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JOBST® Bellisse®

Innovativ behandlingslösning 
vid ödem orsakat av 
bröstcancerkirurgi
Bellisse® är utvecklad av Lesli R. Bell, 
fysioterapeut/lymfödemterapeut med 
specialistkompetens. Lesli saknade en 
produkt specifikt för kvinnor som har 
genomgått bröstcancerkirurgi.

Bellisse® kompressions-BH är en 
effektiv behandlingslösning vid 

lymfödem och fibros orsakat av 
bröstkirurgi och strålbehandling. 

BH:n  finns i en rad olika storlekar 
med stora möjlligheter för 
anpassning för att möta varje 
enskild patients behov.

Anpassad för 
Din behandling
Din livsstil
För användning både dag och natt
Högre livskvalitet



JOBST® Bellisse® kan användas dag och natt. Produkten kan användas med en rad olika pads för att säkra 
optimalt lymfdränage och reducera smärta i den aktuella området. 

Komfort gör skillnad för patienten i dagliga livet. 

* Bellisse® and Compressure Comfort® are registered trademarks of Lightning2, LLC

Small Medium Large X-Large

32-36
(81–97 cm)

38-40
(97–107 cm)

42-44
(107–112 cm)

46-50
(117–132 cm)

Måttagning för pads – Omkretsmått under brösten, 
undantag är Post-Lumpectomy och Axilla pad.

Kuporna är elastiska och har fickor där
man kan lägga en protes, lateral pad 
eller en Chest-wall pocket pad. 
Kompression bidrar till lymfdränage. 

1

En mjuk och diskret nedre kant som håller
produkten på plats, utan att rulla.

4

Produkten har två lager, vilket ger en mer
effektiv behandling och gör den skönare
att använda. Mjuk kant under axillen.

2

3 rader med hyskor på ryggen gör
produkten mycket anpassningsbar.

5

Enkel att stänga framtill med öglor och 
dragkedja.

3

Polstrade och reglerbara axelband ger
god komfort och minimerar trycket på
axlarna.

6

Hitta rätt storlek

STEG 1 – Mätning 

MÅTT 1A – Mät omkretsen direkt under 
bysten, där en vanlig BH sitter.

MÅTT 1B – Mät omkrets runt undre delen 
av bröstkorgen (ca 5-8 cm under mått 1A).

MÅTT 2 – Mät omkrets över brösten (inkl 
protes).

STEG 2 – Val av storlek på omkrets:

Använd det större av mått 1A och mått 
1B för att bestämma storlek på omkrets. 
Avrunda uppåt vid gränsfall. Se tabell: 

Tabell Omkrets:

STEG 3 – Val av kup-storlek:

Välj det större av mått 1A och mått 1B.

Beräkna skillnaden mellan det måttet du 
valde (mått 1A eller 1B) och mått 2.

Skillnaden avgör val av kup-storlek.

Tabell Kup-storlek:

OBS! Om skillnaden är större än 15 cm – gå 
upp en storlek på omkrets.

Måttagning

2

1B

1A

Mått 2 =  112 cm
Mått 1A =  104 cm
Mått 1B =  102 cm

Mått 1A = 104 cm

Du väljer storlek 40 för omkrets.
Se Tabell Omkrets.

Mått 1A är störst = 104 cm

Mått 2: 112–104 (Mått 1A) = 8 cm

Skillnaden 8 cm blir C/D. Se tabell 
Kup-storlek.

Uträknings-
exempel:

USA storlek Omkrets cm

30 76–81 cm

32 81–86 cm

34 86–91 cm

36 91–97 cm

38 97–102 cm

40 102–107 cm

42 107– 112 cm

44 112–117 cm

46 117–122 cm

48 122–127 cm

50 127–132 cm

Skillnad Kup-storlek

5 cm eller mindre A/B

5–10 cm C/D

10–15 cm DD/E



Lateral Pad
Passar i Bellisse’s fickor och täcker den 
laterala delen av bröstet. Framtagen för 
att mjukgöra fibrotisk vävnad.

Post-Lumpectomy pad
För ödem och fibros i bröst och serratus 
anterior. Täcker hela bröstet och bak 
mot ryggraden. Cupstorlek.

Double Mastectomy Pad
För patienter som har opererat bort 
båda brösten och lymfkörtlarna i båda 
axillerna

Cleavage Pad
För ödem mellan brösten, samt vid
ärrbehandling efter t.ex hjärtkirurgi.

Bellisse Pad
Transporterar lymfan runt torso och bak 
ryggen mot den friska sidan.

Unilateral Post-Mastectomy pad
För patienter som har opererat bort ett bröst 
eller patienter som har ödem eller fibrotisk 
vävnad efter kirurgi eller strålning, med 
normal flöde på friska sidan.

Inframmary Pad
Ellipsformad pad som går från serratus 
anterior till bröstbenets spets. Ger ett lätt 
tryck mot nedre delen av bröstet när den 
används under Bellisse.

Mini Axilla Pad
En pad med lös fyllning i axillen med en 
liten del som hålls på plats av Bellisse.

Axilla Pad
För behandling direkt efter lymfkörtel-
dissekering. Hålls på plats av band på 
armen och med hjälp av Bellisse. Tag 
mått mitt på överarmen.

Serratus Anterior Pad
Leder lymfan ned mot ljumsken och 
bakåt mot ryggraden. Passar i de flesta 
BH:ar.

JOBST® JoViPak Pads
Tillgänglig i olika former för olika användningsområden för att hantera ödem och/eller fibroser. Padsen ger ett lätt tryck över lång tid, vilket 
mjukgör påverkad vävnad och transporterar lymfvätskan över i fungerande delar. Dessa är framtagna för att användas ihop med Bellisse®.
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Variera knäppningen efter behov. Bellisse finns
även i svart.


