
אביזרים למתמודדות עם סרטן השד
השבוע אגע בנושא רגיש, אשר לא תמיד נגיש, ורב 

הנסתר על הגלוי
משנה לשנה גדל מספרן של הנשים שמתגלה אצלן סרטן השד.

כחלק מההתמודדות הקשה עם סרטן השד, נאלצות חלק מהנשים 
לעבור ניתוח כריתה חלקים, או מלאה, דבר המהווה שינוי משמעותי, 

הן מנטלית והן פיזית וויזואלית.
החל  תואמים.  אינטימיים  פריטים  לרכוש  עליהן  השינוי,  מכורח 
בפרוטזה מותאמת אישית לאופי הכריתה, חזיה בעלת כיס שמיועד 
לשחיה.  פרוטזה  עם  מיוחד  ים  בבגד  וכלה  הפרוטזה,  את  להכיל 
מאחר ואין כל סיבה שתרגישי שונה, או שתשני את אופי הפעילות, 
של  מגוונות  אופציות  בפנייך  פתוחות  לניתוח.  קודם  הורגלת  בה 
שנוצרה  האה-סימטריה  את  לאזן  לך  יסייעו  אשר  אלו  לבוש  פריטי 
יוצא, גם  וכפועל  ויעניקו לך פיתרון, בפן האסתטי,  מעצם הכריתה, 
יעצימו את ביטחונך האישי. חזיה המיועדת לנשיאת הפרוטזה, הינה 
אוורירים, אנטיבקטריאלית, תומכת בגב ובעלת כתפיה רחבה עשויה 
מבד נעים ונושם ומצויידת בכיס, המאפשר למנוע את חשיפתה ואת 
מגעה ישירות עם עור גופך ומסיעת לך לשמור על נשיותך. גם הרגלים 
אליהם הורגלת, כמו עיסוק בספורט עדיין רלוונטים. הכריתה אינה 

אמורה להוות מכשול, או סיבה שתפסיקי להנות מתחביבייך.
מבין האופציות: ישנן גם חזיות ספורט לאחר ניתוח כריתת-שד 

התפורות במיוחד, כך שיוכלו לתמוך בגופך, בשילוב עם הפרוטזה,
חזיות מעוצבות, לבעיות חזה קטן כאלה  וכן  חזיות סגר קדימה, 
כיס  בתוך  הפרוטזה,  לנשיאת  מותאמות  כולן  מעט.  שמרופדות 
במיוחד לכך. ישנן שלוש פרוטזות משלימות: בהתאם לצורך אובלי, 
ולסוג  ומשולש. כל אחת מותאמת באופן מדוייק לצורך שלך  טיפה 
הכריתה. ועליי חלה האחריות לדייק עבורך, לזהות את הצרכים שלך 
ולאפשר לך ביטחון בנראות שלך. מאחר שברצוני לרכך עבורך את 
הביקור בחנות, אחשוף אותך לסגנונות הקיימים ולאפשרויות בשטח.

לכריתה  מיועדת  שונים,  בגדלים  מגיעה  טיפה:  בצורת  פרוטזה 
חלקית או שחזור לא סימטרי.

פרוטזה בגודל משתנה: בנוייה משכבה דקה של סיליקון מקדימה 
וכיס אחורי, ניתנת להגדלה והקטנה לפי הצורך.

דו  כריתה  שעברו  לנשים  קל,  משקלה  במיוחד:  קלה  פרוטזה 
צדדית.

פרוטזה קלה נדבקת לגוף: מתאימה לאחר כריתת שד מלאה בעלת 
מנגנון נדבקה ייחודי המקנה תחושה טבעית כחלק בלתי נפרד מהגוף.

פרוטזה שים ולברכה: שקופה, צורתה טבעית מותאמת למי מלח 
)ים( וכן לכלור.

לאחר  או  שחזור  לאחר  מתאימה  סימטריה:  להשלמת  פרוטזה 
שונים  בגדלים  טיפה,  או  משולש  של  בצורה  מגיעה  חלקית  כריתה 

המספקת מראה סימטרי ותחושת שלמות.
אותה  הופך  הפרוטזה  בגב  המצוי  הג'ל  ג'ל:  שכבת  עם  פרוטזה 
ונוחה  טבעית  בצורה  החסר  השד  את  להשלים  ומקנה  למגע  נעימה 

ע"י סימטריה חיונית. של השדיים ויציבה מאוזנת באיזור הכתפיים.
פריט נוסף הינו-פטמות שניתן להשלים בהתאמה אישית הן זהות 
ניתנות  מיוחד,  מסיליקון  יד,  בעבודת  ונעשות  המקורית,  לפיטמה 
לפי  בולט  סגנון  וישנו  טבעי  סגנון  ישנו  קבוע.  נדבקות  וכן  להסרה, 

בחירה.
מוזמנת  היי  בנושא  שאלה  לכל  עבורך  לעזר  שהייתי  מקווה 
לך  להעניק  אשמח  מיוחדים  במקרים  לחנות,  להגיע  או  להתקשר 

שירות בביתך. לבריאות איתנה אמן!

 הפינה הנשית של מתוקה טל 

מתוקה טל בעלים של מתוקה הלבשה תחתונה ומומחית 
בפרטוזות לנשים כרותות שד , בגדי ים ומידות גדולות.
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