po prostu być kobietą

WSTĘP

Zabieg chirurgiczny w obrębie piersi zawsze wiąże się z niepokojem
oraz strachem przed utratą zdrowia, a niekiedy i życia. Nie mniej ważne staje
się zagadnienie atrakcyjności, zarówno seksualnej, jak i wizualnej,
szczególnie w przypadku konieczności amputacji piersi.
Aspekt estetyczny nabiera tu wagi nie mniejszej jak współistniejący aspekt
zdrowotny. Zarówno dla kobiet dojrzałych, młodych jak i tych najmłodszych
jest to bardzo ważny element choroby. Nieporadzenie sobie z nim prowadzi
do wycofania się kobiet z życia społecznego i zawodowego.
Poprawić obraz własnego ciała może tu odpowiednie zaprotezowanie.
Istnieją różne sposoby uzupełnienia amputowanej piersi lub jej części.
Wyróżnić można sposoby chirurgiczne, gdzie wykorzystuje się m.in. implanty
piersi oraz sposoby niechirurgiczne, gdzie wykorzystuje się m.in. protezy
zewnętrzne w tym tymczasowe, częściowe czy samoprzylegające.
W niniejszym poradniku możecie Państwo się z nimi zapoznać. Dodatkowo
znajdziecie tu Państwo akcesoria przydatne do ćwiczeń, peruki, specjalną
bieliznę protetyczną oraz przykłady ćwiczeń, automasażu czy praktyczne
porady pozytywnie wpływające na codzienne funkcjonowanie osób po
interwencji chirurgicznej w obrębie piersi na podłożu nowotworowym.
Na pewno pomoże to Państwu zmierzyć się z chorobą, zapobiec negatywnym
jej skutkom oraz poprawić odbiór własnego ciała.

Emilia Mikołajewska
z Zespołem Grupy Pofam
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PRAKTYCZNE PORADY
DLA KOBIET PO MASTEKTOMII
dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Życie po zabiegu chirurgicznym w obrębie piersi na podłożu nowotworowym narzuca
pewne zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Stosowanie się do poniższych
wskazówek pomoże zminimalizować negatywne jego skutki.

PRAKTYCZNE PORADY
DLA KOBIET PO MASTEKTOMII
Kobietom po chirurgicznym leczeniu raka piersi zaleca się:
1.

wykonywać ćwiczenia zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty,

2.

wykonywać ćwiczenia zawsze w bieliźnie protetycznej wraz z protezą - jest
to istotne dla utrzymania symetrii w postawie ciała,

3.

korzystać podczas ćwiczeń z klina pod kończynę górną po stronie amputacji,

4.

korzystać z klina podczas każdej sytuacji, w której przez dłuższy czas
kończyna górna pozostaje w poziomie poniżej serca,

5.

wykonywać automasaż limfatyczny kończyny górnej - jego czas i
częstotliwość należy ustalić indywidualnie w porozumieniu z fizjoterapeutą
i lekarzem (przeciętnie zaleca się 2-3 razy dziennie przez 10 minut),

6.

stosować, po konsultacji z lekarzem i fizjoterapeutą, mankiety elastyczne
przeciwobrzękowe na kończynę górną i pończochy antyzakrzepowe na
kończyny dolne (szczególnie u osób będących w grupie ryzyka chorób
zakrzepowych naczyń),

7.

nosić protezy dla zapobiegania wadom postawy,

8.

nosić protezy lekkie w przypadku dużego bólu i/lub obrzęku w obrębie klatki
piersiowej,

9.

zgłaszać lekarzowi zmiany typu: gorączka, dreszcze, zaczerwienienia skóry,
powiększony obrzęk limfatyczny.
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ZALECENIA DO REALIZACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM
W ZAKRESIE OSTRYCH PRZEDMIOTÓW zaleca się:


zachować szczególną ostrożność podczas używania noża kuchennego,



ostrożnie posługiwać się nożyczkami podczas prac krawieckich,



ostrożnie posługiwać się igłą podczas szycia ręcznego,



uprzedzić fryzjera podczas obcinania włosów, że konieczna jest ostrożność, tak
by nie doszło do skaleczenia nożyczkami okolicy szyjno-barkowej strony
operowanej,



podczas manicure i pedicure ostrożne posługiwać się nożyczkami i pilniczkiem
oraz unikać wycinania skórek,



wszystkie prace domowe (w tym: mycie okien, naczyń, podłóg, sanitariatów
itp.) wykonywać w rękawiczkach gumowych,



podczas prac domowych unikać czynności nadmiernie obciążających mięśnie
w skurczu izometrycznym,



wszystkie prace w ogrodzie wykonywać w rękawicach dla ochrony przed
przerwaniem ciągłości skóry przez kolce roślin,



unikać sytuacji, w których można być ugryzionym i/lub podrapanym przez
zwierzęta zarówno domowe, hodowlane jak i dzikie,



unikać miejsc z dużym skupieniem insektów - ich ugryzienie może być
przyczyną zainfekowania skóry,

