
ERI KOKOJA 
erikokoisille rinnoille!

Tiesitkö että sinulla rintaleikkauksen 
läpikäyneenä on oikeus proteesiin, jotta 
rintasi olisivat jälleen symmetriset. Myös 
silloin kun takana on korjausleikkaus tai 
olet saanut implantin.  

Osaproteesien kehitystyö tapahtuu läheisessä yhteistyössä ryh-
män naisia kanssa, joilla kaikilla on erilainen tarve saada itselleen 
sopiva tuote. Tarve voi olla eri kokoiselle tuotteelle ja erilaisilla 
ominaisuuksilla varustetulle tuotteelle.

Symmetrian palauttaminen parantaa itsetuntoa ja auttaa parem-
paan ryhtiin. 

Tutustu mallistoomme camp.fi sivuilla saadaksesi tietoa juuri 
sinulle sopivista mahdollisuuksista. 
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TOMINTAPERIAATTEEMME

Pyrkimyksemme on antaa rintasyöpäleikatuille potilail-
le niin hyvät olosuhteet kuin mahdollista ja siksi Camp 
Scandinavia on halunnut työskennellä yhteistyössä ABC:n 
kanssa pohjoismaisilla markkinoilla. ABC on voimakkaasti 
sitoutunut, innovatiivinen tuotekehityksessään ja asiakkai-
taan kuunteleva yritys. ABC:n tavoitteet ja toiminta ovat 
samankaltaiset kuin Camp Scandinavialla.  

 

CAMP Scandinavian  Filosofia
Camp Scandinavia on innovatiivinen perheomisteinen 
yritys, kansainvälisesti tunnettu omista tuotteistaan ortoo-
sialalla. Pohjoismaisilla kotimarkkinoilla ortopeditekniikka 
muodostaa toiminnan pohjan. Luovuus ja osaavuus vahvis-
tavat osaltaan markkina-asemaamme.

ABC:n Filosofia
American Breast Care on omistautunut auttamaan naisia 
elämään täyttä elämää leikkauksen jälkeen. Kuuntelemalla 
asiakkaidemme tarpeita, kehitämme innovatiiviset, korkea-
laatuiset tuotteet ja palvelut. Intohimoinen luotettavista 
ammattilaisista koostuva tiimimme on omistautunut voit-
tamaan sekä asiakkaidemme että palvelemiemme naisten 
luottamuksen.

SAADAKSESI PARHAAN 
MAHDOLLISEN AVUN JA PALVELUN 

Ota yhteyttä paikalliseen rintaproteesien sovittajaan.

Oma sairaanhoitajasi tai syöpähoidon vastaanotto 
osaavat informoida sinua alueesi rintaproteesisovitta-
jista

Lisätietoja voit myös saada alueesi
www.syopajarjestot.fi

Sieltä löydät myös linkkejä täydentävään tietoon. Voit 
myös tilata uutuuskirjeen ja saada tietoa tutkimuksista 
ja alan muista uutisista. 



Rinnan koko voi muuttua turvotuksen laskiessa, painon 
muuttuessa tai korjausleikkauksen yhteydessä.

Mallisossamme on erilaisia osaproteeseja. Nämä 
täydentävät rinnan tasapainottaen kokoa toiseen puoleen 
nähden ja epätasaisuuden jäävät helpommin piiloon 
rintaliivien alle.

Tarjoamme erilaisia malleja eri tarpeisiin:

•  Elliptical Shaper on muotoiltu kuin puoliproteesi, 
 jossa ylempi osa on ohutrajainen.

•  Teardrop Shaper Tämä rintaproteesi on valmistettu 
 standardisilikonista. Se voidaan asettaa rintaliivin sisälle 
 vaaka- tai pystysuunnassa parhaan istuvuuden mukaisesti.

•  Triangle Shaper on erittäin ohut ja täysin sileä takaosa.

•  Diamond Shaper on timantin muotoisena joka on 
 hieman täyteläisempi hierova takaosa.

•  Massage Attach Shaper kanavat edistävät 
 ilmankiertoa auttaen ihoa hengittämään ja pysymään 
 viileänä. Itsekiinnittyvä takaosa tarttuu ihoon kiinni.

•  Massageform Shaper Ilma kierto proteesin takaosan  
 kanavissa auttaa ihoa pysymään viileänä ja raikkaana.

Elliptical Shaper 11212
Toinen puoli proteesista on täyteläisempi, mikä auttaa 
tasoittamaan epämuotoisuutta. Toinen puoli on 
reunoiltaan ohuempi, jonka ansioista proteesi istuu 
tasaisesti ilman näkyviä rajoja.
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Triangle Shaper 11201
Silikoniproteesikuorikko, jossa on ohuet, hienot 
reunat. Tämän ansiosta proteesi mukautuu 
huomaamattomasti vartaloon.

Massage Attach Shaper 11485
Kanavat edistävät ilmankiertoa auttaen hengitt-
ämään ja pysymään viileänä. Integroitu itsekiinnittyvä 
takaosa tarttuu ihoon kiinni.

Massageform Shaper 11285
Ilma kiertää takaosan kanavissa tasaisen auttaen ihoa 
tuntumaan viileälle ja raikkaalle. Ohut ja pehmeä reuna 
auttaa sen muotoutumista tasaisesti ilman rajoja.

Diamond Shaper 11287
Ihoa vasten olevat timantin muotoiset tyynyt edistävät 
ilmankiertoa viilentäen lisäen käyttäjämukavuutta. Hiukan 
täyteläisempi malli, jossa on viistossa olevin kanavin.

Teardrop Shaper Standard 
11204
Pisaranmallinen hyvin muotoutuva perinteisestä silikonista 
valmistettu kuorikko. Proteesissa on tasaiset ohuet reunat, 
jotka eivät jätä näkyviä rajoja. Sopii erinomaisesti käytett-
äväksi bikineitten ja uimapuvun kanssa.


