Hanna Adamczak
od lat związana z polską filią międzynarodowej
marki Amoena, która tworzy produkty
dla kobiet po operacji piersi

Bielizna po operacji piersi
Dobór odpowiedniej bielizny po operacji piersi ma kluczowe znaczenie.
Mało kto wie, że poszczególne etapy terapii i rekonwalescencji wymagają różnego zabezpieczenia. Znajomość kilku prostych zasad zapewni najwyższy komfort i pomoże przywrócić spokój podczas okresu zdrowienia,
bez względu na rodzaj przebytej operacji.

Gdy potrzebujesz delikatnego wsparcia
– po operacji oszczędzającej i w trakcie radioterapii
Czerwona, podrażniona skóra jest częstym, ubocznym objawem radioterapii. Na ten etap terapii warto zaopatrzyć się w miękki biustonosz, koniecznie zapinany z przodu, z odpinanymi z przodu ramiączkami. Pozwoli on na
łatwy dostęp do operowanego miejsca, nawet przy znacznie ograniczonym
zakresie ruchów. Wszystkie biustonosze mają obustronne kieszonki i można
je łatwo połączyć z woreczkiem na dreny.
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Bielizna pooperacyjna: 1) biustonosz Hannah SB, 2) biustonosz Hannah SB
z woreczkiem drenażowym, fot. Amoena
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Gdy potrzebny Ci komfort, funkcjonalność i przywrócenie
symetrii – po mastektomii
Na etapie kilku pierwszych tygodni po operacji nie zalecamy jeszcze dobierania silikonowej protezy piersi. Na ten etap leczenia przewidziana jest
bawełniana proteza tymczasowa – tzw. priform – która zapewni naturalny
wygląd i może być noszona w kieszonce dowolnego biustonosza pooperacyjnego. Bielizna powinna być miękka, delikatna, nie podrażniająca wrażliwej skóry. Zapięcia z przodu pozwalają na łatwy dostęp do operowanego
miejsca. Po zakończeniu rekonwalescencji bieliznę taką można potraktować
jak strój na noc, czy też na czas wypoczynku.
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Bielizna delikatna: 1) biustonosz Frances, 2) Priform Premium, 3) biustonosz Ester, fot. Amoena

Gdy dobierasz silikonową protezę piersi
– 6 tygodni po operacji piersi
Z reguły po 6 tygodniach od operacji można już dobrać silikonową protezę piersi lub nakładkę uzupełniającą, a wraz z nią bieliznę, która z pozoru
nie różni się od bielizny powszechnie spotykanej na rynku bieliźniarskim,
choć jej konstrukcja jest inna. Miseczki biustonosza wyposażone są w kieszonki, w których umieszcza się silikonowe protezy zewnętrzne. Krój miseczki biustonosza wiernie odzwierciedla kształt protezy. To bardzo ważny
aspekt bielizny dla amazonek. Gwarantuje, że proteza bezpiecznie pozostaje
na miejscu, ładnie układa się w miseczce biustonosza i jest niewidoczna.
Kolejnym ważnym elementem są szersze w obrębie ramion, miękkie ramiączka, które przejmują w znacznej mierze ciężar protezy. Z kolei szerszy
pas pod biustem działa stabilizująco.
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Szerokie,
miękkie
ramiączka

Krój miseczki
w kształcie
protezy

Kieszonki
na protezy

Regulowane zapięcie
od 2 do 12 haczyków

Szeroki pas
pod biustem

Najważniejsze cechy bielizny, rys. Amoena
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Bielizna: 1) biustonosz: Mona champagne, 2) proteza Contact 3S, Natura 2U, Energy Light 2S,
3) proteza Contact 2S, Natura 3S, 4) top Valletta, fot. Amoena

Gdy potrzebujesz wygodnej kompresji – po rekonstrukcji
Po operacji odtworzenia piersi odpowiedni biustonosz kompresujący jest
wprost niezbędny. Wraz z pasem kompresującym wspomaga gojenie tkanki, a co najważniejsze zapobiega przesuwaniu ekspandera i/lub implantu.
Pamiętaj, to naprawdę niezbędne!
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Biustonosze kompresujące: 1) Sarah biała (+ pas kompresujący), 2) Sarah czarna, fot. Amoena
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