ZALECENIA DO REALIZACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM


unikać pływania na basenach starych i/lub zaniedbanych - dla uniknięcia
skaleczeń popękanymi płytkami,



unikać trzymania się kończyną górną strony operowanej za uchwyty w
autobusie (tramwaju itp.) - dla zapobiegania uszkodzeniom barku podczas
gwałtownego hamowania,



unikać wkłuć, iniekcji czy zabiegów akupunktury w okolicę kończyny strony
operowanej,



unikać pobierania krwi z kończyny górnej strony operowanej,



nie wykonywać tatuaży po stronie ciała strony operowanej,



nie przekuwać ciała po stronie operowanej w celu założenia kolczyków,
piercingu itp. ozdób.
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ZALECENIA DO REALIZACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM
W ZAKRESIE WYSOKICH TEMPERATUR zaleca się:



unikać korzystania z piekarników (opiekaczy itp.) bez rękawic ochronnych,



zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z żelazka,



unikać słońca, a szczególnie celowego opalania się ze względu na ochronę
antynowotworową oraz dla uniknięcia oparzeń skóry,



nie korzystać z sauny dla zapobiegania oparzeniom,



zachować szczególną ostrożność podczas suszenia włosów gorącym
nawiewem powietrza,



zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z lokówek, prostownic i
innych narzędzi fryzjerskich używanych po rozgrzaniu.

W ZAKRESIE NISKICH TEMPERATUR zaleca się:



nie dopuszczać do odmrożeń,



nie używać odzieży opinającej i utrudniającej krążenie dla uniknięcia
odmrożeń,



unikać mycia lodówki/zamrażarki (nie rozmrożonej) bez użycia rękawic
ochronnych i ocieplanych.

ZALECENIA DO REALIZACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM
W ZAKRESIE PRZECIĄŻEŃ zaleca się:



unikać długiego wykonywania prac domowych,



nie nosić torebek, plecaków na ramieniu strony operowanej,



nie dźwigać dużych ciężarów w kończynie górnej strony operowanej,



nie uprawiać sportów wymagających dużych obciążeń fizycznych szczególnie
kończyny górnej strony operowanej,



nie uprawiać sportów obciążających cały organizm (biegi maratońskie,
kolarstwo wyczynowe, itp.),



unikać trzymania się za uchwyty w autobusie czy tramwaju dla uniknięcia
przeciążenia kończyny skurczem izometrycznym mięśni.

Bibliografia
1. Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
2. Mikołajewska E. Postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. Praktyczna Fizjoterapia i
Rehabilitacja, 2010, 10: 42-45.
3. Tchórzowska-Korba H., Nyka W., Makles-Kacy I. (red.) Fizjoterapia w onkologii. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
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ZALECENIA DO REALIZACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM

ZALECENIA DO REALIZACJI
W ŻYCIU CODZIENNYM
W ZAKRESIE INNYCH ZAGROŻEŃ zaleca się:



unikać noszenia zegarka i biżuterii na kończynie górnej po stronie operowanej,



unikać pozycji z mocno i długotrwale zgiętym stawem łokciowym, co hamuje
swobodny przepływ chłonki,



nie korzystać z odzieży uciskającej szczególnie w okolicy kończyny górnej,



nie używać biustonoszy zbyt mocno uciskających okolicę barkowo-piersiową,



nie używać kosmetyków wywołujących reakcje alergiczne,



nie stosować masażu klasycznego kończyny strony operowanej (zbyt
inwazyjny),



stosować się do zaleceń dietetycznych w zakresie ograniczenia soli kuchennej
sprzyjającej obrzękom,



nie wykonywać pomiaru ciśnienia na kończynie górnej strony operacyjnej.

Bibliografia
1. Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
2. Mikołajewska E. Postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. Praktyczna Fizjoterapia i
Rehabilitacja, 2010, 10: 42-45.
3. Tchórzowska-Korba H., Nyka W., Makles-Kacy I. (red.) Fizjoterapia w onkologii. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
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OKRES POSZPITALNY WCZESNY I PÓŹNY
U OSÓB PO CHIRURGICZNYM LECZENIU RAKA PIERSI
- PRZYKŁADY ĆWICZEŃ I AUTOMASAŻ
dr Emilia Mikołajewska specjalista fizjoterapii
Klinika Rehabilitacji, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Ćwiczenia po zabiegach chirurgicznych w obrębie piersi na podłożu
nowotworowym są nieodłącznym elementem procesu zdrowienia. Wykonywane
systematycznie pozytywnie wpływają na odzyskanie pełnej sprawności fizycznej jak
również zapobiegają negatywnym skutkom zabiegu.
Przedstawione ćwiczenia są jednym z wariantów i mogą być modyfikowane
przez fizjoterapeutów, należy jednak pamiętać by były wykonywane łagodnie i
płynnie bez przekraczania granicy bólu. Używanie protez piersi podczas ćwiczeń i
całej doby, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań medycznych, jest konieczne.
Dodatkowo należy korzystać z klina pod kończynę górną strony operowanej
szczególnie podczas pozycji leżącej.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Tabela 1. Przykład ćwiczeń w okresie wczesnym poszpitalnym.
Nr ćwiczenia

Ćwiczenie

Liczba
powtórzeń

Ćwiczenia wykonywane w pozycji leżenia tyłem
1.

