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Lukk med hekter i ryggen. Lomme 
for protese/vatt. Brede og justerbare 
skulderstropper. Bred støtte under 
armhulen.

Bøylefri komfortabel protese-BH i mykt mikrofibermateriale. 
Stødige skåler med lomme for protese/vatt. Brede justerbare 
skulderstropper. Høyt kutt i hals og bred støtte under 
armhulen gir en fin passform og støtte. Lukkes med hekter i 
ryggen, 3x3 rader.

Størrelse: Emma finnes i følgende størrelser: 70 B-D, 75-95 A-D

Indikasjoner: Benyttes etter ulike typer brystkirurgi. For brysto-
perert med behov for protese. Proteselomme i begge skåler. 
Kontraindikasjoner: Ingen kjent.

Materiale: Polyamid 95%, Elastan 5%. Inneholder ikke lateks. 

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved 
høyere temperaturer, opp til 60ºC. Produktet holder lenger 
hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende 
eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Lukk hekter før vask. 
Hvis man har fått blodflekker på plagget, bløtlegg eller vask 
i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da dette 
kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måltaking – slik måler du størrelse:
Les sammen med størrelsesguiden under.
1. Stram omkrets måling under bysten = X. Runde opp til 
nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse på 80).
2. Løs omkrets måling fra sternum over høyeste punktet av 
bysten til midten av ryggraden = Y. Multipliser denne 
målingen 2 = Y2.
3. Forskjellen mellom Y2 og X gir skål størrelsen 
(Y2 - X = skål størrelse).

Emma - Protese BH
ART.NO 31123

Størrelsesguide:

Omkrets under bysten = X

Omkrets X cm 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92 93-97

= Størrelse 70 75 80 85 90 95

Y2-X = Skål størrelse

Forskjell (cm) 13 15 17 19

Skål størrelse A B  C  D X
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