
Lingeri
behageligt, funktionelt og høj kvalitet



Dine behov – vores passion

Det er vigtigt, at du har det rigtige lingeri, 
der passer til dig og dine behov, for det 
bidrager til, at udpumpningen foregår 
ubesværet, så du bare kan nyde samværet 
med dit barn. I den forbindelse er det lidt 
af en udfordring, at din krop ændrer sig så 
meget under både graviditet og amning. 
Du vil sandsynligvis opleve, at der opstår 
ændringer i hele perioden – og nogle gange 
endda i løbet af en enkelt dag. Derfor er 
det meget vigtigt at vælge lingeri, der vokser 
i takt med, at du gør det, og som giver dig 
den støtte, du har brug for, også efter 
fødslen, så du har det behageligt hele vejen 
igennem.

Medela har over 50 års viden om brystmælk, 
og vores lingeri er specialudviklet til at støtte 
dig døgnet rundt – for dine behov er vores 
passion. 

Ligesom alle andre produkter fra Medela er vores lingeri også udviklet og 
designet til at gøre dit liv nemmere, så du kan nyde hvert et øjeblik som 
nybagt mor i fulde drag.



Hvordan finder du den rigtige størrelse 
bh til graviditet og amning?

Fordele ved forskellige typer 
graviditets-bh’er
Det kan være en udfordring at gætte sig 
til, hvor meget brysterne kommer til at 
ændre sig under graviditet og amning. 
Enhver kvindes krop er unik, og de 
forandringer, der sker, er det også. Nogle 
mødre går kun en enkelt skålstørrelse op, 
mens andre oplever, at brysterne vokser 
adskillige skålstørrelser. Det er derfor  
en fordel at bruge lingeri, der er 
specialdesignet og tilpasser sig 
forandringerne i din krop, så der  
ikke er noget, der generer.

En støttende, sømløs amme-bh uden 
bøjle er det mest behagelige valg til 
hverdagsbrug. Du kan begynde at bruge 
denne bh-type, når du på et tidspunkt i 
graviditeten oplever, at du ikke længere 
kan passe dine almindelige bh’er. Når du 
begynder at amme, gør bh’er med 
ammeåbning det nemt at amme dit barn 
nemt og diskret. For at gøre det 
nemmere at sove og at amme om natten 
bør du vælge en nat-bh, der er behagelig 
og åndbar, og som holder 
ammeindlæggene på plads.

Det er vigtigt at vælge en støttende graviditets- og amme-bh, der sidder 
godt, så du har det behageligt, mens din krop forandrer sig og gør klar til at 
skulle amme. Lingeri fra Medela er designet til at imødekomme dine behov, 
uanset hvornår du har brug for støtten og hvor du befinder dig – døgnet 
rundt, året rundt.

Hvilken størrelse lingeri har  
du brug for?
Det første skridt, når du skal vælge den 
rigtige bh-størrelse, er at få taget nøjagtige 
mål. Det kan du nemt gøre derhjemme, 
men du kan også få en professionel i en 
forretning til at hjælpe dig. 

Det er en god ide at prøve den valgte bh, 
efter du er blevet målt, så du er sikker 
på, at den sidder godt. Så kan du 
samtidig også teste de forskellige 
funktioner såsom kroge, ammeåbning, 
klemmer, materiale, form, støtte, 
diskretion osv.

Sådan måler du
Trin 1: Mål kroppen omkring brysterne, 
der hvor du er bredest. Sørg for at holde 
målebåndet lige. 
Trin 2: Mål omkring kroppen, lige under 
brysterne. Sørg for at holde målebåndet 
lige hele vejen rundt.

Hvilken Medela størrelse skal  
du bruge?
Følg størrelsesskemaet for de forskellige 
bh’er fra Medela for at finde din størrelse.

Få flere oplysninger på www.medela.dk



 
1. trimester

 
2. trimester

Lingeri – vores udvalg  
af sømløse bh’er

Graviditets-  
og amme-bh

Comfy Bra

Sove-bh

Mavebælte

Easy Expression  
BH/Top



 
3. trimester

 
Fødsel

 
0-3 måneder

 
3-6 måneder

 Strækmateriale, der kan strække sig i fire retninger
 Clips, der nemt kan betjenes med én hånd
 Tre rækker hægter (kun på størrelse L/XL)
 Medium støtte

 Specielt blødt stof
 Aftagelige skumskåle
 Clips, der nemt kan betjenes med én hånd
 Let støtte

 Ekstra strækbart materiale
 Støttende, specialudviklet vævning
 Åndbart materiale

  Strækmateriale, der kan strække sig  
i fire retninger

 Integreret hægte øverst
  Forstærkede åbninger giver  

skridsikker støtte

 Strækmateriale, der kan strække sig i fire retninger
 Front med krydsdesign og bryderryg
 Let støtte

Seks måneder 
og derefter



Graviditets- og amme-bh
Graviditets- og amme-bh’en er lavet af strækmateriale i høj kvalitet, der tilpasser sig 
i takt med forandringerne i din krop. Det bøjle- og sømløse design giver perfekt 
støtte og komfort i hverdagen, både under graviditeten og i ammeperioden. 
Clipsene er nemme at åbne og lukke med én hånd, så du nemt og hurtigt kan 
komme i gang med at amme dit barn.

STØRRELSE

USA/CAN
EU FR/ES B C D

DD (E) DDD (F)

UK/AU DD E

32 70 85 S S S S S

34 75 90 S S M M M

36 80 95 S M M L L

38 85 100 M M L L XL

40 90 105 L L L XL XL

42 95 110 L XL XL XL XL

90 % nylon.

