Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål angående brugen af din brystprotese, er du
velkommen til at kontakte Bandagist-Centret.
Skulle der mod al forventning forekomme nogen alvorlig hændelse, eller ske en
forværring af din tilstand som direkte følge af brugen af dit hjælpemiddel er det
vigtigt, at du indberetter det til os.
Telefon: 87 42 51 00
Web:
bandagist.nu
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Vejledning i brug
af brystprotese

Du har fra Bandagist-Centret
modtaget en løs brystprotese eller en
selvsiddende brystprotese.
Valget er baseret på dine individuelle
behov for funktion, pasform, komfort
og udseende.
Anvendelse

Værd at vide

Du bør altid følge de mundtlige og praktiske anvisninger, din behandler har givet dig med
hensyn til brug af protesen. Du kan med fordel anvende brystprotesen i en god støttende
bh for at opnå det bedste resultat. Oplever du nogle gener ved brug af din brystprotese,
bedes du kontakte Bandagist-Centret.

•	Brystprotesen tåler klor – og saltvand.
•	Vær opmærksom på at brystprotesen ikke tåler kontakt med skarpe genstande
så som negle, kløer og tænder fra husdyr. Opbevar derfor protesen forsvarligt
når den ikke anvendes.

Selvsiddende protese

•	Brystprotesen kan risikere at ændre sig i frostvejr. Den normale form kan let
genskabes ved opvarmning i lunkent vand.

Placering:
•	Placer protesen med plastfilmen på klæbebagsiden i bh’en
for at sikre den rigtige placering.

Rengøring og vedligeholdelse

•	Fjern plastfilmen fra bagsiden.
•	Tag fat i protesens forside da bagsidens klæbeflade
ikke tåler berøring af negle m.m.
•	Placer protesen direkte på huden.
Aftagning:
•	Læn dig forover indtil du føler protesens vægt i din hånd.
•	Pres protesen forsigtigt mod midten fra de to ydersider,
indtil kanterne begynder at løsne sig fra huden.

Løs brystprotese: For at holde protesen ren skal den vaskes med mild sæbe, skylles
efter med rent vand og tørres med et blødt håndklæde.
Selvsiddende brystprotese: Klæbefladen skal renses med Soft Cleaner og Amoena
specialbørste. Regelmæssig rengøring fornyer klæbeevnen. Kom tre små dråber
Soft Cleaner på den tørre klæbeflade og fugt specialbørsten med lunkent vand.
Skrub klæbefladen grundigt med cirkelbevægelser. Skyl derefter med lunkent vand
og lad protesen lufttørre.
Når brystprotesen er slidt op og skal fornyes er du meget velkommen
til at kontakte os.