Naprzemienne zginanie grzbietowe i podeszwowe stóp (góra dół).

10

2.

Przyciąganie do brzucha i prostowanie lewego kolana.

10

3.

Przyciąganie do brzucha i prostowanie prawego kolana.

10

4.

Kończyny górne wzdłuż tułowia zaciskanie i otwieranie dłoni.

10

5.

Naprzemienne zginanie i prostowanie w stawach łokciowych.

10

6.

Naprzemienne unoszenie i opuszczanie całych kończyn górnych
w stawach barkowych.

10

7.

Kończyny dolne oparte stopami o podłogę, unoszenie miednicy
do góry.

10

8.

Kończyny dolne oparte stopami o podłogę, kończyny górne
trzymają naprężony ręcznik, unoszenie ręcznika nad kolana z
uniesieniem głowy i barków od podłoża.

5

Ćwiczenia wykonywane w pozycji siedzącej
9.

Pozycja siedząca na krześle, dłonie na biodrach, ściągnąć łopatki,
wyprostować plecy, wciągnąć brzuch, wytrzymać pozycję 3
sekundy, zgarbić się i powtórzyć korektę postawy.

3

Ćwiczenia wykonywane w pozycji stojącej
10.

Pozycja stojąca, dłonie na biodrach, wciągnąć brzuch, ściągnąć
łopatki, wyciągać czubek głowy w górę (nie zadzierając brody).

3
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PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Tabela 2. Przykład ćwiczeń w okresie poszpitalnym późnym.
Nr ćwiczenia

Ćwiczenie

Liczba
powtórzeń

Ćwiczenia wykonywane w pozycji leżenia tyłem
1.

Naprzemienne przyciąganie kolan do brzucha i prostowanie
kończyn dolnych.

10

2.

Kończyny dolne oparte stopami o podłoże, kończyny górne
trzymają napięty ręcznik, unoszenie ręcznika za głowę i
opuszczanie na brzuch.

10

3.

Kończyny górne wzdłuż tułowia z napiętym ręcznikiem w
dłoniach, naprzemienne zginanie i prostowanie kończyn górnych
w stawach łokciowych.

10

4.

Kończyny dolne oparte stopami o podłoże, unoszenie miednicy
w górę.

10

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ
Tabela 3. Przykład ćwiczeń w okresie poszpitalnym późnym.
Nr ćwiczenia

Ćwiczenie

Liczba
powtórzeń

Ćwiczenia wykonywane w pozycji siedzącej

5.

Pozycja siedząca na krześle, dłonie trzymają napięty ręcznik na
kolanach, unoszenie ręcznika nad głowę, ruch kończynami
górnymi w lewo i w prawo, opuszczanie na kolana.

10

6.

Pozycja siedząca na krześle, dłonie trzymają ręcznik na kolanach,
unoszenie ręcznika do klatki piersiowej, opuszczanie na kolana.

3

7.

Pozycja siedząca na krześle, kończyny górne wzdłuż tułowia,
wciągnąć brzuch, ściągnąć łopatki, wytrzymać pozycję 3
sekundy, zgarbić się i powtórzyć korektę postawy.

3

8.

Pozycja siedząca na krześle, unieść kończyny górne w górę,
wdech, opuścić kończyny górne w dół, wydech.

3

Ćwiczenia wykonywane w pozycji stojącej

9.

Stanie, stopy na szerokość bioder, dłonie na biodrach, plecy
proste, półprzysiady.

10

10.

Stanie, dłonie na biodrach, wdech – ściągnąć łopatki, wydech
zgarbić się.

5

11.

Jazda na rowerze stacyjnym (cykloergometr).

