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EmdaPlast is opgrericht in 1986 en sinds 2016 onderdeel geworden van de EmdaGroup.

EmdaPlast is exclusief distributeur binnen Nederland voor een uitgebreid programma, 

zoals compressiekleding van Marena en Carefix, Nagor® & Eurosilicone® 

borstimplantaten, liposuctie- en lipofilling benodigdheden, instrumentarium en diverse 

andere producten, zoals Arcaya huidverzorging.

EmdaPlast is de partner voor ziekenhuizen en privéklinieken in Nederland. 

Wij zijn namelijk in staat om samen met EmdaMed een compleet pakket aan te bieden. 

Tevens zijn wij een ISO gecertificeerd bedrijf waardoor betrouwbaarheid en kwaliteit 

gegarandeerd is.

Tevens leveren wij via onze webshop EmdaWear artikelen voor u als consument.

www.emdawear.nl
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Hoe werkt de compressiebeha van Carefix?
Alle beha’s van Carefix hebben een naadloos ontwerp, dit biedt een natuurlijke en optimale 
compressiedruk, vermindert het risico op postoperatieve complicaties, wat resulteert 
in een mooier, sneller en minder pijnlijk genezingsproces. Dankzij de verschillende 
compressiezones bieden deze postoperatieve beha's een optimaal evenwicht tussen 
compressie en comfort tijdens het gehele genezingsproces/draagproces.
 
Wat zijn de voordelen van het dragen van een Carefix beha?
Voor een optimaal esthetisch resultaat is het essentieel om gedurende het 
genezingsproces een compressiebeha te dragen, voorzien van een voorsluiting. Dit om de 
beweging / oprekking van de huid te ondersteunen en te minimaliseren.   
De brede, naadloze geribde band onder de borst, zorgt voor de juiste compressie voor de 
borst.
 
Wat je waarschijnlijk nog niet wist…
Het zachte elastische materiaal is in vier richtingen rekbaar, dit verzekert een 
ondersteunende pasvorm voor de gezwollen en gevoelige borst direct na de ingreep, 
alsmede in de verdere stadia na de ingreep. Een aantal beha’s zijn voorzien van pockets 
welke het dragen van postoperatieve prothese mogelijk maken, zonder te verplaatsen en 
geven de draager hierdoor meer zekerheid. De beha’s zijn op 40 graden wasbaar in een 
waszak en mogen in de droger op een lage temperatuur.

WAS 1 DRAAG 1 De effectiviteit van compressie neemt toe bij consistent gebruik. 
Carefix stelt ten minste twee beha's voor om de toepassing van medische compressie te 
garanderen. 

Het verschil tussen een compressiebeha en een sportbeha zit vooral in het materiaal, 
de sluiting en naden. De compressiebeha is zo ontworpen dat deze 24 uur kan worden 
gedragen zonder verlies van functionaliteit en draagcomfort terwijl een sportbeha vaak 
niet meer dan maximaal 2 uur gedragen dient te worden. tevens is het essentieel dat een 
postopertive bh naadloos is voor zo min mogelijk irritatie en ongewenst drukverschil te 
voorkomen.

Dat het dragen van een juiste 
compressiebeha noodzakelijk is na 
een borstingreep is inmiddels wel 
bekend. 
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Basiseigenschappen 
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COMPRESSIE LEVEL

1 HOOG 2 STEVIG 3 GEMIDDELD 4 MATIG

SOPHIA AVA MINDY ANNA

LISA MARY

THORAXBANDAGE

G
E
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R

U
IK

Voor gebruik direct na 
de operatie. 

Voor gebruik direct na 
de operatie. 

Na goed herstel. Voor gebruik direct na 
de operatie. 

Bedoeld voor 24uurs 
gebruik.

Bedoeld voor 24uurs 
gebruik.

Bedoeld voor 24uurs 
gebruik.

Bedoeld voor 24uurs 
gebruik.
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E
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Zorgt voor superieure 
compressie.

Geschikt wanneer 
maximale compressie 
geadviseerd wordt.

Met geïntregeerde 
compressie en 
ondersteunende zones 
voor borstfixatie, rug 
en/of flanken.

Zorgt voor erg goede 
compressie. 

