
Bielizna po operacji piersi

Po leczeniu raka piersi dobór odpowiedniej bielizny i silikonowego uzu-
pełnienia w istotny sposób wpływa na jakość życia. Mało kto wie, że po-
szczególne etapy terapii i rekonwalescencji wymagają różnego zabezpiecze-
nia. Znajomość kilku prostych zasad zapewni najwyższy komfort i pomoże 
przywrócić spokój podczas okresu zdrowienia, bez względu na rodzaj prze-
bytej operacji.

Gdy potrzebujesz wsparcia  
– po operacji oszczędzającej i w trakcie radioterapii

Na etapie kilku pierwszych tygodni od operacji nie zalecamy jeszcze do-
bierania silikonowej protezy piersi. Na ten czas przewidziana jest bawełniana 
proteza tymczasowa – tak zwany Priform – która zapewni naturalny wygląd 
i może być noszona w kieszonce dowolnego biustonosza pooperacyjnego. 
Bielizna powinna być miękka, delikatna, nie podrażniająca wrażliwej skó-
ry. Zapięcia z przodu pozwalają na łatwy dostęp do operowanego miejsca.  
Po zakończeniu rekonwalescencji bieliznę taką można potraktować jak strój 
na noc, czy też na czas wypoczynku.

1) Proteza tymczasowa Priform, 2) Biustonosz do radioterapii Theraport, 3) Biustonosz 
pooperacyjny Leyla z delikatną stabilizacją wspomagający układ limfatyczny, 4) Biusto-
nosz pooperacyjny Emilia z delikatną stabilizacją i regulowanymi ramiączkami, fot. Amoena
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Grafika: Najważniejsze cechy bielizny protetycznej

6 tygodni po mastektomii,  
czyli dobór silikonowej protezy piersi

Z reguły po 6 tygodniach od operacji można już dobrać silikonową pro-
tezę piersi, a wraz z nią bieliznę, która z pozoru nie różni się od bielizny 
powszechnie spotykanej na rynku bieliźniarskim, choć jej konstrukcja jest 
inna. Miseczki biustonosza wyposażone są w kieszonki, w których umiesz-
cza się silikonowe protezy zewnętrzne. Krój miseczki biustonosza wiernie 
odzwierciedla kształt protezy. To bardzo ważny aspekt bielizny dla Amazo-
nek. Proteza bezpiecznie pozostaje na miejscu, ładnie układa się w miseczce 
biustonosza i jest niewidoczna. Kolejnym ważnym elementem są szersze 
w obrębie ramion i miękkie ramiączka, które działają stabilizująco, z kolei 
szerszy pas pod biustem przejmuje w znacznej mierze ciężar protezy. 

Bielizna: 1) Biustonosz na fiszbinach Karolina, 2) Biustonosz z profilowaną miseczką Mara,  
3) Biustonosz z szerokimi ramiączkami Isadora, 4) Biustonosz odciążający Nora,  
5) Biustonosz na pełniejsze biusty Nancy, fot. Amoena
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Przed dobraniem pierwszej protezy piersi warto zrobić rozeznanie,  
który sklep w okolicy cieszy się dobrą opinią użytkowniczek. Nigdy nie 
powinien to być wybór przypadkowy. Proteza którą wybierzesz, będzie Ci 
służyła przez najbliższe dwa lata, tak więc wybierz sklep, który specjalizuje 
się w obsłudze Amazonek, ma szeroki wybór produktów, a ich dobieraniem 
zajmuje się wyspecjalizowany personel.

Więcej o protezach znajdziesz na stronie internetowej Amoena,  
w zakładce: www.amoena.com/pl/protezy-piersi/

Gdy jesteś po operacji oszczędzającej

Jeśli po operacji oszczędzającej lub rekonstrukcji obie piersi nie wyglą-
dają symetrycznie jest na to proste rozwiązanie – silikonowa nakładka mo-
delująca. Dedykowany personel w sklepie medycznym dobierze tę właściwą 
dla Ciebie, wybierając spośród wielu dostępnych kształtów, rozmiarów, gru-
bości i rozwiązań technologicznych. Umieszczona w biustonoszu, dopaso-
wuje się do kształtu biustu, tworząc piękną linię biustu bez asymetrii między 
piersiami. 