5-10 minut

Jeśli rany są wygojone ćwiczenia można wykonywać wymiennie np. co drugi
dzień z pływaniem w basenie. Pływanie powinno mieć charakter rekreacyjny,
czas 30 minut.
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AUTOMASAŻ

Przedstawiony automasaż jest wersją uproszczoną drenażu limfatycznego,
tak by mogły je wykonać pacjentki samodzielnie dla zapobiegania zastojom
limfatycznym lub dla usunięcia niewielkich zastojów. Należy pamiętać, że w
przypadku dużych obrzęków, po konsultacji lekarskiej, konieczne jest wdrożenie
profesjonalnego drenażu limfatycznego. Przedstawiony automasaż należy
wykonywać delikatnie, w tempie powolnym.
1. Głaskanie barku - wykonywać całą powierzchnią dłoni, rozpocząć od 1/3
górnej części ramienia w kierunku barku aż do klatki piersiowej i łopatki.
2. Rozcieranie dłoni - wykonywać prostymi palcami rozcierając wszystkie palce
dłoni, następnie należy rozetrzeć każdy palec z osobna oraz część dłoniową
śródręcza zaciśniętą w pięść dłonią.
3. Głaskanie całej kończyny - wykonuje się całą dłonią od palców do barku,
łopatki i klatki piersiowej.
4. Wyciskanie - wykonuje się chwytem szczypcowym (z jednej strony kciuk z
kłębem, z drugiej reszta palców wraz z śródręczem). Tak ułożoną dłonią
wykonuje się ruch obrączkowy od nadgarstka do barku.
5. Ugniatanie - wykonuje się w chwycie szczypcowym, (z jednej strony kciuk z
kłębem z drugiej reszta palców z śródręczem). Tak ułożoną dłonią wykonuje
się ruch chwytania i puszczania od nadgarstka do barku.
6. Rozcieranie - palce dłoni proste i złączone, ruch jest kolisty od palców do
barku.
7. Oklepywanie ruchem miotełkowym - palce dłoni wyprostowane, luźne,
ruch to „wymiatanie” kończyny górnej od palców po bark.
8. Głaskanie całej kończyny - wykonuje się całą dłonią od palców w kierunku
barku, aż po łopatkę i klatkę piersiową.
9. Wstrząsania - wykonuje się przez potrząsanie uniesioną kończyną górną (dla
ułatwienia można wyobrazić sobie ruch energicznego wkręcania żarówek).
Bibliografia
1. Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
2. Mikołajewska E. Postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. Praktyczna Fizjoterapia i
Rehabilitacja, 2010, 10: 42-45.
3. Tchórzowska-Korba H., Nyka W., Makles-Kacy I. (red.) Fizjoterapia w onkologii. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

GIMNASTYKA dla kobiet po mastektomii

1
2
3
4

Unieś ramiona do góry i opuść je
powoli. Możesz wykonywać ćwiczenia
na zmianę, najpierw podnosząc prawe,
potem lewe ramię.
Wykonuj okrężne ruchy ramionami,
ściągając je zwłaszcza do tyłu.

Stań twarzą do ściany i przesuwaj
wzdłuż niej dłonie do góry, wyciągając
ręce aż będą zupełnie wyprostowane.

Połącz dłonie za plecami, jednocześnie
ściągając do tyłu ramiona.
Rozluźnij mięśnie i powtórz ćwiczenie,
głęboko i regularnie oddychając.

5

Unieś prawą rękę za głowę, a lewą
dłonią dotknij pleców.

6

Obiema rękoma unieś nad głową
zwinięty w rulon ręcznik, jednocześnie
ściągając ramiona. Powoli opuść ręce.

-17-

ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
SILIKONOWE PROTEZY PIERSI: MAXIMA, CONTANA, ANITA
symetryczne
 asymetryczne
Protezy piersi wykonane są z najwyższej jakości silikonu medycznego
otoczonego poliuretanową folią testowaną dermatologicznie.
Dzięki właściwościom obecnie stosowanego przez producentów silikonu waga,
wygląd, miękkość protezy doskonale imitują cechy naturalnego biustu. Wysoki
stopień przewodzenia ciepła silikonu sprawia, że protezy w ciągu zaledwie kilku
minut przyjmują temperaturę ciała.


Protezy silikonowe ze względu na wagę możemy podzielić na:
 pełne: ich waga odpowiada w przybliżeniu wadze piersi
 lekkie: ich waga jest mniejsza o 25%-35% od wagi protez pełnych
 ultra lekkie: protezy nakładkowe
W zależności od stopnia twardości silikonu możemy wśród protez wyróżnić
protezy o standardowej twardości silikonu oraz protezy miękkie.
Protezy, w zależności od upodobań kobiety, mogą mieć brodawkę
wybarwioną lub w kolorze naturalnym.

ZAOPATRZENIE POOPERACYJE - PROTEZA GĄBKOWA/TEKSTYLNA


Zalecana szczególnie w czasie gojenia się rany
pooperacyjnej jak i w trakcie radioterapii.
Stanowi zaopatrzenie czasowe przed doborem
właściwej protezy. Dobór protezy silikonowej
następuje z reguły pomiędzy 4 a 8 tygodniem
po operacji i zależny jest od postępowania
procesu gojenia rany pooperacyjnej.



Proteza gąbkowa/tekstylna wykonana z miękkiego
materiału wypełnionego włókniną. Stosowanie protezy
pooperacyjnej wpływa korzystnie na przebieg
rehabilitacji psychologicznej kobiety.

ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU OSZCZĘDZAJĄCYM refundacja NFZ
Protezy proponowane po zabiegu oszczędzającym są mocno
wybrane od strony wewnętrznej. Pomagają one wyrównać asymetrię oraz
ubytki powstałe po usunięciu guza.
MAXIMA SHELL 4001
 kształt kropli pozwala na uzupełnienie ubytków tkanki,
które powstały w wyniku operacji w różnych kwadrantach
 z wypustkiem pod pachę dla uzupełnienia ubytków po
usuniętych węzłach chłonnych
 dostępna w rozmiarach 40 - 130

MAXIMA SHELL 9006
 charakterystyczny sercowy kształt
 mocno wybrana od spodu
 dwie wypustki tej samej długości skierowane są do góry i
pod pachę
 dostępna w rozmiarach 50 - 125

CONTANA LIGHT
 w kształcie owalnym
 cienka nakładka na pierś
 wybarwiona brodawka
 dla kobiet z naturalną, dużą asymetrią piersi w celu
dopasowania do wielkości drugiej piersi
 dla kobiet po rekonstrukcji piersi, która nie przyniosła
oczekiwanych rezultatów estetycznych
 dostępna w rozmiarach 70 - 95

PUSH-UP
 do częściowej kompensacji ubytku
 zalecany w przypadku widocznej asymetrii
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ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU OSZCZĘDZAJĄCYM refundacja NFZ
ANITA 1057X EQUITEX
 wielofunkcyjna proteza lekka
 indywidualne dopasowanie - wypełnienie włókniną medyczną
 silikonowa miseczka z cienką krawędzią
 kompensacja dużych ubytków tkanki, uzupełnienie
nierówności
 dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL
ANITA 1045X SEQUITEX
wielofunkcyjna proteza lekka
indywidualne dopasowanie - wypełnienie włókniną medyczną
wyrównanie dolnej i bocznej części biustu
idealne wyrównanie w górnej partii biustu
dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL, XXL







SILIKONOWE PROTEZY PIERSI MAXIMA refundacja NFZ
Protezy MAXIMA cechy wspólne:

miękkie i delikatne

doskonale imitują naturalną pierś

szybko osiągają temperaturę ciała

doskonałe dopasowanie na obszarach pokrytych bliznami
MODEL 4001: KSZTAŁT KROPLI
symetryczna proteza piersi w kształcie kropli
pasuje do każdego rodzaju biustu
wypustek boczny uzupełnia wybranie pod pachą
dostępna w wersji lekkiej, ultra lekkiej, Soft
z wybarwioną brodawką lub bez
dla Pań aktywnych dostępna proteza pływacka z żelu
przezroczystego








MODEL 5002: OWALNA
 symetryczna proteza piersi o kształcie owalnym
dyskretny model polecany zwłaszcza dla małych biustów
dostępna w wersji ultra lekkiej i Soft

ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
SILIKONOWE PROTEZY PIERSI MAXIMA refundacja NFZ
MODEL 8005: TRÓJKĄTNA
 symetryczna proteza piersi w kształcie trójkąta
 szersza podstawa zalecana szczególnie dla kobiet o szerokiej
klatce piersiowej i z opadającym biustem
 dostępna w wersji z wybarwioną brodawką, w wersji lekkiej i
Soft
MODEL 6003: ASYMETRYCZNA 1
 asymetryczna proteza piersi pasuje do każdego rodzaju biustu
 efekt lepszego dopasowania uzyskuje się dzięki dłuższemu
bocznemu wypustkowi
 charakterystyczny kształt z mniejszym wypustkiem w górnej
części protezy
 polecana dla każdego rodzaju figury
 dostępna w wersji z wybarwioną brodawką, w wersji lekkiej i
Soft
MODEL 9006: SERCOWA
symetryczna proteza piersi w kształcie serca
dwa wypustki o tej samej długości w górnej i bocznej części
protezy
 idealnie uzupełnia wybranie od góry i od strony pachowej
 dostępna w wersji z wybarwioną brodawką, ultra lekkiej i Soft



MODEL 7004: ASYMETRYCZNA 2
 asymetryczna proteza piersi z wypustkiem w części górnej i
krótkim w bocznej
 polecana do każdego rodzaju figury
 dostępna w wersji z wybarwioną brodawką, lekkiej i Soft
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ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
SILIKONOWE PROTEZY PIERSI CONTANA refundacja NFZ
CONTANA COMFORT PLUS
 asymetryczna
 dostępna w rozmiarach: 65-125
 miękka i bardzo elastyczna
 doskonale imituje naturalną pierś
 wydłużony wypustek boczny doskonale wypełnia ubytki po
usunięciu węzłów chłonnych pachowych, a wypustek górny
wypełnia wyciętą część mięśnia piersiowego

