


Misli vsake ženske pogosto za trenutek obstanejo na njenem 
videzu. Po operaciji dojke se je spremenila vaša zunanja 
podoba in s tem se je precej težko sprijazniti. Vseeno 
pa na stotine žensk samozavestno vstopi v nov dan, saj 
vedo, da jim bo njihova prsna proteza Trulife pripomogla  
k nespremenjenemu videzu, udobju in občutku varnosti.

Irski proizvajalec prsnih protez Trulife se že vrsto let posveča 
razvijanju inovativnih, kakovostnih proizvodov, da bi vam 
z njimi olajšal življenje po operaciji. Glavno vodilo podjetja 
je oblikovati prsne proteze kar najbolj naravnega videza, ki 

bodo s svojo obliko, velikostjo, sestavo in težo omogočale 
največje udobje. Izbirate lahko med široko paleto 

prsnih protez, glede na obliko 
in velikost, ki najbolj ustreza 

vašim željam in potrebam.

Če boste zadovoljne s 
svojim videzom, se boste 

tudi počutile dobro, zato 
si vzemite čas in si izberite             

                        pravo prsno protezo.

  Zahvaljujemo se vam, da ste izbrale  
        prsne proteze Trulife. Z njimi se boste počutile   

 lepe in samozavestne.

Lepo pozdravljene



Stiskanje rok
Ta vaja prepre~uje in zmanj{uje 
za~asno oteklino rok. Vzemite v roke 
majhno gumijasto `ogo (ali podoben 
predmet). Naredite pest, jo ne`no 
stisnite in popustite. @oga naj bo 
~vrsta, vendar {e vedno dovolj mehka, 
da se jo da stisniti.

Brisanje
Dr`ite brisa~o ali ruto stegnjeno 
navzkri` na hrbtni strani va{ega 
telesa. Premikajte roke tako,  kot da 
bi hoteli brisati hrbet po tu{iranju. 
Zamenjajte roke in ponovite vajo. 
Brisa~a naj bo dovolj dolga, da boste 
lahko v celoti iztegnili roko.

Plezanje po zidu
Ta vaja izbolj{a premikanje rok naprej 
v ramenskem sklepu. Stopite blizu 
stene, z obrazom 
obrnjenim proti zidu. 
Polo`ite dlani na zid 
v vi{ini ramen 
in jih postopoma 
premikajte navzgor. Nato 
po~asi spu{~ajte roke nazaj  
v vi{ino ramen. Vajo ponovite. 
Na zidu ozna~ite vi{ino, ki ste 
jo dosegli z rokami. V~asih se 
zgodi, da ne dose`ete vi{ine 
prej{njega dne, ampak ne obupajte, 
saj bo {lo vsak dan bolje.

Vleka vrat
Tudi ta vaja izbolj{a premikanje rok 
naprej v ramenskem sklepu. Obesite 
vrv prek odprtih vrat, sedite na tla 
in trdno dr`ite vrata med nogami. 
Spodnji del vrvi dr`ite  
v roki (levi/desni) na strani 
operativnega posega. 
Zgornji del vrvi pa 
dr`ite v drugi roki. 
Po~asi vlecite zgornji 
del vrvi, da pride 
navzdol in dvigajte 
roko (levo/desno) 
na strani operativnega 
posega. Vajo ponavljajte 
in postopoma vlecite vrv vi{je od 
prej{njega poskusa, dokler roke 
popolnoma ne iztegnete.
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Impressions   
Prsne proteze Impressions,

proizvajalca Trulife,
so nedvomno

najve ji razvojni preskok
v zgodovini oskrbe žená

po operaciji dojke.