Geschikt wanneer 
stevige compressie
geadviseerd wordt.

Met geïntregeerde 
compressie en 
ondersteunende zones 
voor borstfixatie, rug 
en/of flanken.

Fixeert en ondersteunt 
de borsten, waardoor 
er een ideale balans is 
tussen compressie en 
ondersteuning.

Geschikt wanneer 
gemiddele compressie 
wordt geadviseerd.

Met geïntregeerde 
compressie en 
ondersteunende zones 
voor borstfixatie, rug 
en/of flanken.

Fixeert en ondersteunt 
de borsten door middel 
van lichte compressie. 

Met geïntregeerde 
compressie en 
ondersteunende zones 
voor borstfixatie, rug 
en/of flanken.

E
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N
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H
A

P
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Zacht en ademend 
materiaal.  

Het 4-way stretch 
materiaal volgt perfect 
de contouren van het 
lichaam en zorgt voor 
superieure rekbaarheid 
en compressie bij 
post-operatieve 
zwelling, wat resulteert 
in optimaal comfort en 
ondersteuning 
gedurende de gehele 
herstelperiode.

Met hoge rug voor 
verbeterde onderteun-
ing en verminderde 
belasting van nek, 
schouder en rug. 

Zacht en ademend 
materiaal.  

Het 4-way stretch 
materiaal volgt perfect 
de contouren van het 
lichaam en zorgt voor 
stevige rekbaarheid en 
compressie bij 
post-operatieve 
zwelling, wat resulteert 
in optimaal comfort en 
ondersteuning 
gedurende de gehele 
herstelperiode.

Met hoge rug voor 
verbeterde onderteun-
ing en verminderde 
belasting van nek, 
schouder en rug. 

Zacht en ademend 
materiaal.  

Het 4-way stretch 
materiaal volgt perfect 
de contouren van het 
lichaam en zorgt voor 
goede rekbaarheid en 
compressie bij 
post-operatieve 
zwelling, wat resulteert 
in optimaal comfort en 
ondersteuning 
gedurende de gehele 
herstelperiode.

Zacht en ademend 
materiaal.  

Het 4-way stretch 
materiaal volgt perfect 
de contouren van het 
lichaam en zorgt voor 
lichte rekbaarheid en 
compressie bij 
post-operatieve 
zwelling, wat resulteert 
in optimaal comfort en 
ondersteuning 
gedurende de gehele 
herstelperiode.

V
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Zorgt voor pijn 
vermindering, 
snellere mobiliteit na 
de operatie en betere 
genezing van de wond, 
met als resultaat een 
spoedig en 
comfortabel herstel, 
met een mooier en 
betere genezing van 
het litteken.

Zorgt voor pijn 
vermindering, 
snellere mobiliteit na 
de operatie en betere 
genezing van de wond, 
met als resultaat een 
spoedig en 
comfortabel herstel, 
met een mooier en 
betere genezing van 
het litteken.

Zorgt voor pijn 
vermindering, 
snellere mobiliteit na 
de operatie en betere 
genezing van de wond, 
met als resultaat een 
spoedig en 
comfortabel herstel, 
met een mooier en 
betere genezing van 
het litteken.

Zorgt voor pijn 
vermindering, 
snellere mobiliteit na de 
operatie en betere 
genezing van de wond, 
met als resultaat een 
spoedig en comfortabel 
herstel, met een mooier 
en betere genezing van 
het litteken.
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Level 1 compressie – hoog

• Ondersteunt, vormt en geeft goede 
bedekking van de wond

• Vooropening met rits en onderliggende 
haak- en oogsluiting

• Verstelbare schouderbanden die 
volledig geopend kunnen worden

• Geïntegreerde versteviging in de cups, 
aan de zij- en achterkant

Maten Kleur Omschrijving

S - M - L - XL - 2XL, AA-B of C-E cup Wit Carefix Lisa postoperatief vest 

S - M - L - XL - 2XL, AA-B of C-E cup Zwart Carefix Lisa postoperatief vest 

Borstverkleining / borstlift / reconstructie /borstsparende ingreep

Lisa

Level 1 compressie - hoog

• Vooropening met rits en onderliggende 
haak- en oogsluiting

• Brede verstelbare schouderbanden die 
volledig geopend kunnen worden

• Hoog aansluitend in de oksel
• Pockets voor tijdelijke prothesen

Maten Kleur Omschrijving

S - M - L - XL - 2XL Wit Carefix Sophia postoperatief vest

S - M - L - XL - 2XL Zwart Carefix Sophia postoperatief vest

Borstamputatie / borstreconstructie  / borstverkleining / borstlift

Sophia
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Level 2 compressie - stevig

