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Varianten mammaprothesen
Volledige prothese
Deze prothese wordt 100% of deels vervaardigd uit medische siliconen. Dit is een huidvriendelijk materiaal, dat het vrouwelijk
borstweefsel natuurgetrouw nabootst, snel de warmte van het lichaam overneemt, zacht aanvoelt, bestand is tegen
chloor/zeewater en milieuvriendelijk. Er zijn protheses die een borst in haar gewicht zo natuurgetrouw mogelijk nabootst tot
lichtgewicht varianten, die tot 30% lichter in gewicht zijn. Diverse prothesen zijn ook aangepast aan de lichaamskleur verkrijgbaar.

Deelprothese
Na een borstsparende operatie of na een borstreconstructie kan het zijn, dat toch verschil tussen de geopereerde en nietgeopereerde zijde ontstaat en zichtbaar is. Vaak is dan enige vormcorrectie gewenst.
Je maakt dan kennis met de uitgebreide mogelijkheden van relatief kleine deelprotheses. Deze zijn in de meest voorkomende
vormen leverbaar, variërend van een schaalmodel, welke volledig over de geopereerde borst heen gedragen wordt tot een
deelmodel, welke slechts gedeeltelijk de geopereerde borst bedekt.

Contactprothese
De contact- oftewel plakprothese wordt direct op de huid gedragen. Deze prothese valt bij het naar voren buigen niet van het
lichaam weg en voelt voor sommigen als meer “eigen”. Over het algemeen wordt aangeraden om met een plakprothese te
wachten tot een jaar (minimaal 6 maanden) na de operatie.

Zwemprothese
Zwemprotheses zijn vaak iets transparant en wat steviger qua structuur dan de ‘gewone’ prothese. Ze zijn tot 30% lichter , in
gewicht dan een normale prothese. Ideaal dus voor het zwemmen. De zwemprothese is holler aan de binnenzijde. Hierdoor kan het
water er gemakkelijk langs glijden en blijft de prothese niet nat.
Bovendien zijn ze voordeliger, wat een plezierige bijkomstigheid is, omdat de zwemprothese doorgaans zelf moet worden
aangeschaft. Het loont het nakijken of je zorgverzekeraar eveneens de zwemprothese naast de ‘gewone’ prothese vergoedt. Met
iedere siliconen prothese mag gezwommen worden, echter een zwemprothese is nog beter bestand tegen chloor en zeewater.

Mammilleprothese
Voor de vervanging van je mammille (tepel) bestaan eveneens mammilleprothesen.
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