
ReCover™
Delproteser som ger naturlig form och symmetri

• Ideala efter sektorkirurgi

• Ger flexibilitet vid  
 rekonstruktionsprocesser

• Mycket tunna kanter för fin  
 övergång mellan hud och protes
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ReCover Shell 
Triangulär form i tre lager.

ReCover Overlay 
Oval form i två lager.

ReCover Enhancer
Svängd form, ”push up”.
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ReCover Shell är avsedd att användas under en stegvis  
rekonstruktionsprocess av ett bröst. Protesen består av tre olika  
lager och storleken på protesen anpassas till bröstets storlek  
genom att ta bort de olika lagren allteftersom expanderprotesens/
bröstets storlek blivit större. 

ReCover Shell kan också användas som triangelformad  
delprotes efter olika typer av bröstoperationer då bröstets  
storlek/symmetri behöver justeras.

• Triangulär form täcker och skapar en naturlig form på bröstet

• Tre olika lager vilket medger flexibilitet av storlek / under en  
expanderprocess eller olika fyllighet som delprotes

• Fyra storlekar; small - X-large  

ReCover Shell ART.NO 30822

ReCover™

Delproteser som ger naturlig form och symmetri

ReCover Overlay ART.NO 30823
ReCover Overlay är ideal att använda som delprotes efter sektorkirur-
gi, rekonstruktion eller efter olika typer av bröstoperationer då bröstets 
storlek/symmetri behöver justeras.

• Oval form som enkelt anpassas i fyllighet för att uppfylla  
symmetri

• Två lager gör att protesens storlek är flexibel då det inre lagret  
kan tas bort vid behov. 

• Två storlekar; medium och large

ReCover Enhancer ART.NO 30824
ReCover Enhancer är en ideal protes efter sektorkirurgi med en form 
som passar att placera som ”push up” under/på sidan av bröstet.  
Ger en naturlig form utan att täcka hela bröstet.

Anatomisk svängd form ger möjlighet att placera protesen på  
varierande sätt  

• Ger möjlighet att återskapa klyfta eller att fylla ut ojämnhet

• Två storlekar; medium och large

• Levereras i tvåpack

ReCover™ är en serie av delproteser gjorda i mjuk hudvänlig medicinsk silikon. Olika former 
ger möjlighet till perfekt anpassning för att återskapa balans och symmetri efter bröstkirurgi. 

Modeller med flera lager av silikon som kan tas bort gör att storleken kan varieras i en och 
samma produkt. Perfekt att använda vid rekonstruktionsprocesser tillsammans med expan-
derprotes – protesens storlek minskas genom att ta bort de olika lagren vartefter expandern 
korrigeras. 

Mycket tunna kanter ger en obemärkt övergång mellan hud och protes. Den medicinska 
silikonen har en naturlig lätt fästförmåga, ligger tryggt på plats mot hud / bh utan att glida.  