• Ondersteunt, vormt en geeft contour
• Vooropening met rits en onderliggende 

haak- en oogsluiting
• Verstelbare schouderbanden die 

volledig geopend kunnen worden
• Geïntegreerde versteviging in de cups
• Pockets voor tijdelijke prothesen

Maat Kleur Omschrijving

S - M - L - XL - 2XL A-C of D-F cup Wit Carefix Ava postoperatieve beha

S - M - L - XL - 2XL A-C of D-F cup Zwart Carefix Ava postoperatieve beha

Borstverkleining / borstvergroting / borstlift / reconstructie /borstsparende ingreep
Ava

Level 2 compressie - stevig  

• Haak en oog voorsluiting in 2 
kolommen

• Verstelbare schouderbanden die 
volledig geopend kunnen worden

• Geïntegreerde versteviging
• Hoogsluitend decolleté
• Pockets voor tijdelijke prothesen

Maten Kleur Omschrijving

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL Wit Carefix Mary postoperatieve beha

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL Zwart Carefix Mary postoperatieve beha

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL Beige Carefix Mary postoperatieve beha

Borstverkleining / borstvergroting / borstlift / reconstructie /borstsparende ingreep

Mary
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Maten Kleur Omschrijving

S - M - L - XL - 2XL Wit Carefix Mindy postoperatief hemd

S - M - L - XL - 2XL Zwart Carefix Mindy postoperatief hemd

Level 3 compressie - gemiddeld 

• Zeer geschikt na diverse 
borstingrepen, wanneer de huid zeer 
gevoelig is 

• Verstelbare schouderbanden
• Geschikt na alle borstingrepen 
• Pockets voor tijdelijke prothesen

Na borstingreep wanneer patiënten meer beweeglijkheid hebben 
Mindy

Maten Kleur Omschrijving

XS - S - M - L - XL - 2XL Wit Carefix Bonnie postoperatieve beha

XS - S - M - L - XL - 2XL Zwart Carefix Bonnie postoperatieve beha

Level 3 compressie - gemiddeld

• Zeer geschikt na een borstingreep, 
wanneer de huid zeer gevoelig is en 
comfort met ondersteuning gewenst is

• Haak en oog voorsluiting in 2 
kolommen

• Verstelbare schouderbanden die 
volledig geopend kunnen worden

Borstvergroting 

Bonnie



9

Tijdelijke prothesen

• Een maat, aan te passen door wat 
vulling te verwijderen

• Twee stuks per verpakking 
• Gevuld met fiberfill vulling
• Uitermate geschikt voor de Ava, Mary, 

Mindy en Sophia.

Maten Kleur Omschrijving

Één maat Wit Carefix tijdelijke prothesen

Level 4 compressie – matig

• Zeer geschikt na een borstingreep, 
wanneer de huid zeer gevoelig is en 
comfort met ondersteuning gewenst is

• Vooropening met rits en onderliggende 
haak- en oogsluiting

• Brede verstelbare schouderbanden
• Lage ruguitsnijding

Maten Kleur Omschrijving

S - M - L - XL - 2XL Wit Carefix Anna postoperatieve beha

S - M - L - XL - 2XL Zwart Carefix Anna postoperatieve beha

Borstvergroting

Anna
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Maten Kleur Omschrijving

S-M-L-XL, A-C of D-F cup Wit Lymphdrainage Thoraxbandage

S-M-L-XL, A-C of D-F cup Zwart Lymphdrainage Thoraxbandage

Level 1 compressie - hoog

• Aan te trekken als vest
• Maatkeuze in overleg met onze 

productspecialist (maat opmeten)

Lymfoedeemklachten
Lymphdrainage Thoraxbandage
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Hoe meet ik mijn juiste maat?