Impressions

NOVONajbolj naraven 
izgled in otip

Integrirana 
bradavica in 
kolobar poudarita in 
povrneta ženskost

Naravne konture  
omogočajo odlično  
prileganje

Impressions	Triangle

• Simetrična prsna proteza trikotne oblike 
• 100% čisti silikon 
• Optimalna zračnost zaradi  
 satovnatega hrbtišča 
• Stanjšani robovi omogočajo  
 odlično prileganje 
• Integrirana bradavica in kolobar

Velikost
3-14

Satovnato jedro 
zagotavlja  
optimalno  
zračnost

Mi razumemo, ker vas poslušamo... in poslušamo vas že 50 let...

Prsne proteze Impressions so najlažje, najmehkejše, najbolj 
naravne in najbolj zra ne prsne proteze do sedaj. Revolucionarna 
oblika s stanjšanimi robovi in zra no hrbtiš e zagotavljata enkratno 
prileganje v nedr ek, kot je enkratna tudi ženska, ki prsno protezo 
uporablja.
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Tri-Featherweight

Velikost
1-14

Featherweight proteze so 
izdelane iz mehke pene in 
nežne bombažne prevleke. 
Namenjene so obnovi naravne 
oblike in izgleda neposredno 
po operaciji.

• Penasta proteza   
 trikotne oblike,   
 idealna za uporabo   
 po operaciji, pri   
 prostočasnih aktivnostih  
 in med spanjem.
• Bombažna prevleka se  
 lahko odstrani in opere.
• Posebna zanka iz   
 blaga omogoča pritrjevanje  
 na oblačila.



•	Simetrična prsna proteza 
 trikotne oblike.
•	Edinstvene hladilne blazinice  
 s TruCool™ gelom  
 z neprestanim 
 odvajanjem  
 odvečne  
 telesne toplote 
 omogočajo 
 optimalno 
 hlajenje 
 in maksimalno  
 udobje.
•	Inovativno oblikovano   
 dvignjeno žlebičasto 
 hrbtišče izboljša pretok 
 zraka med protezo in telesom.
•	Svilnato mehka proteza  
 iz lahkega silikona.

BodiCool Triangle

Velikost
1-14
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• Simetrična prsna proteza 
 v obliki solze.
• Edinstvene hladilne  
 blazinice s TruCool™ gelom  
 z neprestanim odvajanjem  
 odvečne telesne toplote  
 omogočajo optimalno   
 hlajenje in maksimalno      
 udobje.
• Inovativno oblikovano   
 dvignjeno žlebičasto   
 hrbtišče izboljša pretok 
 zraka med protezo in telesom.
•	Koničast stranski   
 podaljšek proteze omogoča  
 vsestransko uporabnost,  
 saj se lahko po potrebi  
 usmeri pod pazduho ali  
 v zgornji prsni del.
•	Svilnato mehka proteza 
 iz lahkega silikona.

BodiCool Teardrop

Velikost
1-14
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Proteze Harmony Silk so 35 % lažje od klasičnih 
silikonskih protez, posnemajo naravno tkivo dojke ter se 
odlično prilegajo telesu, ob tem pa omogočajo svobodno 
in samozavestno gibanje.

•	Simetrična samolepilna     
 prsna proteza trikotne 
 oblike, ki ponuja 
 izreden občutek 
 svobode in samozavesti.
•	Lahko se nosi prilepljena 
 direktno na prsni koš ali 
 pa kot običajna prsna proteza 
 v žepku ortopedskega nedrčka.
•	Gladko in plosko hrbtišče omogoča    
 maksimalno sprijemanje s kožo.
•	Samoobnovitveno lepilo omogoča    
 občutek varnosti in zaupanja.
•	Lahko se uporablja samo pri popolnoma zaceljeni  
 operativni rani.

Harmony Si lk Connect

Velikost
1-10
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• Simetrična prsna proteza  
 trikotne oblike.
• Vsestransko uporabna  
 oblika, ki se prilega   
 večini telesnih konstitucij  
 in operativnih mest.
• Mehko, vbočeno hrbtišče  
 proteze lepo pokrije   
 presežno tkivo na prsnem  
 košu.
•	Proteza se lepo prilega  
 različnim vrstam nedrčkov.