CONTANA SYMETRYCZNA
symetryczna - w kształcie kropli
 dostępna w rozmiarach: 60-130
 miękka i bardzo elastyczna
 podczas leżenia doskonale imituje naturalną pierś
 wydłużony wypustek boczny wypełnia ubytki po usunięciu
węzłów chłonnych pachowych
 głębokie wybranie umożliwia ukrycie większych nierówności
skóry i blizn, a jednocześnie umożliwia dokładne przyleganie
do klatki piersiowej


ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
SILIKONOWE PROTEZY PIERSI ANITA refundacja NFZ
OPATENTOWANY ŻEBROWY KSZTAŁT
stworzone dla Pań, które preferują lekkie protezy,
doskonałe dla kobiet uprawiających sport
 zmniejszenie ciężaru protezy (do 25% redukcji w
porównaniu do pełnej protezy) uzyskano dzięki
silikonowemu użebrowaniu; powstałe komory powietrzne
zapewniają korzystne otoczenie dla skóry kobiet


ANITA TRILITE 1054, 1084
 żebrowane na spodzie – optymalny przepływ powietrza
 cyrkulacja powietrza podczas ruchu zapewnia komfort
 polecane w przypadku ciężkich biustów i obrzęków
limfatycznych
 doskonałe dopasowanie, nawet na obszarach skóry
pokrytych bliznami
 dla kobiet uprawiających sport, idealna do pływania

ANITA TRINATURE 1081
Flex-gap to kombinacja elastycznego materiału ze
specjalnie zaprojektowaną spodnią częścią protezy
 wyodrębniona brodawka
 nie zmienia naturalnych właściwości skóry
 nie obciąża łopatek
 nie drażni nierównych i wrażliwych blizn pooperacyjnych


ANITA TRITEX 1055 (symetryczna), TRITEX 1085 (asymetryczna)
odciążająca, lżejsza o ok. 25% od protez pełnych
z dodatkową miękką, oddychającą i przyjazną dla skóry
mikrofibrą na spodniej części protezy
 system komór powietrznych zapewnia utrzymanie skóry w
optymalnym stanie
 może być noszona bezpośrednio na skórze
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ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
BIELIZNA SPECJALISTYCZNA
GORSETY PROTETYCZNE - obustronne
 Medibra by Alles
 Maria
 TIMO
 Anita
wysoki dekolt dla lepszego podtrzymania protezy
wysoka wstawka pomiędzy miseczkami i ściśle przylegający materiał dekoltu dla
optymalnego ułożenia protezy
 miseczki zaprojektowane specjalnie dla nakładek uzupełniających i silikonowych
protez
 elastyczne ramiączka, regulowane na plecach (szersze w większych rozmiarach)
 szeroka, miękka, elastyczna taśma pod biustem zapewniająca stabilność protezy i
komfort noszenia



ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
BIELIZNA SPECJALISTYCZNA
UCISKOWY GORSET POOPERACYJNY
 Pofam
 Anita
Uciskowy gorset pooperacyjny z pasem lub bez,
zapinany z przodu.Optymalna stabilizacja i
unieruchomienie biustu po wszystkich zabiegach
chirurgii plastycznej i ogólnej
 przyspiesza proces gojenia dzięki
kontrolowanemu uciskowi w obszarze blizny
oraz odciąża kanały spływu chłonki
 zapobiega uciskaniu i podrażnieniom tkanki
dzięki indywidualnemu dopasowaniu i
tolerancji ze skórą
 proste zakładanie i zdejmowanie zarówno dla
pacjentek jak też personelu medycznego

KOSTIUMY KĄPIELOWE - obustronne
 Medibra by Alles
 Maria
 Anita
 wysoki dekolt dla lepszego podtrzymania
protezy
 wyższe wycięcie pod pachami dla
dodatkowego komfortu
 specjalne kieszonki dla umieszczenia
protezy piersi
 dyskretnie umieszczony otwór kieszonki
 perfekcyjne ukrycie protezy
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ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
PERUKI, TURBANY, CHUSTY
PERUKI

refundacja NFZ

NAH
Prospector
 szeroki asortyment fryzur w różnych kolorach
 włosy krótkie, półdługie i długie
 z włosów sztucznych



TURBANY, CHUSTY


Lidia



NAH

Wykonane z wysokiej jakości tkanin i dzianin. Występuję w wielu kolorach i
modelach. Od strony wewnętrznej wykonane z bawełny przez co są bardzo
delikatne i bezpieczne dla skóry głowy.