1) Zauważalna asymetria biustu, 2) Symetryzacja biustu nakładką modelującą Amoena  
Balance, 3) Nakładki Balance Natura Delta, fot. Amoena

Zdjęcie: Proteza przylepna Contact, Nakładka modelująca Balance Natura SV, Proteza wy-
równująca temepraturę Energy, Proteza o regulowanej objętości Adapt Air, fot. Amoena

1 2 3
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Jak uzyskać refundację na protezę piersi

Refundacja na protezę piersi przysługuje raz na dwa lata i wynosi 280 zł 
(limit czasowy nie dotyczy osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności). By uzyskać refundację na protezę piersi lub częściową prote-
zę piersi (nakładkę modelującą) udaj się do lekarza specjalisty (lekarza POZ, 
chirurga, onkologa, ginekologa, radioterapeuty, rehabilitanta) i poproś o wy-
stawienie zlecenia na wyrób medyczny protezę piersi. Ze zleceniem udaj 
się do sklepu medycznego. Jeśli wybrany produkt jest droższy niż kwota 
refundacji, dopłata do produktu stanowi różnicę pomiędzy ceną a wysokoś-
cią refundacji.Więcej inforacji znajdziesz na stronie amoena.pl/refundacja.

Adresy sklepów z produktami Amoena znajdziesz w zakładce:  
www.amoena.com/pl/retailers/

Gdy potrzebujesz wygodnej kompresji – po rekonstrukcji

Po operacji odtworzenia piersi, odpowiedni biustonosz kompresyjny jest 
wprost niezbędny. Wraz z pasem kompresyjnym wspomaga gojenie tkanki,  
a co najważniejsze zapobiega przesuwaniu ekspandera i implantu. Specjal-
nie wyselekcjonowane materiały redukują podrażnienia skóry, przeciwdzia-
łają obrzękowi limfatycznemu oraz gwarantują komfort podczas noszenia. 

Nowoczesne biustonosze stabilizujące: 1) Biustonosz o niskiej kompresji Leyla, 2) Biustonosz  
o średniej kompresji Sina, 3) Biustonosz o wysokiej kompresji Pamela z pasem kompresyjnym.
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Biustonosze są przygotowane do użytku klinicznego i mogą być założone bezpośrednio na sali operacyj-
nej. Specjalne strefy dziania po bokach i na plecach wspomagają pracę układu limfatycznego, co może 
przełożyć się na ograniczenie obrzęku pooperacyjnego. Odzież jest zapinana z przodu na haftki lub suwak, 
posiada również regulowane, mocowane na rzepy ramiączka.

Bielizna kompresyjna może być dopasowana w łatwy sposób. Wystarczający jest pomiar odwodu pod 
biustem, gdyż uniwersalna miseczka będzie odpowiednio stabilizowała pierś od rozmiaru miseczki  A do F.
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Korzyści z pływania po operacji piersi

CZY MOGĘ PŁYWAĆ PO MASTEKTOMII?
Zdecydowanie tak. Pływanie nie obciąża, 

dzięki czemu po mastektomii aktywność ta sta-
nowi świetny sposób na ćwiczenie wszystkich 
głównych partii mięśni, a co za tym idzie  
– na uniknięcie zaniku tkanki mięśniowej,  
co nierzadko obserwuje się wśród osób,  
które przeszły rozmaite operacje i na dłuższy 
czas zrezygnowały z ruchu.

Gdy lekarz zezwala na umiarkowany wysiłek 
fizyczny, pływanie to najlepszy wybór. Wielu le-
karzy i specjalistów od ćwiczeń w wodzie twierdzi, że pływanie to jeden  
z najbezpieczniejszych i najwygodniejszych sposobów na powrót do sportu.

„Jedna z ogromnych zalet pływania polega na tym, że woda zapew-
nia ciału fantastyczną wyporność. Ani mięśnie, ani stawy nie są narażone  
na nadmierny ucisk czy ból” – mówi dr Jane Katz, która prowadzi wykłady  
z zakresu edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego w nowojorskim 
John Jay College of Criminal Justice. Co więcej, podczas całego treningu 
woda utrzymuje temperaturę ciała na pożądanym poziomie. To bardzo waż-
ne dla kobiet, które doświadczają uderzeń gorąca związanych z menopauzą 
wywołaną leczeniem lub naturalną.

Pływanie wzmacnia mięśnie i spala kalorie
Po operacji piersi masz zapewne lekko przesunięty środek ciężkości  

i będziesz musiała nauczyć się nowej prawidłowej postawy. Pływanie 
wzmacnia mięśnie brzucha, pleców i ramion, dzięki czemu łatwiej zachować 
odpowiednią sylwetkę i ograniczyć ból pleców. Silniejsze mięśnie, zwłaszcza  
w obrębie brzucha, ramion i klatki piersiowej, sprawiają, że łatwiej wrócić 
do zdrowia po operacji. Trudno też przecenić ich pozytywny wpływ na układ 
krążenia. Pływanie w równym tempie usprawnia pracę serca – najważniej-
szego mięśnia w ciele człowieka.