Harmony Si lk Triangle

Velikost
1-17
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Harmony Si lk Teardrop

•	Simetrična prsna proteza 
 v obliki solze.
•	Stranski podaljšek proteze   
 omogoča vsestransko    
 uporabnost, saj se lahko  
 po potrebi usmeri pod    
 pazduho ali v zgornji prsni del.
•	Mehko, vbočeno hrbtišče   
 proteze lepo pokrije presežno   
 tkivo na prsnem košu.
•	Proteza je še posebno   
 primerna za starejše ženske.

Velikost
1-14
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Harmony Si lk Flex

•	Simetrična prsna   
 proteza srčaste oblike.
•	Zelo	vsestransko   
 uporabna prsna proteza,  
 ki se glede na vrsto   
 operacije lahko nosi 
 na različne načine.
•	Polnejša vrsta proteze,  
 ki lepo zapolni nedrček.
•	Gladko in ravno hrbtišče  
 omogoča odlično   
 prileganje prsnemu košu  
 in daje bolj naraven izgled.
•	Zelo	primerna za mlajše  
 ženske.
•	Proteza se lepo prilega  
 različnim vrstam nedrčkov.

Velikost
1-14
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Tanka simetrična prsna proteza  
v obliki solze izdelana iz tanke 
plasti mehkega silikona.

•	Zelo	priljubljena proteza 
po lumpektomiji ali po 
rekonstrukciji dojke.

•	Uporablja	se tudi v primeru 
neenako razvitih zdravih dojk 
ter za povdarjanje naravnih 
dojk.

Partial

Velikost
1-11
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Lahka polprosojna silikonska 
prsna proteza srčaste oblike.

•	Zaradi	votlega	hrbtišča 
je idealna za plavanje, 
ostale vodne aktivnosti 

 in aktivno gibanje.
•	Proteza	je	lahka, 

odporna in trajna, še 
posebej je primerna 
za ženske, ki so redno 
aktivne in potrebujejo še 
dodaten občutek varnosti.

•	Vsestransko	uporabna 
oblika proteze omogoča, 
da jo lahko po potrebi 
obračate in dosežete kar 
najboljše prileganje.

Calypso

Velikost
1-14
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Navodila	za	nego	prsne	proteze

Zahvaljujemo se vam za izbiro prsne proteze Trulife. 
Prsne proteze iz naše ponudbe so prilagojene vašim 
željam in potrebam ter vam bodo v pomoč pri obnovi 
vaše podobe in samozavesti.

Vaša prsna proteza je ročno izdelana iz najboljših 
materialov. Da bi zagotovili trajno zadovoljstvo in 
kakovost vas prosimo, da upoštevate naslednja 
priporočila:

• S prsno protezo ravnajte skrbno in pazljivo kot da 
gre za vašo kožo oz. telo. Posebna pazljivost je 
potrebna pri ravnanju z ostrimi predmeti. Nohti, 
broške, škarje in kremplji hišnih ljubljenčkov lahko 
trajno poškodujejo film prsne proteze. Prsne 
proteze ne ščipajte, drgnite ali stiskajte.

• Pri izbiri in pomerjanju naj vam pomaga izkušena 
in strokovno usposobljena oseba. S tem boste 
zagotovili primerno prileganje nedrčka in zmanjšali 
možnost trajnega poškodovanja prsne proteze.

• Na prsni protezi in prsnemu košu ne uporabljajte 
posipov, parfumov, deodorantov, krem, vlažilnih 
sredstev, porjavitvenih izdelkov ali losjonov.

• Prsno protezo dnevno ročno umivajte z blagim 
milom in mlačno vodo. Sperite in obrišite z mehko 
brisačo. Ne ožemajte.

• Ko prsne proteze ne uporabljate, jo hranite v 
originalni embalaži stran od neposrednega vira 
toplote. Na ta način bo proteza obdržala svojo 
obliko in bo zaščitena pred slučajnimi poškodbami.

