Her finder du BandaGisten
Forssling & Co.
Ahlgade 6G
4300 Holbæk
Tlf: 59 44 30 90
Mandag-fredag: 9.00-17.00
Lørdag: 10.00-13.00

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

Vi vil gerne byde dig velkommen

Industrivej 1
4180 Sorø
Tlf: 57 83 41 10 fra kl. 8.30
Administration og
produktionsværksted

Rådhuspladsen 8
Amoena ”shop i shop”
4200 Slagelse
Tlf: 58 53 14 41
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 10.00-13.00
Parkvej 46D
4700 Næstved
Tlf: 55 73 41 30
Mandag-fredag: 9.00-16.00
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 opdaterede 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.

Hyggelig ”shop i shop” butik med et særligt
stort udvalg i lingeri, badetøj med mere.
Du er velkommen til at komme forbi og kigge

Velkommen hos BandaGisten Forssling

Brystproteser er forskellige

Når du kommer på besøg, kommer til en aftale i en af vores 3 butikker eller kontakter os
telefonisk er det vores store ønske, at du oplever en personlig, faglig og omhyggelig
betjening. Vi lægger stor vægt på, at finde den bedste løsning til dig og dine behov.

Der findes mange forskellige typer og faconer af brystproteser. Udvalget er stort, fordi
kvinders bryster ikke er ens. En brystprotese skal være naturlig at se på og røre ved.
Den skal være behagelig for din krop og den skal passe til din livsstil og hverdag.

Tilskud til brystproteser gives efter Serviceloven. I Region Sjælland har 16 kommuner,
indgået en aftale med os, om levering af brystproteser og delproteser.
Det betyder for brystopererede kvinder med bopæl i disse kommuner, at de har et stort
udvalg i forskellige typer af brystproteser i en rigtig god kvalitet.

Det er vigtigt at protesen skaber en god ligevægt og balance i kroppen, for at opnå en
naturlig kropsholdning. Hvis brystprotesen føles for tung, kan du prøve en letvægts
protese eller en selvklæbende protese. Brystproteser er fremstillet af silikone, som er
stærkt men også smidigt og blødt. De tåler derfor vand og klorvand.

Efter loven har du ret til en ny protese en gang om året. Hvis du ikke har en bevilling, kan
vi hjælpe dig med ansøgningen og papirarbejdet.
Når du har valgt brystprotese, klarer vi alt det administrative med din bopælskommune,
det betyder, at du ikke skal bruge tid og energi på det.

Du kan vælge i 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.

Ny ”shop i shop” i butikken i Slagelse
Når brystopererede kvinder blev spurgt i undersøgelser, savner de et større udvalg i
lingeri, badetøj og lignende, da det ofte er meget begrænset. Derfor har BandaGisten
Forssling bygget butikken om i Slagelse og indrettet et område, som imødekommer
brystopererede kvinders ønsker om et større sortiment og udvalg – alle kvinder er
velkomne til at se, røre og prøve.

Tidsbestilling til bryst og delproteser
Vi er parate til at snakke mig dig om dit forløb, lytte til dine behov og ønsker. På
grundlag af det du fortæller os, vil vi give dig en kompetent og faglig rådgivning – det er
vigtigt, at du føler dig tryg, og du mærker at du er i ”gode hænder”, når du træffer dine
valg. Vi har specialindrettede lokaler og du er i enerum i alle vores 3 butikker.

Med denne information har vi et ønske om at oplyse kvinder om vores
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afslappet og god.
Du er også meget velkommen i vores butikker i Holbæk og Næstved, hvor der altid er et
spændende udvalg af lingeri, badetøj og proteser til brystopererede kvinder.

Alle dele – selv den flotteste blondebh, det elegante badetøj og det tjekkede
yogatøj har proteselommer og toppene har indvendige bh’er med lommer.
www.bandagisten.dk
Selv om alt tøjet kan bruges af alle kvinder, h

Måske vil du gerne se, røre ved, og prøve nogle forskellige brystproteser. Det kan også
være, at der er opstået et behov for at ændre på din brystprotese. Måske er det første
gang du skal have en brystprotese eller noget helt andet.
Vi vil meget gerne hjælpe og vejlede dig, og hvis du ønsker at være i et af vores
specialindrettede rum, må du meget gerne bestille en tid. På bagsiden finder du
telefonnumre og adresser på vores 3 butikker/klinikker og hovedkontoret i Sorø.
Med denne lille pjece, håber vi at kunne give dig informationer, der kan være med til at
oplyse dig og give svar på nogle af de spørgsmål, du evt. måtte have.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Vores viden - er din bevægelse

