Her finder du BandaGisten
Forssling & Co´s klinikker.
Ahlgade 6G
4300 Holbæk
Tlf: 59 44 30 90
Mandag-fredag: 9.00-17.00
Lørdag: 10-13

Ahlgade 6G
4300 Holbæk
Tlf: 59 44 30 90
Mandag-fredag: 9-17
Lørdag: 10-13

Den første tid efter en brystoperation

Industrivej 1
4180 Sorø
Tlf: 57 83 41 14 fra kl. 8.30
Administration og
produktionsværksted

Rådhuspladsen 8
4200 Slagelse
Tlf: 58 53 14 41
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-13.00

Parkvej 46D
4700 Næstved
Tlf: 55 73 41 30
Mandag-fredag: 9.00-15.00
Tirsdag: 9.00-17.00

Virksomheden BandaGisten Forssling & Co.
Vi er et moderne firma med mange års erfaring og stolte traditioner i fremstilling af særlige
kropsbårne hjælpemidler: Vi fremstiller individuelle hjælpemidler i høj kvalitet på vores
produktionsværksted, hvor vi har dygtige fagpersoner med flere års erfaring og
forskellige kompetencer. Vi bestræber os på at være opdateret på nyeste viden og teknologi.
I vores butikker og klinikker har vi et bredt sortiment af kvalitetsprodukter, når kroppen har
behov for en særlig omsorg og en hjælpende ”hånd” – eller vi vil være gode ved os selv.

En brystprotese skal passe perfekt
til din krop og livstil.

Værd at vide lige efter operationen.

Delproteser til brystbevarende operation.

Den første tid efter operationen er der mange ting og informationer du skal forholde dig
til. Derfor vil vi meget gerne være behjælpelige med at, du vælger den brystprotese, der
passer allerbedst til dig, din krop og dit liv.

Selv om du har været igennem en brystbevarende operation. Kan der være behov for en
del eller skal protese for at genoprette den sidste symmetri og et naturligt udseende.
Der gælder præcis de samme regler og tilskudsordninger, som ved hele brystproteser.

I forbindelse med din indlæggelse, kommer du til at tale med en socialrådgiver,
som vil informere om dine rettigheder ifølge serviceloven. Socialrådgiverne vil udfærdige
og sende ansøgning til din bopælskommune, som skal bevillige dig brystproteser.
16 kommuner i Region Sjælland har indgået en leverandøraftale med BandaGisten
Forssling og Co, om at give dig en faglig rådgivning og vise dig udvalget af forskellige
brystproteser.
Når du har mærket, prøvet og valgt en brystprotese, får du den udleveret, det sker ofte
med det samme. Vi tager os af alt vedrørende det økonomiske og betaling med din
bopælskommune via din bevilling. Det er en del af leverandøraftalen.

Vi vil anbefale dig at bestille en tid.
Du er altid og meget velkommen i en af vores 3 butikker/klinikker, hvor du kan se og
prøve brystproteser eller delproteser. I butikkerne har vi et spændende sortiment i
undertøj, et stort udvalg i specielle Bh´er, som i øvrigt kan bruges af alle kvinder. Vi har
de nyeste modeller indenfor badetøj, som også kan anvendes af alle typer af kvinder.

Forskellige typer af brystproteser.
Der findes mange forskellige former og typer af brystproteser. Udvalget er stort, fordi
kvindes bryster ikke er ens. Ikke bare brystets facon og form kan være forskelligt, det
kan fylden også være.
Det er vigtigt at protesen skaber en god lige ligevægt og balance i kroppen, for at opnå
en naturlig kropsholdning. Hvis brystprotesen føles for tung, kan du prøve en letvægts
protese eller en selv klæbende protese.
Du kan vælge mellem ikke selvklæbende og selvklæbende brystproteser. De ikke
klæbende skal anbringes i en BH med lomme og de selvklæbende sidder direkte på
huden, med et meget hudvenligt klæbemateriale. Måske du vælger en af hver, afhængig
af dine behov.

www.bandagisten.dk

Vi har specielt indrettede rum, vi gerne afsætte tiden til dig og rådgive dig bedst muligt
helt uforstyrret. Derfor vil vi bede dig om, at bestille tid i den butik/klinik du finder
geografisk bedst. Du må endelig spørge os, hvis du har spørgsmål.
Vores fornemmest opgave er, at du føler dig så tryg som muligt, og derfor har lyst til at
prøve proteserne, det er meget vigtigt, at du er komfortabel med det valg du har gjort.
Der kan være forskel om du bevilges en eller to proteser lige efter operationen, det
afhænger af hvilken kommune du bor i. Hvis du får to, vil vi tilråde dig at starte med en
protese og gå med den i en lille periode, fordi behovet og erfaringer kan ændre sig. Når
du føler dig klar til den anden protese, ringer du blot til os igen.
På bagsiden kan du finde telefonnumre til den butik/klinik, som passer dig bedst.
Vi har gode parkeringsforhold – vi vil dog opfordre dig til, at huske at stille P-skiven.

Vores viden - er din bevægelse