• Če prsna proteza vsebuje zračne mehurčke počakajte 
nekaj dni, da le-ti izginejo. Zračni mehurčki ne 
vplivajo na celost in kakovost prsne proteze.   

Prsno protezo lahko uporabljate samo pri popolnoma 
zaceljeni rani in po končani terapiji z obsevanjem. 
Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom. 
V primeru ranjene ali razdražene kože, proteze ne 
uporabljajte. V primeru draženja kože prenehajte z 
uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

Prsnim protezam Trulife (razen plavalnim, delnim in 
samolepilnim) je priložena mehka bombažna vrečka. 
Pri vstavljanju prsne proteze v vrečko je potrebna 
previdnost, saj ponavljajoče se nepotrebno stiskanje 
ali vlečenje lahko povzroči poškodbo.

Izdelki	s	prilagodljivim	hrbtiščem	(Slika	1)
Pred namestitvijo vaše prsne proteze v žepek 
nedrčka, nežno masirajte hrbtišče ki vsebuje bel 
prilagodljiv material. S tem boste maksimirali 
sposobnost prilagoditve prsne proteze.

Začasna	prsna	proteza	(Featherweight):
Ta prsna proteza je namenjena takojšnji uporabi 
po operaciji, pa vse do zacelitve operativne rane. 
Lahko se uporablja tudi med počitkom, spanjem ali 
pri prostočasnih aktivnostih.

Zaščitno prevleko prebodite z zaponko in jo spnite 
z oblačilom. 

Navodila:
• Izdelek vedno uporabljajte skupaj z zaščitno 

prevleko.
• Izdelka ne nosite neposredno na odprti rani.
• Po vsaki uporabi v mlačni milnici ločeno ročno 

operite penasti del in zaščitno prevleko. Posušite 
na zraku.

• Ne perite oz. sušite v stroju.

Slika	A Slika	B Slika	C Slika	D Slika	ESlika	1
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Navodila	 za	 uporabo	 samolepilnih	
prsnih	protez	(Connect)

Nameščanje	prsne	proteze	Connect

1. Prsni koš umijte z blagim milom in toplo vodo.
2. Kožo dobro sperite in jo posušite.
3. Pred nameščanjem prsne proteze na kožo ne 

nanašajte losjona za telo ali drugih izdelkov za 
nego kože.

4. Vstavite protezo v košarico nameščenega nedrčka. 
Zaščitni ovoj še ne snemajte z lepilne mase. 

5. Spustite naramnico nedrčka in z roko držite protezo 
na mestu, ki vam ustreza. (OPOMBA: Pravilno 
pozicijo proteze si lahko označite 

 z črtalom za obrvi ali z drugim primernim pisalom.) 
6. Nežno odstranite zaščitni ovoj z lepilne mase 

in namestite prsno protezo direktno na kožo.  
(Slika A)

7. Naramnico nedrčka vrnite v prvotni položaj in 
preverite ali je prsna proteza pravilno nameščena. 
Protezo Connect je potrebno uporabljati 
z nedrčkom. Proteza je samolepilna in ne 
samostoječa.

8. Čvrsto pritisnite prsno protezo, da zagotovite kar 
čimboljše prileganje in lepljenje.

9. Zaščitni ovoj varno shranite.

Odstranjevanje	prsne	proteze	Connect

1. S palcem nežno odlepite prsno protezo. Nadaljujte 
s postopnim odlepljanjem po celotnem obsegu 
proteze. (Slika B)

2. Zaradi ostankov lepila je lahko koža še rahlo lepljiva. 
Kožo umijte z blagim milom in toplo vodo.

3. V primeru draženja kože prenehajte z uporabo in 
se posvetujte z zdravnikom.

Čiščenje	prsne	proteze	Connect

1. Na lepljivo stran prsne proteze nanesite  
majhno količino blagega, nedišečega mila.  
Milo nežno vgnetite v lepljivo maso, da se  
le-ta regenerira. (Slika C)

