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Vår filosofi

I streben etter å gi brystkreftopererte kvinner så bra forutsetninger 

som mulig, har Camp Scandinavia valgt å samarbeide med ABC 

på det skandinaviske markedet. ABC står for et sterkt engasjement, 

innovativ produktutvikling, at de lytter til sine kunder og at de har 

lignende mål og innstilling som Camp Scandinavia. 

 

CAMP Scandinavia sin Filosofi
Camp Scandinavia skal være et innovativt familieeid selskap, 

internasjonalt kjent gjennom egne produkter innen ortose-området. 

På det nordiske hjemmemarkedet skal ortopediteknikk utgjøre 

basen for virksomheten. Kreativitet og kunnskap skal forsterke 

markedsposisjonen ytterligere.

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-brystproteser testes med en personlig 

kvalitetskontroll. På fabrikken er det en kvalitets-

ansvarlig for produksjonen, og vedkommende følger 

og kontrollerer prosessen trinn for trinn, fra 

råmateriale til ferdig brystprotese.

Først etter denne nøye kontrollen signerer den 

kvalitetsansvarlige garantikortet og passer på at kunden 

kan være trygg på at produktet holder beste kvalitet.

Kvalitetskontroll for hånd

ABC Kvalitetsgaranti

ABC VESKE

Alle proteser fra ABC leveres i en vakker, feminin, rosa veske.

Vesken beskytter brystprotesen og er perfekt for oppbevaring eller på reiser.

4



ABC Proteser
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Sammenligningsprotese 1 ABC Dual Soft

ABC Massasjeprotese Super Soft

Målt mykhet i bryst hos 

testpersonene 

Mykheten hos brystproteser sammenlignet med kvinnelig brystvev ble undersøkt som en del av et

vitenskapelig arbeide av München University of Applied Sciences. Brystproteser fra det nåværende

sortimentet fra tre produsenter ble brukt for sammenligning innen brystproteser. En måleenhet, 

med trykksensorer ble utviklet og disse presset inn testpersonenes bryst og proteser opp til 40 

mm dybde og simulerte dermed trykket.

Grafen viser at mykheten i ABC-protesene er overlegen best i forhold til protesene de ble 

sammenlignet med.

Like myk som et naturlig bryst

Diagram: Brystprotesen sin mykhet sammenlignet med det naturlige brystet.

Sammenligningsprotese 2
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Postoperative behåer  

Leisure BH
22228

Kompresjons behå 
med  

Kompresjonsbelte
22242 / 22244

God postoperativ pleie
Her finner du produktene for en 

optimal postoperativ pleie.

Kalena Topp
22247 - svart

22248 - lys rosa
22249 - rosalilla
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Postoperative behåer  
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Diamond-serien

ABC-DIAMOND - Med optimale 
ventilerende egenskaper
Institut für angewandte Ergonomie i München har 

gjennomført en studie som viser de positive 

egenskapene som Diamond protesen har.

Varmebildet viser tydelig hvordan de ventilerende kanalene 
fungerer. Den varme luften  strømmer ut fra kanalene, og sval luft 
strømmer inn. Dette gjør at verdien for fuktighet og temperatur 
holdes konstant på et behagelig nivå, og forhindrer svette. Den 
forbedrede ventilasjonen har også den fordelen at spesiallommen i 
behåen forblir tørr og får brukeren til å føle seg fresh hele dagen.

ABC-DIAMOND - Bredere base
Den bredere basen og formen på diamondprotesene 

gjør denne serien helt unik.
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Diamond
Shaper
11287

Diamond
10287

Diamond Veske

Diamond-serien

I denne serien inngår to ulike modeller av proteser, for best mulig tilpassing og passform.
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10287 - Diamond

• Diamond er en brystprotese med en helt unik form med en bred 
base og myk avrundet topp som gjør at den passer veldig godt i de 
aller fleste behåer.

• Protesen har diamantformede puter på baksiden som gir en sval 
følelse.

• Protesen har samme myke og „klemmevennlige“ silikon som våre 
øvrige proteser.

• Protesen er velegnet ved aktivitet og sport.

• Leveres i en elegant og feminin velourveske som er ideell til      
oppbevaring og transport.