10 % elastan

Findes i disse farver:

Strækmateriale i høj kvalitet,  
der tilpasser sig i takt med 
forandringerne i din krop. Maksimal 
komfort uden bøjler og sømme.

Til graviditet og amning.  
Størrelse L/XL har tre  
rækker hægter.

De smarte clips kan nemt 
hægtes op og i, så de er 
nemme at få fat i, når  
du har brug for dem.

co

mfortable support

adjustable f t

one-handed



Comfy Bra
Den smarte, sømløse Comfy Bra med aftagelige skåle former sig blidt efter 
dit bryst og skaber en smuk silhuet. Det ekstra strækbare bånd under 
busten og det bløde materiale i Comfy Bra vokser lige så stille i takt med, at 
du gør det – så du har det behageligt hver eneste dag under hele 
graviditeten og amningen, samtidig med at du ser fantastisk ud.

 92 % nylon.

 8 % elastan

Findes i disse farver:

Båndet under brystet er ekstra 
strækbart og tilpasser sig, 
efterhånden som din mave 
vokser.

De smarte clips kan nemt hægtes 
op og i, så de er nemme at få fat 
i, når du har brug for dem.

Bh’en er uden bøjle, så den 
former sig blidt efter dit bryst, og 
de bløde, aftagelige skåle skaber 
en smuk silhuet.

STØRRELSE

USA/CAN
EU FR/ES B C D E F

UK/AU

32 70 85 S S S S M

34 75 90 S S M M M

36 80 95 M M M M L

38 85 100 M M L L L

40 90 105 L L L L XL

42 95 110 L L XL XL XL

Nyhed

re
movable cups

ex
tra-stretchy

one-handed



Sove-bh
Den støttende, sømløse sove-amme-bh fra Medela er perfekt om natten, både 
under graviditeten og når du ammer. Det bløde fugtabsorberende materiale holder 
fugten væk fra din krop, så det hele tiden føles behageligt.

STØRRELSE

UK/AU EU FR/ES B C D DD (E) DDD (F)

32 70 85 S S S M  M

34 75 90 S S M M L

36 80 95 M M M L L

38 85 100 M M L L L

40 90 105 L L L L L

42 95 110 L L L - -

92 % nylon.

 8 % elastan

Findes i disse farver:

Den sømløse bryderryg giver 
fremragende komfort. Det bløde 
fugtabsorberende materiale  
holder fugten væk fra din krop.

Strækmaterialet kan strække sig  
i fire retninger, så bh’en nemt 
tilpasser sig i takt med 
forandringerne i din krop.

Krydsdesignet giver nem 
adgang til brystet, når der 
skal ammes om natten.

stretchy

easy access

seamless



Nyhed

Støttende mavebælte
Det sømløse og støttende mavebælte fra Medela lindrer og letter belastningen på 
din krop takket være det specialudviklede, fleksible og åndbare materiale. Det 
ekstra strækbare materiale over maven udvides i takt med, at du vokser, så du får 
den nødvendige støtte både før og efter fødslen.

91 % polyamid

 9 % elastan

Findes i disse farver:

Forstærkede paneler omkring 
ryggen og det nederste af maven 
giver blid støtte og lindring til  
disse områder.

Det sømløse, åndbare bælte er 
behageligt at have på og sidder 
dejligt tæt omkring din mave.

Takket være det ekstra strækbare 
panel hen over maveområdet  
vokser bæltet i takt med, at din 
mave gør det, og giver behagelig 
støtte efter fødslen.

STØRRELSE

Hoftemål cm tommer S M L XL

80 31-34 S 

90 35-37 S M

100 37-40 S M L

110 41-44 M L XL

120 45-47 L XL

130 48-51 XL

supportive

comfortable

f e

xib
le & seamless



no
-slip support

ea
sy

 hands-free pumping

easy zip up

Easy Expression BH/Top
Easy Expression bh’en er udviklet til at gøre håndfri dobbeltpumpning nemt og 
behageligt. Det strækbare materiale med forstærkede åbninger er designet til at 
tilpasse sig ændringerne i din krop, samtidig med at det giver fremragende 
skridsikker støtte og komfort under udpumpningen. 

85 % nylon.

15 % elastan

Findes i disse farver:

STØRRELSE

UK/
AU

EU
FR/
ES

B C D
DD
(E)

DDD
(F)

DDDD 
(G)

DDDDD 
(H)

32 70 85 S S S S S S  M

34 75 90 S S S S M M  M

36 80 95 S S M M M M  M

38 85 100 M M M M M L L

40 90 105 M M M L L L L

42 95 110 M L L L L L L

44 100 115 L L L L L - -

Integreret hægte øverst gør 
det nemt at lyne bh’en op.

Håndfri udpumpning på den 
nemme måde. Tilpasser sig 
din krop, så bh’en passer 
perfekt og sidder behageligt.

Forstærkede åbninger giver 
skridsikker støtte i høj kvalitet.
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For Belly Band: 
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
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Bravado Designs Ltd.
60 Scarsdale Road, Unit 100,
Toronto, Ontario M3B 2R7 Canada
www.bravadodesigns.com

Distributed by:
 
Denmark
Medela Medical Danmark
Hørskætten 14–16
2630 Tåstrup
Danmark
Phone +45 48 14 52 60
info@medela.dk
www.medela.dk


