standardstorlek som anpassar sig till ödemets storlek.

Mer information om Mobiderm och alla tillgängliga utföranden finns på vår hemsida: 
www.thuasne.se
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