Størrelse: 1 - 12
Vekt: ca. 25% vektreduksjon

Diamond-serien

mindre

En meget godt likt modell med mindre fyldig profil 
som blir mindre varm og fuktig ved aktivitet
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Massasjeprotese 
Super Soft

10275

Massasje 
Festeprotese

10475

Massasjeprotese 
Silhouette

10295

Massasjeprotese 
Air

10575

Massasje Shaper
11285

Massasjeprotese-serien

I denne serien inngår fem ulike modeller, for best mulig tilpassing og passform.
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Massasjeprotese studie
Prof . Dr. Kurz

Fase 1 Fase 2 Fase 3

ABC sine massasjeproteser er helt unike i sin konstruksjon. 
Kanalene på protesen sin bakside gir en myk massasje mot brystkassen og tillater 

samtidig luft å sirkulere så huden føles sval og kan puste.

Kanalene på protesen sin bakside gjør også at protesen sitter sikkert mot brystkassen, 
og at den ikke  glir i behåen.

Studie
En sammenlignende studie er utført av Professor B. Kurz (ved ingeniørutdanningen, Høgskolen i München) på 2 bilateralt 
opererte kvinner. De fikk bruke en ABC Massasjeprotese på den ene siden, og en asymmetrisk lettvektsprotese på den 
andre siden. Sensorer ble montert på innsiden av brystprotesene for å måle fuktigheten. 
 
Målingen ble gjort i 3 faser: Fase 1 = sittende i 15 minuter, Fase 2 = rask gange i 20 minutter, 
Fase 3 = sittende i 15 minutter

Resultat:
Relativ fuktighet i kontaktområdet for brystprotesen og huden
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10295 - Massage Form Silhouette

10575 - Massage Form Air

mindre 
til 

middels

middels 
til fyldig

• Protesen er spesielt godt egnet for kvinner med lymfeødem eller som har 
risiko for å utvikle lymfeødem.

• Kanalene på protesen sin bakside tillater luft å sirkulere mellom hud og 
protese. Huden føles sval og kan puste.

• Profil som er grunnere øverst og fyldigere nederst. Modellen er          
dråpeformet og har en rundere base.

• Protesen er myk og sval.

• Egnet ved lymfeødem

Størrelse: 1 - 14
Vekt: ca. 25% vektreduksjon

• Protesen er spesielt godt egnet for kvinner med lymfeødem eller som har risiko 
for å utvikle lymfeødem.

• Kanalene på protesen sin bakside tillater luft å sirkulere mellom hud og protese. 
Huden føles sval og kan puste.

• Protese med triangelform og ekstra lett lettvektssilikon.

• Fastere enn standard Massasjeprotese.

Størrelse: 1 - 14
Vekt: ca. 35% vektreduksjon

Massasjeprotese-serien

ABC sine massasjeproteser er helt unike i sin konstruksjon. 
Kanalene på protesen sin bakside gir en myk massasje mot brystkassen og tillater 

samtidig luft å sirkulere så huden føles sval og kan puste.

Kanalene på protesen sin bakside gjør også at protesen sitter sikkert mot brystkassen, 
og at den ikke  glir i behåen.

En protese som gir myk massasje mot brystkassen, 
med avrundet dråpeformet base og mindre fylde i  overkant.

En protese som gir myk massasje mot brystkassen,
For kvinner som ønsker en ekstra lett protese med triangulær form.
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minde 
til 
middels

10275 - Massage Form Super Soft

• Myk protese med triangulær form.

• Protesen er spesielt godt egnet for kvinner med lymfeødem eller som har     
risiko for å utvikle lymfeødem.

• Kanalene på protesen sin bakside tillater luft å sirkulere mellom hud og protese 
så huden føles sval og kan puste.

Størrelse:1 - 14
Vekt: ca. 25% vektreduksjon

Massasjeprotese-serien

En protese som gir myk massasje mot brystkassen, 
for kvinner som ønsker en myk protese med triangulær form.
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10475 - Massage Form Attach

Størrelse: 1 - 12
Vekt: ca. 25% vektreduksjon

22925 - Vaskekrem til Massasje Festeprotese (1 tube)

Spesialkomponert flytende vaskekrem som skånsomt 
rengjør den selvklebende overflaten på Massasje Feste-
protese. Holder til ca. 250 vask.

