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Zewnętrzna proteza piersi w dobie rekonstrukcji
Amoena



Kim jesteśmy
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Służymy kobietom 

Pomagamy kobietom, dostarczając im oraz personelowi 

medycznemu cennych informacji, dzięki czemu mogą 

podejmować nowe decyzje, tworzyć piękno oraz przełamywać 

stereotypy. 

Jesteśmy partnerem życiowej drogi, wspierającym kobiecą 

pewność siebie po operacji piersi – od szpitala po sklep. 

Tworząc i utrzymując silne relacje, chcemy inspirować, dawać 

siłę i pomagać. 

Kształcimy i wyposażamy naszych dystrybutorów oraz 

pracowników służby zdrowia w innowacyjne rozwiązania, 

aby nasze klientki mogły liczyć na najlepszą możliwą obsługę 

oraz indywidualne dopasowanie.



Rozumiemy rozwijające się potrzeby kobiet 

3

Amoena jest po to, aby pomagać w odzyskaniu pewności siebie po leczeniu raka piersi. Tworzymy najlepsze na świecie 

protezy piersi oraz bieliznę po operacji. Wspieramy pewność siebie na każdym etapie podróży. 

Amoena4Life. Wspieramy pewność siebie.

DIAGNOZA LECZENIE REGENERACJA ŻYCIE PO RAKU



Na początku drogi
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Aby naszym wspólnym Pacjentkom zapewnić opiekę na 

najwyższym poziomie od samego początku, ważne jest 

odpowiednie przygotowanie. 

Nasze działania skupiają się na:

▪ Popularyzacji wiedzy na temat konieczności doboru 

odpowiednich produktów.

▪ Uwrażliwianiu na emocje i  potrzeby kobiet 

w okresie poszpitalnym.

▪ Dystrybucji materiałów informacyjnych oraz tych 

zapewniających komfort od pierwszego dnia.

▪ Dobór odpowiednich produktów, które ułatwią 

pierwsze doby po operacji piersi.



Na początku drogi
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Estetyczna „wyprawka szpitalna” z broszurą 

dedykowaną Pacjentkom po operacji oszczędzającej lub 

mastektomii..



Na początku drogi
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Po operacji odtwórczej piersi

Bielizna kompresująca (biustonosz + pas)

Bezpieczne uzupełnienie piersi, którego rozmiar można 

dowolnie regulować wraz z dopełnianiem ekspandera.
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6 tygodni po operacji piersi

Po wygojeniu ran, przychodzi czas na dobór bielizny 

codziennej oraz odpowiedniego uzupełnienia 

silikonowego.

Dobór uzupełnienia silikonowego jest indywidualną 

kwestią, polega na dopasowaniu odpowiedniego 

rozmiaru, kształtu, ciężaru, konsystencji, a nawet koloru, 

do pozostałej piersi.

Uzupełnienie silikonowe, tzw. protezy zewnętrzne, są 

refundowane w kwocie 280 zł raz na 2 lata. Kwota ta 

pokrywa zaopatrzenie w najprostszy produkt. Za 

innowacyjne rozwiązania, Pacjentka sama pokrywa 

różnicę w cenie.



6 tygodni po operacji
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Tekstylia 

Bogate portfolio produktów, które zaspokaja potrzeby 

kobiet w każdym momencie życia. 

Produkty silikonowe

Szeroka gama protez piersi oraz nakładek uzupełniających 

zapewniających komfort, piękno oraz naturalny wygląd 

każdej kobiecie.



6 tygodni po operacji
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Nasz portfolio oferuje: 

• Wolność w poruszaniu się z Amoena Contact Comfort+

• Regulację temperatury z Amoena Energy Comfort+

• Naturalny kształt i miękkość z Amoena Natura Comfort+

• Precyzyjną symetrię z Amoena Balance Comfort+



6 tygodni po operacji
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Uzupełnienie po operacjach częściowych

Operacje oszczędzające stanowią znaczny odsetek 

operacji piersi i wymagają odpowiednich rozwiązań.

* Uzupełnienie częściowe służy również Paniom z wrodzoną bądź 

nabytą asymetrią piersi.

BEZ NAKŁADKI PO UZUPEŁNIENIU



Dalsze życie
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Stała oraz sezonowa kolekcja bielizny codziennej, sportowej oraz wypoczynkowej, a także stroje kąpielowe to obowiązkowe 

elementy kobiecej garderoby - z całym stylem oraz komfortem jakiego oczekuje kobieta.

Bielizna

Biustonosze z kieszonkami podtrzymującymi protezę 

lub częściową protezę piersi. 

Kostiumy kąpielowe, bielizna sportowa 

oraz wypoczynkowa

Wszystkie modele posiadają kieszonki 

podtrzymujące protezę lub częściową protezę piersi.



Ku przyszłości
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May 19

Pomagamy kobietom, bo Amoena

oznacza wdzięk i powab.



May 19

Dokąd zmierzamy?
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PARTNERSTWO

EMPATIA
kobiecość

POCZUCIE 

WARTOŚCI

AKCEP

TACJA

WYGRANY=WYGRANY

INNOWACYJNE 

PRODUKTY

ZADOWOLO

NE KLIENTKI
ZADOWOLENI PARTNERZY

PASJA

WSPÓLNIE POZYTYWNIE 
ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZE


