
Brugervejledning
Brystproteser

Dato for udlevering:



 

 
 
 

   
Indledning 
Denne pjece er en skriftlig vejledning om 
brystproteser, som du har modtaget efter 
hospitalets ordination. Pjecen skal supplere 
den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas 
personale - eller andet sundhedspersonale - i 
forbindelse med tilpasning og udlevering af 
protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen 
opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal 
hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt 
igennem.

Protesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke 
påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er 
anvendt i overensstemmelse med vejledningen. 
Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny 
fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du 
naturligvis velkommen til at kontakte os. 

Beskrivelse af produkt
 
  Funktion

Balance i kroppen efter brystoperation. 
 
  Indikation

Brystproteser kan bruges, når det naturlige bryst er 
blevet helt eller delvist bortopereret, eller når brys-
tet er formindsket f.eks. ved strålebehandling. 
• Selvsiddende proteser erstatter hele det naturlige    
    bryst og klæber direkte på huden.
• Løse proteser erstatter det naturlige bryst og  
    lægges i en bh med lomme.

• Løse del- og skalproteser anvendes i tilfælde af 
    brystbevarende operationer og efter stråling, for  
    at give mere fylde til det behandlede bryst.
• Letproteser erstatter det naturlige bryst. Vejer 
ikke 
    så meget og anvendes primært i forbindelse 
med 
    aktiviteter i vand.

  Materialer
Silikone omgivet af en skal af polyurethanfolie alle 
hudtyper kan tåle.

  Holdbarhed/levetid for varige produkter 
Et til to år afhængig af kroppens varme.
 
 
Brug af produktet
 
  Påtagning

Lægges i lomme på bh eller klæbes direkte på 
kroppen.

  Aftagning 
Løs protese tages blot ud af lommen i bh’en.
Selvsiddende protese tages af ved træk fra midten 
af protesen.

  Pleje af huden
En creme uden parfume, farve eller 
konserveringsmidler eller efter råd fra hospitalet.

  Forandring af kroppen
Ved brystbevarende operation med efterfølgende 
strålebehandling kan brystet svinde en smule, og 
skalprotese anvendes. Ved bortoperation af bryst 
bliver der ubalance af kroppen, som skal udlignes 
med brystprotese.

  Vedligeholdelse
Vejledningsbeskrivelse følger med produktet.

  Allergi
Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse 
dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn 
til din allergi ved valget af de materialer, der har 
kontakt med huden.

  Bortskaffelse/returnering
Når protesen ikke længere passer, eller er slidt op, 
kan den afleveres til Sahva. 

Gå ind på www.sahva.dk eller ring på 70 11 07 11  
og få oplyst din nærmeste Sahva afdeling



 
  Ansøgningsregler

Som brystopereret har du mulighed for at søge 
din kommune om bevilling til brystproteser. 
Normalt har du mulighed for at søge om bevilling 
til én brystprotese efter din operation samt én til 
skiftebrug. Hvis du er dobbeltopereret, har du 
normalt mulighed for at søge om to proteser samt 
to ekstra til skiftebrug. Herefter kan du søge din 
kommune om bevilling til en ny brystprotese om 
året efter behov. 

Antallet af proteser afhænger dog af din 
kommunes serviceniveau, hvorfor du skal kontakte 
din kommune for at høre mere om dine muligheder. 
Du kan også søge om brystvorter, specialproteser 
eller delproteser. Du kan frit vælge din leverandør 
af brystproteser, uanset hvilken leverandør din 
kommune henviser til.
• Den første protese søger hospitalet for dig.
• De efterfølgende år søger du selv hos   
   kommunens sagsbehandlere.
• Du får tilsendt bevillingen fra kommunen.
• Du medbringer bevillingen til en af vores butikker.
• Proteser bevilges efter servicelovens § 112 om 
   frit leverandørvalg.  
 
 
Garanti og reklamation
Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes 
materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker 
ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. 
Pas på med skarpe genstande; for eksempel en 
broche. 

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov 
med hensyn til garanti og reklamationsret.

Gå ind på www.sahva.dk eller ring på 70 11 07 11  
og få oplyst din nærmeste Sahva afdeling