Vaskekremen skummes opp med litt vann og masseres 
inn i den selvklebende overflaten og skylles deretter 
godt av. Rengjøringen aktiverer klisteret på protesen på 
en veldig effektiv måte. 

 
Rengjør daglig med lunkent vann og mild 

såpe eller vår vaskekrem.

Legg deretter protesen i vesken for å lufttørke 
eller tørk forsiktig med en føner innstilt på kald luft.

Sett plastfilmen over klebeflaten når 
protesen ikke er i bruk.

Selvklebende

Massasjeprotese-serien

mindre 
til middels

En selvklebende triangulær protese som 
gir myk massasje mot brystkassen

• Myk festeprotese som fester direkte mot huden.

• Kanalene på protesen sin bakside tillater luft å sirkulere mellom hud og 
protese så huden føles sval og kan puste.

• Følger kroppen sine bevegelser.

•   Avlaster trykket på skuldrene - spesielt ved lymfeødem eller                    
   stor byste.

•   Økt valgfrihet i klesveien og gir en sikrere følelse.

Selvklebende!
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Basissortiment

10272 - Classic Triangle Light

• Triangulær form for mindre til middels fyldig profil.

• Modell med bred base.

• Fyller ut behåcupen perfekt.

• Gir et naturlig utseende og en behagelig følelse å bruke.

• Myk og matt film ytterst, som er behagelig  mot kroppen.

Størrelse: 1 -12
Vekt: ca 30 % vektreduksjon

mindre 
til 
middels

En lett, triangulær modell for kvinner med middels stor byste.

10242 - Triangle Light

Størrelse: 12 - 18
Vekt: ca 30% vektreduksjon

• Protesen har en smal base.

• Denne modellen er godkjent for refusjon i store størrelser.

• Myk og matt film som gir en behagelig følelse mot kroppen.

middels 
til 
fyldig

En lettere modell for kvinner som trenger en 
symmetrisk protese for middels til fyldig byste.

Finnes i store 

størrelser!
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I sortimentet finnes flere ulike skallproteser. 
Disse kler inn brystet og gjør at ujevnheter blir mindre 
synlige gjennom behåen, og at størrelsen balanseres mot 

den andre siden.

Det finnes flere utførelser for å kunne møte 
så mange ulike behov som mulig.

Størrelsen på brystene kan endres når hevelsen går ned, vekten forandres 
eller i forbindelse med en rekonstruksjon som ikke ble perfekt.

Diamond Shaper
11287

Triangle Shaper
11201

Massage Form
Shaper
11285

Skallproteser
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Størrelsen på brystene kan endres når hevelsen går ned, vekten forandres 
eller i forbindelse med en rekonstruksjon som ikke ble perfekt.

11287 - Diamond Shaper

Størrelse: 1 -12

11201 - Triangle Shaper

Størrelse: 1 -10

• En triangelformet tynn skallprotese som dekker hele brystet.

• Har tynne fine kanter som gir en jevn overflate uten synlige overganger.

• Fungerer for kvinner med ulik størrelse på brystene.

• Diamond Shaper er en skall-/halvprotese som er meget fyldig 
i midten.

• Den har tynne og myke kanter som gir en jevn overflate uten 
synlige overganger.

• De diamantformede putene på baksiden fremmer               
luftsirkulasjon og gir en sval og god følelse mellom hud og    
protese.

• Diamondformen, som er så godt likt, passer i de aller fleste 
behåmodeller.

• Fungerer for kvinner som har ulik størrelse på brystene.

Kvinner som etter en operasjon eller rekonstruksjon 
trenger ytterligere fylde midt på brystet for å få symmetri.

En tynn skallprotese for kvinner som vil gjenopprette formen i forhold 
til det andre brystet etter en operasjon eller rekonstruksjon.

Vår tynneste 

skallprotese
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11285 - Massage Form Shaper

Størrelse: 1 - 12

• Kanaler på baksiden for økt luftsirkulasjon og komfort.

• Gir en myk massasje mot brystkassen.

• Mykheten gjør at protesen former seg etter kroppen sine    
konturer.

• Har tynne fine kanter som gir en jevn overflate uten synlige 
overganger.

• Velegnet for kvinner med lymfeødem.

Kvinner som ønsker en litt fyldigere skallprotese 
og som vil ha en sval og behaglig protese.
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Behå
Alle våre behåer er spesielt laget for kvinner med brystproteser, og har derfor lomme 

på begge sider. De er myke og behagelige og har en støttende funksjon.