2. Sperite z mlačno vodo.
3. Prsno protezo posušite na zraku ali pa uporabite 

sušilec za lase, ki naj ne piha vročega zraka. 
Za sušenje lepljive strani prsne proteze NE 
uporabljajte brisače. (Slika D)

4. Ko je lepljiva masa popolnoma suha, namestite 
zaščitni ovoj na hrbtno stran prsne proteze. Da 
ohranite lastnosti lepila, prsno protezo Connect 
vedno shranjujte z nameščenim zaščitnim ovojem.

Prsno	protezo	morate	očistiti	VSAKIČ,	ko	 jo	
uporabljate.

Čiščenje	zaščitnega	ovoja	samolepilne	prsne	
proteze	Connect:

1. Ročno umivajte SAMO z blagim milom.
2. Pred shranjevanjem POPOLNOMA posušite.  

OPOMBA: Možno je nagubanje.

Za morebitno nošnjo prsne proteze v nedrčku je 
priložena mehka prevleka. (Slika E)

Pomembno	opozorilo:	Med	zdravljenjem	oz.	
terapijo	se	pred	uporabo	samolepilne	prsne	
proteze	posvetujte	s	svojim	zdravnikom.

Garancija:

Če se zgodi, da se vaša prsna proteza poškoduje v 
obdobju garancije, se obrnite na vašega dobavitelja, 
ki bo poskrbel za nadomestitev.

Proizvajalec ne more jamčiti, da bodo lepilne lastnosti 
proteze enake pri vseh ženskah. Na lepljivost lahko 
vpliva več dejavnikov, vključno z vremenskimi pogoji, 
tipom kože, vrsto uporabljenega mila, parfumov, 
losjonov in stanja prsnega koša. Nega lepilne mase 
neposredno vpliva na trpežnost le-te. Dvoletna 
garancija za lepilno maso ne velja. 

Odpadki:

Prsno protezo zavrzite v skladu z lokalnimi zahtevami 
oz. predpisi.
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Telesne vaje
S telesnimi vajami boste pridobili 
enako sposobnost gibanja rok, kot 
ste jo imeli pred operacijo. Posvetujte 
se z zdravnikom ali s fizioterapevtom 
in upo{tevajte dobljena navodila.

•	Vsak dan si vzemite ~as za telovadbo.
•	Z intenzivnostjo vaj ne pretiravajte.
•	Z vadbo vztrajajte najmanj tako  
 dolgo, da si ponovno pridobite   
 enako mo~ in okretnost, kot ste jo  
 imeli pred operacijo. 
•	Izogibajte se prenapornim   
 aktivnostim in sunkovitim gibom.
•	^imprej se vrnite k na~inu `ivljenja,  
 kot ste ga bili vajeni pred operacijo.
•	Plavanja se izogibajte le dokler ni  
 rana popolnoma zaceljena.
•	Vsako poslab{anje gibljivosti rok   
 sporo~ite zdravniku.

Gibljivost ramen je po operaciji na 
dojkah pogosto omejena. Glede na 
obse`nost operacije lahko ob~utite 
tudi zategovanje pod pazduho. 
Nikoli ni prepozno, da izbolj{ate 
svojo gib~nost in gibljivost, zato vam 
predstavljamo nekaj zelo u~inkovitih 
vaj, ki jih najpogosteje priporo~ajo 
fizioterapevti po operaciji na dojkah.

Za~nite po~asi in postopoma 
pove~ujte {tevilo ponovitev. Preden 
za~nete s telovadbo, se posvetujte z 
medicinskim osebjem. Z redno vadbo 
se boste vrnile na pot bolj zdravega in 
aktivnega `ivljenjskega ritma.