Niektóre pacjentki po chemioterapii przybierają na wadze. Jednak dla 
wielu kobiet sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie, są zbyt uciążli-
we, a nawet mogą być niebezpieczne (ryzyko upadku). Pływanie i gimnasty-
ka w wodzie pozwalają na bezpieczne spalanie kalorii. W przeciwieństwie  
do tenisa i innych sportów opartych na rywalizacji, pływać można w poje-
dynkę, w swoim tempie, w razie potrzeby zawsze też można się zatrzymać.

Śmiało, wskakuj do wody!  
Po operacji piersi nie tylko 
możesz, lecz nawet powinnaś 
zacząć pływać. Zapoznaj się  
z naszymi wskazówkami.



142

PIĘĆ WSKAZÓWEK NA TEMAT PŁYWANIA PO OPERACJI PIERSI

Pływaj najwyżej 20 min jednym stylem. Piesek poprawia kondycję górnej części ciała. 
Żabka pozwala na relaks i pomaga wzmocnić i rozciągnąć mięśnie nóg. Pływanie na plecach 
wzmacnia mięśnie grzbietu. Pływanie na boku świetnie się sprawdza po jednostronnej ma-
stektomii (należy pracować ręką po stronie nieoperowanej). Należy unikać pływania delfi-
nem, ponieważ jest bardzo wyczerpujący styl i wymaga wygięcia pleców.
Pamiętaj o rozgrzewce i rozciąganiu po zakończeniu treningu. Na oba zestawy ćwi-
czeń poświęć po 5 min. Nie musisz wykonywać ich w wodzie – możesz np. usiąść na brzegu 
basenu i kopać wodę albo rozciągnąć mięśnie łydek. Aby przyzwyczaić się do wody, możesz 
wolno chodzić w basenie albo truchtać. Unikaj nadmiernego rozciągania po stronie opero-
wanej.
Nie przegrzewaj się. Zmiany w Twoim organizmie mogą sprawić, że będzie on trudniej 
przystosowywać się do ciepła, więc bądź ostrożna. Jeśli latem pływasz na zewnątrz, rób to 
wczesnym rankiem albo wieczorem, aby uniknąć najcieplejszej części dnia. Pamiętaj, by uzu-
pełnić płyny przed pływaniem i po pływaniu.
Nie przesadzaj. Jeśli czujesz zmęczenie, zatrzymaj się. Powinnaś być zrelaksowana,  
a nie osłabiona. Teraz nie czas na to, by podkręcać docelową częstość rytmu serca.
Zanim zaczniesz ćwiczyć, skonsultuj się z lekarzem. Jeśli nie jesteś pływakiem, nie za-
czynaj od 50 basenów żabką. Spróbuj od delikatnych ćwiczeń w wodzie, takich jak krążenie 
ramion albo pompki przy ścianie – przyniosą ci wiele podobnych korzyści.

CZY MOGĘ NOSIĆ ZWYKŁY KOSTIUM?
Tak. Jeśli przeszłaś operację rekonstrukcji, twój strój kąpielowy wciąż 

powinien na ciebie pasować i odpowiednio wspierać biust podczas ruchu. 
Jeśli nosisz protezy piersi, masz do wyboru mnóstwo kostiumów z kieszon-
kami, równie atrakcyjnych jak te, do których jesteś przyzwyczajona. Stroje 
kąpielowe dla amazonek można nosić ze zwykłymi silikonowymi proteza-
mi albo protezami pływackimi, takimi jak Aqua Wave. Chlor i sól morska  
nie zniszczą protezy, ale po zakończeniu ćwiczeń trzeba ją dobrze wypłukać 
pod bieżącą wodą, inaczej chlor i sól mogą uszkodzić silikon.

A CO Z JACUZZI, SAUNĄ ALBO HAMMAMEM?
Wiele amazonek ma wątpliwości, czy mogą korzystać z jacuzzi, sauny 

albo tureckiej łaźni. Oto nasze rekomendacje:
Najwyższa bezpieczna temperatura w przypadku protezy silikonowej to 60°C  
– przed skorzystaniem z jacuzzi sprawdź temperaturę wody, przed wejściem do sauny 
skontroluj temperaturę w pomieszczeniu.
Temperatura typowa dla hammamu to około 50°C, co oznacza, że nie szkodzi pro-
tezom piersi (także protezom Aqua Wave).
Unikaj kąpieli siarczkowych – proteza wchłonie zapach i zafarbuje.
W przypadku pływania i zabiegów spa rekomendujemy używanie dedykowanej  
protezy Aqua Wave.
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