SYMBOLER:

COTTON

Høyt innhold av bomullMicrofibermateriale 
som puster

Behå med lukking foranBehå med lukking bakBøylebehå

Kompresjon

Ariane Rosi Petra

Monika Maria Suzanne

Formpresset behå

PS. Alle våre modeller er brystkreftopererte kvinner.PS. Alle våre modeller er brystkreftopererte kvinner.
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Kalena Topp
Kalena Topp er en myk og behagelig topp i ulike farger. 
Fordi den har innebygde lommer trenger man ikke behå 
under. Kalena Topp er laget for bruk uten behå. Justerbare 
doble skulderstropper for optimal støtte. Den avrundede 
halsringningen og smidige passform skaper en elegant 
topp. Cupene i Kalena er formpresset og passer best til 
en middels fyldig profil. Den er laget av viskose og elastan 
som gir den en god og sval følelse med en lett blank 
overflate.

Art.nr. Farge Størrelse

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 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 Rosalilla S (36 - 38)

22249 Rosalilla M (40 - 42)

22249 Rosalilla L (44 - 46)

22249 Rosalilla XL (48)

22249 Rosalilla XXL (50 - 52)

22249 Rosalilla XXXL (54)

Kalena Topp Massasjebehå
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Massasjebehå
En unik behå i microfiber. Sømløse, formede cuper og myke lett 
vatterte elastiske skulderstropper. Støttende mykt og bredt bånd 
nederst rundt bolen. Behåen er spesielt egnet for kvinner med 
lymfeødem, men er også en behagelig behå til bruk ved f.eks. 
sport og andre fritidsaktiviteter.

Massasjebehå
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Beige Hvit Svart Rosa Cup Størrelse

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

Nyhed!



Embrace behå
Embrace er en protesebehå laget av myk og behagelig 
bomull som har blonder høyt opp i front. Den har brede, 
elastiske og justerbare skulderstropper. Embrace gir god 
støtte også over ryggen ved hjelp av den brede lukking-
en. Embrace er laget spesielt for å minske trykket rundt 
bolen. Den brede og myke bomullselastikken gir mindre 
trykk og forhindrer derfor ikke sirkulasjonen av lymfen, og 
er god for de med hjerte- eller lungeproblematikk. 

Art.nr. Farge Cup Størrelse

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 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 Hvit AA 75 - 90

22223 Hvit A 75 - 100

22223 Hvit B 75 - 100

22223 Hvit C 75 - 100

22223 Hvit D 75 - 100

22223 Hvit E 80 - 100

Embrace behå
COTTON

Petite T-skjorte behå
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Petite T-skjorte behå

Petite T-skjorte behå

Petite T-skjorte behå har formpressede cuper 
og en diskret blonde midt foran og ved skulder-
stroppene. 

Den har en moderne skjæring i front. 

Passer best til mindre og middels fyldig byste.

Art.nr. Farge Cup Størrelse

22227 Hvit AA 70 - 90

22227 Hvit A 70 - 95

22227 Hvit B 70 - 95

22227 Hvit 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
25



Femina behå
Femina har støttende sømmer som former en tredelt 
cup for optimal støtte i store størrelser. Vatterte skulder-
stropper for komfortabel støtte. Brodert blomstermøns-
ter i front.

Art.nr. Farge Cup Størrelse

22241 Hvit A 85 - 115

22241 Hvit B 75 -115

22241 Hvit C 75 -115

22241 Hvit D 75 -115

22241 Hvit E 80 - 105

22241 Hvit F 80 - 105

22241 Hvit G 80 - 100

Femina behå Easy Fit behå
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BASICS

Art.nr. Farge Cup Størrelse

22123 Hvit A 75 - 95

22123 Hvit B 75 - 100

22123 Hvit C 75 - 105

22123 Hvit D 75 - 105

22123 Hvit E 80 - 105

Easy Fit behå
Easy Fit er en behagelig behå til hverdagsbruk. 
Den har lett forede cuper med lommer i bomull. 
Lukking både foran og bak. Lukkingen bak regulerer 
støtten under bysten. Lukkingen foran brukes for å 
ta av og på behåen.
 

Easy Fit behå
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Leisure behå
Leisure behå er en lett behå til hverdagsbruk. Behåen lukkes foran og har brede skulderstropper for god passform. 
Cupene har lomme på begge sider av elastisk bomull. Kan med fordel brukes som en første behå postoperativt 
fordi den er så myk og behagelig.

Leisure behå

COTTON

Kompresjonsbehå / Kompresjonsbelte
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Art.nr Farve Skål Størrelse

22228 Grå A/B S - XXL

22228 Grå C/D S - XXL

22228 Grå E/F S - XXL

22243 Hvid A/B XS - XXL

22243 Hvid C/D XS - XXL

22243 Hvid E/F XS - XXL

Størrelse Omkrets brystkasse

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



Produkt Art.nr Farge Cup Størrelse

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

Kompresjonsbehå 22242 Hvit AA/A, B/C, D/E 70 - 120

Kompresjonsbehå 22239 Svart AA/A, B/C, D/E 75 - 120

Kompresjonsbelte 22222 Beige X-Small - XX-Large

Kompresjonsbelte 22244 Hvit X-Small - XX-Large

Kompresjonsbelte 22240 Svart X-Small - XX-Large

Kompresjonsbehå / Kompresjonsbelte
COTTON

Kompresjonsbehå / Kompresjonsbelte
• Kompresjonsbehåen er tenkt å stabilisere og opprettholde  
 formen på det opererte brystet (brystreduksjon,
 brystforstørring, brystrekonstruksjon, plastikkirurgiske 
 operasjoner).

• Det hudvennlige og spesielt myke bomullsstretch materialet  
 gir maksimal komfort.

• Kompresjonen, formen og passformen oppnås ved hjelp av  
 den sømløse bandasjen, de formede cupene, de innsydde  
 sidestøttene, og det brede båndet under bysten.

• De ekstra tynne borrelåsene krøller ikke under klær, og  
 de er individuelt justerbare.  

• Ved behov kan brystproteser, skallproteser og 
 delproteser plasseres i en spesielt designet lomme.

• Kompresjonsbeltet hjelper til med å forhindre at f.eks.
 implantatet flytter seg oppover i løpet av helingsproses-  
 sen. Den anatomiske formen på beltet gir en god pass- 
 form rundt ryggen, under armene og over brystet. 
 Borrelåslukkingen tillater justerbar kompresjon og ønsket  
 passform. 29

Størrelsestabell Kompresjonsbelte  (art. nr 22222, 22244, 22240)

Omkrets under bysten 70 75 80 85 90 95 100 105

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

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

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

Beltets lengde XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

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



Skulderstroppene passer perfekt når de ligger behagelig på skuldrene uten å skjære inn i huden. De bærer ca. 
20% av brystvekten. Stroppenes hovedoppgave er å løfte og plassere brystet. For best mulig passform bør det 
høyests punktet på brystet være halvveis mellom skulder og albue. 

Forsterkningen (eventuelt bøylen) under bysten bærer 
hoveddelen av brystvekten (ca. 80%). Det er viktig å ha 
riktig størrelse på behåen så den sitter stødig rundt 
kroppen. Den skal sitte så stramt at den ikke glir ved 
bevegelser og aktivitet.

Hvordan ser en perfekt behåcup ut? 
Den omslutter hele brystet eller 
brystprotesen uten at blir noen 
rynker eller skjøter på cupen. Det er 
viktig å finne riktig størrelse også her.

Midtsømmen på behåen skal ligge 
behagelig mot brystbenet når du 
bruker riktig behåmodell og riktig 
størrelse.

Tips for tilpassing av behå Tilbehør
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Tilbehør

ABC VASKEPOSE
Art.nr. 22924

Ta godt vare på behåen din og bruk 
vår fine og praktiske vaskepose!

BEHÅFORLENGER 
 Art.nr. 22921 Hvit. 90 cm

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

TILPASSINGSKAPPE
Art.nr. 96200

Tilpassingskappen er laget av herlig mykt og 
føyelig silkemateriale. Perfekt ved utprøning for 
å kontrollere at brystprotesen sin størrelse og 

modell er riktig og ser fin ut.

SKULDERSKÅNER
Art.nr. 22920

Skulderskåner laget av transparent silikon.   
Pk. à 2 stk.

ABC VASKEKREM TIL MASSASJE FESTEPROTESE
Art.nr. 22925 1 tube
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Størrelsetabell

Betegnelse Størrelse
Side

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

10242 - Triangle Light Symmetrisk

10272 - Classic Triangle Light Symmetrisk

10287 - Diamond Symmetrisk

10275 - Massage Form Super Soft Symmetrisk

10295 - Massage Form Silhouette Symmetrisk

10575 - Massage Form Air Symmetrisk

10475 - Massage Form Attach Symmetrisk

11287 - Diamond Shaper Symmetrisk

11285 - Massage Form Shaper Symmetrisk

11201 - Triangle Shaper Symmetrisk

AA

A

B

C

D

E 

F

G

GG

H

BEHÅSTØRRELSE  (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

= finnes ikke

Oversikt behåer
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Betegnelse Størrelse
Side

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

10242 - Triangle Light Symmetrisk

10272 - Classic Triangle Light Symmetrisk

10287 - Diamond Symmetrisk

10275 - Massage Form Super Soft Symmetrisk

10295 - Massage Form Silhouette Symmetrisk

10575 - Massage Form Air Symmetrisk

10475 - Massage Form Attach Symmetrisk

11287 - Diamond Shaper Symmetrisk

11285 - Massage Form Shaper Symmetrisk

11201 - Triangle Shaper Symmetrisk

-

Oversikt behåer
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BH FARGER

CUP

AA A B C D E F G

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

Kompresjons behå 70-120 70-120 70-120 - -

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

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

Easy Fit behå - 75-95 75-100 75-105 75-105 80-105 - -

Leisure behå

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

XS (60, 65 cm finnes kun i hvit),

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

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

-

Petite T-skjorte behå 70-90 70-95 70-95 70-95 - - - -

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

Embrace behå 75-90 75-100 75-100 75-100 75-100 80-100 - -

 Beige, 22525

 Svart, 22236

 Hvit, 22233

 Beige, 22221

 Hvit, 22242

 Svart, 22239

 Svart, 22247

 Lys rosa,22248

 Rosalilla, 22249

 Hvit, 22123

 Grå, 22228

 Hvit, 22243

 

 Champagne, 22225

 Hvit, 22227

 Svart, 22226

 Hvit, 22241

 Champagne, 22203

 Svart, 22206

 Hvit, 22223

Beige, 22525

Svart, 22236

Hvit, 22233

Rosa, 22526



Informasjon

Garanti

Brystprotesene har to års garanti. Om protesen blir defekt i løpet av denne tiden ber vi deg kontakte 
utprøveren din. Vi erstatter alle proteser som har en eller annen form for produksjonsfeil i inntil to år 
fra utprøvingsdato. Skulle protesen bli ødelagt som følge av uaktsomhet omfattes dette normalt ikke av 
garantien.

Festeprotese

Brystprotesen har to års garanti. Vi tilbyr en 3-måneders prøvetid for den som ønsker å prøve en 
Massasje Festeprotese. Protesen skal eventuelt returneres til oss i sin originalforpakning med til-
hørende instruksjoner og materiale. Camp erstatter med en annen protese fra ABC sitt sortiment i 
tilsvarende størrelse. 

Returpolicy

Før eventuell retur må man innhente vår godkjennelse. Kontakt for oversendelse av returnummer. 
Varene skal returneres uskadet i originalforpakning senest to uker etter mottak. Returen skal gjøres 
med betalt frakt, og alltid ha vedlagt fakturakopi eller pakkseddel. Spesialbestilte varer og bestillings-
varer tas ikke i retur.

Bruk av brystproteser fra ABC ved bading, når man 
flyr og i ulike klima

Vann og bading
Brystprotesene fra ABC tåler vann og kan brukes både i svømmebasseng (klorin) og i saltvann.

Lufttrykk
I løpet av en flyreise kan det dannes små luftbobler i silikonen (spesielt i eldre protester og proteser som 
har vært brukt ved gjentatte flyreiser eller på lange flyreiser). Disse luftboblene forsvinner etter flyreisen 
er avsluttet.

Temperatur
ABC brystproteser kan brukes i alle temperaturer som kroppen tåler. Protesen tåler ekstreme tempera-
turer både på vinter og sommer. Kan også brukes i badstu.
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Informasjon Egne notater
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Support For Better Life!