ZAOPATRZENIE PO ZABIEGU MASTEKTOMII
AKCESORIA
RĘKAW PRZECIWOBRZĘKOWY stosowany jest w profilaktyce i leczeniu obrzęku
limfatycznego. Pozwala na stabilizację obrzęku, jego zmniejszenie, a co za tym idzie
poprawienie komfortu życia pacjentki.
Rękaw uciskowy samonośny w wersji krótkiej bądź długiej.
Ucisk zmniejszający się od nadgarstka (100%) do dołu
pachowego (60%) w celu wspomagania przepływów w
naczyniach limfatycznych
 tkanina bawełniana, niepowodująca alergii skórnych,
niemal niewidoczna pod ubraniem, nieograniczająca
ruchów
 zapewniona stabilność ucisku i utrzymanie rękawa w
prawidłowej pozycji

KLIN PRZECIWOBRZĘKOWY zalecany jest dla kobiet po zabiegu mastektomii.
Przeznaczony jest do utrzymywania kończyny z obrzękiem w pozycji uniesionej
podczas odpoczynku, czy snu pacjentki, aby ułatwić odpływ krwi i chłonki z kończyny i
zapobiegać powstawaniu czy pogłębianiu się obrzęku.
Występuje w dwóch wersjach:
 z wgłębieniem
 bez wgłębienia
oraz 3 wielkościach:
 mały
 średni
 duży.

-27-

REFUNDACJA
REFUNDACJA przez NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Informacje dotyczące refundacji: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
6.12.2013r. (Dz.U. 2013 poz. 1565) :


protezy piersi są refundowane na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w
wyrób medyczny, wystawionego przez lekarza uprawnionego do
wystawiania zleceń (chirurg, onkolog, ginekolog, lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów, radioterapii, rehabilitacji).



zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do
którego należy pacjentka (osobiście, przez inną osobę w jej imieniu lub
drogą pocztową)



zlecenie można zrealizować u świadczeniobiorcy, który podpisał umowę z
NFZ; traci ono ważność po upływie 30 dni od daty jego wystawienia



NFZ refunduje protezy piersi na kwotę 280 zł co 2 lata; jeżeli cena protezy
wybranej przez klientkę jest wyższa niż limit refundacji, musi ona dopłacić
różnicę pomiędzy ceną protezy, a kwotą refundacji



NFZ refunduje peruki z włosów sztucznych na kwotę 250 zł raz na rok,
zlecenie wystawia lekarz uprawniony (chirurg, onkolog, lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej,
radioterapii, dermatologii i wenerologii, hematologii, rehabilitacji).

SŁUŻYMY WSZELKĄ POMOCĄ I RADĄ
Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową
www.pofam.poznan.pl
oraz serwisem www.amazonkifederacja.pl na których znajdziecie
Panie adresy klubów Amazonek w Polsce oraz wiele ciekawych i
użytecznych informacji.

SKLEPY MEDYCZNE GRUPY POFAM
woj. dolnośląskie
JELENIA GÓRA
ul. Wolności 11 A of,
tel. 75 753 29 18
WAŁBRZYCH
Al. Wyzwolenia 42 A,
tel. 74 842 33 99
WROCŁAW
ul. Ziemowita 1/9,
tel. 71 784 58 17
ul. Pułaskiego 42 E,
tel. 71 343 93 64
ul. Grabiszyńska 35-39,
tel. 71 342 27 02
woj. kujawsko-pomorskie
ALEKSANDRÓW KUJ.
ul. Słowackiego 67,
tel. 54 282 27 61
BRODNICA
ul. 3 Maja 1,
tel. 56 498 34 97
BYDGOSZCZ
ul. Dworcowa 50,
tel. 52 322 96 06
ul. Powstańców Wlkp. 33,
tel. 52 340 08 12
ul. Powst. Warszawy 5,
tel. 52 378 74 58
ul. Dr I. Romanowskiej 2
tel. 52 344 09 90
GRUDZIĄDZ
ul. Toruńska 25/27,
tel. 56 461 70 00
MOGILNO
ul. Kościuszki 6,
tel. 52 315 10 21
NAKŁO
ul. Mickiewicza 7,
tel. 52 385 27 91
TORUŃ
ul. Szosa Chełmiń. 56 A/2,
tel. 56 654 00 20
WŁOCŁAWEK
ul. Mickiewicza 5,
tel. 54 231 19 38
woj.. lubelske
BIAŁA PODLASKA
ul. Terebelska 60B/20,
tel. 83 345 04 30
CHEŁM
ul. Lwowska 45A,
tel. 82 565 62 83
JANÓW LUB.
ul. Zamoyskiego 149,
tel. 15 872 38 88
LUBLIN
ul. Hirszfelda 3/2,