Meet om uw lichaam net onder de 

borst

Meet om uw lichaam bij het breedste 

gedeelte van de borst

Het verschil tussen de bandmaat 

en de borstmaat toont uw cupmaat, 

voorbeeld:

(borstmaat - bandmaat = cupmaat) 95 

- 80 (cm) = 15 cm d.w.z. cup B

10 - 12 cm = cup AA

12 - 14 cm = cup A

14 - 16 cm = cup B

16 - 18 cm = cup C

18 - 20 cm = cup D

20 - 22 cm = cup E

22 - 24 cm = cup F

Om uw juiste beha maat te vinden,  

gebruikt u de bandmaat en cupmaat. 

bijv. als uw bandmaat 80 cm is en uw 

cupmaat is B gebruik dan de Carefix 

maattabel op de volgende pagina om 

uw corresponderende cupmaat te 

vinden (maat M voor 80 cm cup B)

1.

2.

3.

4.

1

2
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Bonnie

Ava & Lymphdrainage Thoraxbandage

* Lymphdrainage Thoraxbandage niet beschikbaar in 2XL

Anna & Mindy

Maattabellen

BAND
SIZE EU 70

cm
75
cm

80
cm

85
cm

90
cm

95
cm

100
cm

105
cm

110
cm

115
cm

AA

A

B S M L XL 2XL
C

D

E

C
up
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e
C

up
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iz
e

C
up
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iz

e

BAND
SIZE EU 60

cm
65
cm

70
cm

75
cm

80
cm

85
cm

90
cm

95
cm

100
cm

105
cm

110
cm

115
cm

AA

A

B XS S M L XL 2XL

C

D

E

BAND
SIZE EU 65

cm
70
cm

75
cm

80
cm

85
cm

90
cm

95
cm

100
cm

105
cm

110
cm

115
cm

120
cm

125
cm

130
cm

A
S (cup 
A-C)

M (cup 
A-C)

L (cup A-C) XL (cup A-C)
2XL (cup 

A-C)
B

C

D
S (cup 
D-F)

M (cup 
D-F)

L (cup D-F) XL (cup D-F) 2XL (cup D-F)E

F
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Sophia

Mary

Lisa

C
up
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BAND
SIZE EU 60

cm
65
cm

70
cm

75
cm

80
cm

85
cm

90
cm

95
cm

100
cm

105
cm

110
cm

AA
S

Cup AA-B
M

Cup AA-B
L

Cup AA-B
XL

Cup AA-B
2XL

Cup AA-B
A

B XS
C

S
Cup C-E

M
Cup C-E

L
Cup C-E

XL
Cup C-E

2XL
Cup C-E

D

E

BAND
SIZE EU 70

cm
75
cm

80
cm

85
cm

90
cm

95
cm

100
cm

105
cm

110
cm

115
cm

120
cm

125
cm

130
cm

135
cm

AA

A S
B

C

D M L XL 2XL 3XL 4XL

E

F

BAND
SIZE EU 60

cm
65
cm

70
cm

75
cm

80
cm

85
cm

90
cm

95
cm

100
cm

105
cm

110
cm

AA

A

B S M L XL 2XL
C

D

E
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Haak- en 
oogsluiting

Rits Pockets Verstelbaar Zwart Wit

Anna ● ● ● ●
Ava ● ● ● ● ●
Bonnie ● ● ● ●
Lisa ● ● ● ●
Mary ● ● ● ● ●
Mindy ● ● ● ●
Sophia ● ● ● ● ●
Tijdelijke 
prothesen ●

Eigenschappen
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Morsestraat 22
2652 XG Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
+31 (0) 10 519 22 39
sales@emdaplast.nl
www.emdaplast.nl

Wij beschikken over een uitgebreid implantaten assortiment van Nagor en Eurosilicone, 
alsmede TIGR Matrix, de eerste lange termijn volledig resorbeerbare 100% 
synthestische mesh.

Mocht u vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via onderonderstaande 
contact gegevens.  

In deze brochure treft u de producten van Carefix. 
Tevens bieden wij een uitgebreide collectie van Marena compressiekleding.  

Voor het bestellen van uw Carefix compressiebeha's kunt u terecht op 
www.EMDAWEAR.nl


