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Custom form borstprothese
De meest geavanceerde optie na een borstoperatie

• Gepersonaliseerde prothese voor mooiste pasvorm

• Persoonlijk aanpasbaar ontwerp. Kies je eigen kleur siliconen en tepel

Kenmerken:

Nieuw in Nederland! 

ABC Breast Care introduceert de ‘Customform’ 

borstprothese. Deze (deel)prothese wordt speciaal  

voor jou op maat vervaardigd. Door het maken van  

3D scans, foto’s, volume en kleurselectie krijg je een 

geheel gepersonaliseerde prothese.

CATEGORIE Premium Proces

MATEN Geheel gepersonaliseerd

BIJZONDERHEDEN • Gepersonaliseerde prothese voor mooiste pasvorm

• Verkoelend draagcomfort

• Natuurlijke symmetrie en elegante uitstraling

• Vederlicht voor optimaal draagcomfort

• Als prothese & deelprothesen

• Leverbaar als borst- en deelprothese

MODEL Customform

AANBEVELING Bijzonder geschikt:

• Voor dames die een prothese wensen, die helemaal is 

aangepast aan haar persoonlijke wensen  

TOEBEHOREN ABC etui en onderhoudsinstructies
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“Een cupmaat verschil, dat heeft toch 
iedere vrouw?”
Dit horen we wel vaker, maar deze bewering 

klopt absoluut niet. Dat borsten niet helemaal 

symmetrisch zijn komt wel vaak voor, maar een volle 

cupmaat verschil is zeker niet gebruikelijk. Bij zo’n 

groot verschil past je BH niet goed, heeft de neiging 

scheef te trekken en kleding die nauw aansluit valt 

ook niet mooi. Dus naast dat je BH niet lekker zit 

heeft het ook nog eens een negatief effect op je 

bovenkleding!

Bij de meeste vrouwen is dit verschil opgetreden na 

een borstsparende operatie of een reconstructie van 

de borst. In eerste instantie valt het volumeverschil 

na de operatie nog niet zo op omdat er nog vocht in 

borst aanwezig is. De verschillen treden vaak op na 

verloop van tijd en na de bestraling.

Wat kun je er aan doen?
De lingerie speciaalzaak, gespecialiseerd in 

mammacare, heeft de oplossing in de vorm van

zachte lichte schalen met flinterdun uitlopende 

randen. Hierdoor passen ze perfect in je BH. Deze 

schalen laten het verschil in volume onzichtbaar 

verdwijnen. Hierdoor past je BH beter, zit lekkerder 

en kun je ook weer zonder probleem nauw 

aansluitende kleding dragen. Deze protheses, 

bekend onder de naam “deelprotheses”, worden 

door de zorgverzekeraar vergoed.

ABC BreastCare, fabrikant van zowel volledige 

als deelprotheses, heeft een ruime keuze in 

verschillende modellen, maten en pasvormen.

Nieuw in Nederland!
Op dit moment introduceert ABC BreastCare  de 

‘Customform’ borstprothese. Deze borstprothese 

wordt speciaal voor jou op maat vervaardigd. Door 

het maken van 3D scans, foto’s, een selectie van 

de kleur van zowel de siliconen als de tepel en het 

formaat, krijg je een gepersonaliseerde prothese. 

Een borstprothese die dus helemaal is aangepast 

aan jouw wensen en lichaamsvorm.

Deze prothese of deelprothese kan worden 

aangemeten bij een hiervoor gespecialiseerde 

mammacare adviseuse.

Mocht je vragen hebben over lingerie, 

volumeverschillen van je borsten of over de 

Customform (deel)prothese of een andere prothese, 

neem dan gerust contact op met je mammacare 

adviseuse of met ABC BreastCare/ Basko Healthcare 

(075-6131513 of verkoop@basko.com).

ABC BreastCare, fabrikant van borstprotheses, 

streeft ernaar om vrouwen te helpen het 

zelfvertrouwen weer terug te vinden na een operatie 

aan borstkanker.

Door goed te luisteren naar de behoeften, het 

leveren van hoogwaardige producten en uitstekende 

service proberen wij voor iedere geopereerde vrouw 

een passende oplossing te vinden.