woj. lubuskie
GORZÓW WLKP.
ul. Piłsudskiego 1 A,
tel. 95 725 86 41
ZIELONA GÓRA
ul. Zyty 26,
tel. 68 329 65 89
woj. łódzkie
ŁÓDŹ
ul. Żeromskiego 25,
tel. 42 670 74 83
ul. Pabianicka 62
tel. 42 687 70 73
ul. Wólczańska 114
tel. 42 633 51 81
KUTNO
ul. Kościuszki 52,
tel. 24 254 31 80
PABIANICE
ul. Jana Pawła II 68,
tel. 42 214 90 20
SIERADZ
ul. Armii Krajowej 7,
tel. 43 822 03 61
RADOMSKO
ul. Żeromskiego 22,
tel. 694 456 978
RAWA MAZ.
ul. Jerozolimska 3,
tel. 46 815 41 39
woj. małopolskie
CHRZANÓW
ul. Topolowa 16,
tel. 32 625 81 27
KRAKÓW
ul. Grzegórzecka 8,
tel. 12 431 01 77
os. Wysokie 20 A,
tel. 12 649 93 49
NOWY SĄCZ
ul. Długosza 44/3,
tel. 18 444 29 38
TARNÓW
ul. Starodąbrowska 4,
tel. 14 626 01 08
woj. mazowieckie
WARSZAWA
ul. Podwale 11,
tel. 22 635 89 55
ul. Na Uboczu 5,
tel. 22 641 53 85
ul. Grochowska 142,
tel. 22 610 55 72
GRÓJEC
ul. Piotra Skargi 10,
tel. 48 664 75 28
LIPSKO

SIERPC
ul. Słowackiego 27a
tel. 24 23 11 507
woj. opolskie
NAMYSŁÓW
ul. Oleśnicka 4,
tel. 77 40 40 268
OPOLE
pl. Piłsudskiego 15-17,
tel. 77 474 72 54
ul. Kośnego 28/1,
tel. 77 453 01 14
woj. podkarpackie
JAROSŁAW
ul. 3-go Maja 3,
tel. 16 621 66 55
RZESZÓW
ul. Poniatowskiego 6,
tel. 17 853 37 78
ul. Wierzbowa 17,
tel. 17 852 10 95
STALOWA WOLA
ul. Staszica 4,
tel. 15 844 39 33
woj. podlaskie
BIAŁYSTOK
ul. Warszawska 38,
tel. 85 732 80 70
woj. pomorskie
GDYNIA
ul. Armii Krajowej 44,
tel. 58 782 03 23
KOŚCIERZYNA
ul. B. Prusa 1,
tel. 58 686 62 26
SŁUPSK
ul. Sygietyńskiego 4 D,
tel. 59 841 02 58
woj.. śląskie
BIELSKO-BIAŁA
ul. 11-go Listopada 34,
tel. 33 814 02 41
CZĘSTOCHOWA
ul. Katedralna 3/5,
tel. 34 310 31 00
DĄBROWA GÓRNICZA
ul. Dąbrowskiego 18,
tel. 32 764 15 15
GLIWICE
ul. Daszyńskiego 21,
tel. 32 232 04 16
KATOWICE
ul. Kochanowskiego 12,
tel. 32 251 76 62
SOSNOWIEC
ul. Modrzejowska 20,
tel. 32 292 60 72
ZABRZE

OSTROWIEC ŚW.
ul. Szymanowskiego 11,
tel. 41 247 80 55
woj. warmińsko-mazurskie
ELBLĄG
ul. Królewiecka 146,
tel. 55 234 12 79
EŁK
ul. Kościuszki 30,
tel. 87 621 03 21
IŁAWA
ul. Gen. Wł. Andersa 3,
tel. 89 642 10 90
OLSZTYN
ul. Dworcowa 28,
tel. 89 533 95 17
woj. wielkopolskie
KALISZ
ul. Harcerska 9,
tel. 62 760 10 22
KĘPNO
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 42,
tel. 62 782 02 19
KONIN
ul. Szpitalna 45,
tel. 63 244 46 76
KROTOSZYN
ul. Dr Bolewskiego 8,
tel. 62 588 03 90 w. 333
OSTRÓW WLKP.
ul. Limanowskiego 20/22,
tel. 62 595 11 28
POZNAŃ
ul. Krakowska 2,
tel. 61 853 44 41
ul. Garczyńskiego 15/17,
tel. 61 834 23 09
pl. Wiosny Ludów 2,
tel. 61 850 89 36
os. S. Batorego 17,
tel. 61 821 85 08
PIŁA
ul. Wojska Polskiego 43,
tel. 67 215 22 86
TUREK
ul. Łąkowa 4A,
tel. 63 289 35 63
woj. zachodniopomorskie
BIAŁOGARD
ul. Chopina 29,
tel. 94 312 00 20
KOŁOBRZEG
ul. Kupiecka 5c,
tel. 94 352 10 13
KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 190-192,
tel. 94 347 11 94
SZCZECIN
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PERUKI

POFAM-POZNAŃ
60-573 Poznań, ul. Lindego 6
tel. 61 845 69 10,fax 61 845 69 01
e-mail: office@pofam.poznan.pl
www.breastprosthesis.com.pl
www.pofam.poznan.pl