Navodila	 za	 nego	 in	 uporabo	 prsnih	
protez	Impressions

Opomba: Prsna	 proteza	 Impressions	 je	
izdelana	iz	100%	naravnega	silikona	in	lahko	
sčasoma	izpusti	neznatne	količine	naravnih	
olj.	Le-ta	so	povsem	naravna	in	na	nikakršen	
način	ne	škodujejo	izdelku	ali	uporabniku.

Čiščenje	prsne	proteze	Impressions

Protezo čistite tako pogosto, kot je potrebno  
in pri tem upoštevajte naslednja navodila:

1. Na mokro krpo nanesite kapljico protimikrobnega  
 mila in z njo očistite prednjo in hrbtno  
 stran prsne proteze. Obrišite s suho krpo.   
 Uporabite lahko tudi protimikrobno brisačo.
2. Enkrat tedensko prsno protezo operite tako,  
 da jo potopite v toplo milnico.
3. Satovnato jedro vaše proteze Impressions   
 zadržuje vodo. Vodo iztisnete tako, da prsno   
 protezo s hrbtno stranjo navzdol položite na   
 vpojno brisačo in nanjo nežno pritisnete.  
 Ta korak ponovite, nato protezo pustite sušiti  
 čez noč.
4. Če želite še bolj poudariti svilnato mehki  
 občutek, lahko uporabite smukec, ki ga   
 enakomerno nanesete na prednjo in hrbtno   
 stran prsne proteze.

Vstavljanje	 prsne	 proteze	 Impressions		
v	košarico	nedrčka

1. Držite prednjo stran prsne proteze v svoji dlani.
2. Dlan s protezo položite v košarico nedrčka.
3. Z dlanjo po potrebi poravnajte prsno protezo.
4. Prsno protezo odstranite iz košarice tako, da  
 položite dlan pred protezo v košarico, nato pa  
 dlan in protezo hkrati izvlečete. Bodite previdni,  
 da prsne proteze pri odstranjevanju iz košarice  
 ne raztegujete.

Garancija

Upoštevajte, da so po določenem času pričakovane 
manjše razpoke satovnatega jedra prsnih protez 
Impressions, ki pa nikakor ne vplivajo na uporabo, 
celovitost, prileganje ali obliko izdelka in se kot take 
ne štejejo za okvaro.
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Prsne proteze Trulife so vam na voljo  
v nekaterih bolje založenih prodajalnah 
medicinsko tehni nih pripomo kov ter v:

RAVNE NA KOROŠKEM
•	 MEDI-KEM, Prežihova ulica 22
 tel.: 02 / 821-82-10

MUTA
•	 MEDI-KEM, Glavni trg 49
 tel.: 02 / 876-19-55

SLOVENJ GRADEC
•	 MEDI-KEM, Partizanska pot 16
 tel.: 02 / 884-35-55

LJUBLJANA
•	 MEDIHIŠA, Gregorčičeva ulica 9
 tel.: 01 / 421-26-84
•	 MEDIHIŠA, Kržičeva 7
 tel.: 01 / 230-81-30
•	 PROLOCO	MEDICO, Hrvatski tg 1
 tel.: 01 / 439-83-00

MARIBOR
•	 MEDIHIŠA, Pobreška 8
 tel.: 02 / 300-26-50

CELJE
•	 SANOLABOR – Prosana, Kocbekova 4  
 tel.: 03 / 544-33-95

BELTINCI
•	 MEDIHIŠA, Panonska ulica 3a
 tel.: 02 / 542-24-66

KOPER
•	 FARCOM, Pristaniška ulica 4
 tel.: 05 / 627-25-33

IZOLA
•	 FARCOM, Ulica oktobrske revolucije 11
 tel.: 05 / 640-06-74

Oblikovanje in izvedba: ARTUM, december-2012.

Valencia Stoma-Medical d.o.o.
Gregor~i~eva 9, 1000 Ljubljana

Tel./fax: (01) 251 24 90

www.vsm.si

Zastopnik in distributer v Sloveniji:

Brezpla~na tel. {tevilka. 080-15-45


