
Intimplagg
behagelige, praktiske og av høy kvalitet



Dine behov – vår lidenskap

Å bruke intimplagg som passer til deg og 
dine behov er selve nøkkelen til en 
vellykket og gledelig graviditet og 
pumpeopplevelse. Det er en utfordring å 
vite på forhånd hvor mye kroppen din vil 
endre seg under graviditet og amming. 
Endringene kan variere gjennom 
graviditeten og i enkelte tilfeller også på 
én enkelt dag. Det er derfor utrolig viktig 
å velge intimplagg som vokser i takt med 
deg og gir deg støtte etter fødselen, 
plagg som sørger for en behagelig 

opplevelse på hvert trinn i utviklingen.
Medela har over 50 års erfaring med 
brystmelk og Medelas intimplagg gir deg 
støtte døgnet rundt. Dette er fordi dine 
behov er vår lidenskap. 

Våre intimplagg er, som ethvert Medela-produkt, utformet for å gjøre hverdagen 
din enklere; slik at du kan nyte hvert øyeblikk til fulle som foreldre.



Slik finner du amme-bh i riktig 
størrelse

Fordeler med ulike amme-bh-er
Det kan være utfordrende å vite hvor  
mye brystene dine vil endre seg i løpet  
av graviditeten og under ammeperioden. 
Enhver kvinnekropp er unik og 
gjennomgår individuelle forandringer; 
noen mødre går bare opp en 
skålstørrelse, mens andre går opp  
flere størrelser. Det er derfor fordelaktig  
å bruke godt utformede intimplagg  
som vil tilpasse seg til kroppen din og 
samtidig gjøre hverdagen enklere  
og mer komfortabel.

En støttende bøyle- og sømløs amme-bh 
er det mest behagelige alternativet på 
dagtid. Du kan begynne å bruke denne 
typen bh når de vanlige bh-ene dine ikke 
lenger passer. Når du begynner å amme, 
vil bh-er med skåler gjøre at du kan 
amme barnet ditt enkelt og diskré. For  
å gjøre mating om natten enkelt bør du 
velge en natt-bh som er komfortabel, 
som puster og som holder 
ammeinnleggene på plass.

Det er viktig at du velger en amme-bh som passer bra og gir god støtte  
for at du skal føle deg bekvem mens kroppen din gjennomgår endringene 
for å forberede seg til ammeprosessen. Medela intimplagg er utformet for  
å tilpasse seg etter dine behov, uansett hvor og når du trenger oss,  
døgnet rundt gjennom hele året.

Hvilken størrelse trenger  
du på intimplagg?
Det første trinnet i å finne bh-en som er 
riktig for deg er å ta nøyaktige mål, noe 
som enkelt kan gjøres hjemme eller  
av en profesjonell i butikk. 

Det er lurt å prøve bh-en du har valgt 
etter målingen for å sikre at den sitter 
som den skal. Dette vil også gi 
deg muligheten til å teste de ulike 
egenskapene til bh-en, som hekter, 
skålene som kan åpnes, stoff, form, 
støtte, hvor diskré den er, osv.

Slik måler du
Trinn 1: Mål omkretsen der bysten  
er størst, og hold målebåndet rett. 
Trinn 2: Mål rundt overkroppen like 
under brystene. Hold målebåndet rett 
hele veien rundt.

Hvilken Medela-størrelse er du?
Vennligst følg størrelsestabellen for  
hver bh-type fra Medela for å finne  
riktig størrelse.

Mer informasjon finnes på www.medela.no



 
1. trimester

 
2. trimester

Intimplagg –  
sømløs kolleksjon

Graviditets- og  
amme-BH

Comfy amme-BH

Natt-og amme-BH

Graviditetsbelte/ 
Magebånd
Easy Expression  
BH-topp



 
3. trimester

 
Fødsel

0–3  
måneder

3–6  
måneder

Utover 6 
måneder

 Stoff med 4-veis stretch
 Enkle énhåndshemper
 3 hekter og hemperrader (kun for størrelse L/XL)
 Middels støtte

 Ekstra mykt stoff
 Uttakbare skumskåler
 Enkle énhåndshemper
 Lett støtte

 Ekstra elastisk stoff
 Støttende sammenstrikket utforming
 Pustende materiale

 Stoff med 4-veis stretch
 Integrert øvre hekte
  Forsterkede åpninger for støtte  

som ikke sklir

 Stoff med 4-veis stretch
 Fremside i kryssmønster og racerback rygg
 Lett støtte



co

mfortable support

adjustable f t

one-handed

Graviditets- og amme-BH
Det eksklusive stretchstoffet til amme-bh-en tilpasser seg din skiftende form. Den 
bøylefri og sømløse utformingen gir god støtte og hverdagskomfort gjennom 
graviditeten og mens du ammer. De enkle enhånds «åpne-og-lukke»-hektene gjør 
ammeprosessen enkel.

STØRRELSE

US/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

Tilgjengelige farger:

Eksklusivt stretchstoff som tilpasser 
seg til din skiftende form. Bøylefri 
og sømløs for maksimal komfort.

For graviditet og amming. 
Størrelse L/XL har 3-rader 
med hekter og hemper.

«Åpne-og-lukke»-hektene kan 
enkelt hektes av og på igjen 
og samtidig holde seg sikkert 
på plass ved behov.



re
movable cups

ex
tra-stretchy

one-handed

Comfy amme-BH
Den stilfulle sømløse Comfy amme-BH med uttakbare skåler former bysten 
skånsomt og skaper en attraktiv silhuett. Comfy amme-BH har et spesielt 
elastisk bånd under bysten og mykt materiale. Dette gjør at bh-en vokser  
i takt med deg og sørger for hverdagskomfort gjennom hele graviditeten  
og ammeperioden, samtidig som du ser fantastisk ut.

92% Nylon

 8% Elastan

Tilgjengelige farger:

Båndet under bysten er spesielt 
elastisk og tilpasser seg skånsomt 
til den voksende magen din.

«Åpne-og-lukke»-hektene kan 
enkelt hektes av og på igjen og 
samtidig holde seg sikkert på 
plass ved behov.

Den bøylefrie bh-en former bysten 
skånsomt og skaper en attraktiv 
silhuett, takket være de myke 
uttakbare skålene.

STØRRELSE

US/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

Nyhet



Natt-og amme-BH
Denne støttende og sømløse natt- og amme-bh-en fra Medela er ideell for bruk om 
natten under graviditet og amming. Det myke stoffet med fukttransporterende 
egenskaper holder kroppen din tørr for best mulig komfort.

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

Tilgjengelige farger:

Den sømløse sportsryggen sørger 
for overlegen komfort. Mykt 
materiale med fukttransporterende 
egenskaper som holder kroppen 
din tørr.

Stretchstoffet som kan strekkes i 
fire retninger og tilpasser seg enkelt 
mors skiftende form under graviditet 
og amming.

Kryssdesignen gir enkel 
tilgang ved mating om natten.

stretchy

easy access

seamless



Nyhet

Støttende graviditetsbelte/magebånd
Det sømløse og støttende magebåndet fra Medela sørger for komfort og avlastning i 
sensitive områder, takket være den sammenstrikkede teknologien og det pustende 
materialet. Det spesielt elastiske materialet over magen vokser i takt med deg og gir 
deg den støtten du trenger før og etter fødselen.

91% Polyamid

 9% Elastan

Tilgjengelige farger:

Forsterkede partier rundt ryggen og 
under magen sørger for skånsom 
støtte og avlastning i disse 
områdene.

Det sømløse og pustende 
magebåndet er komfortabelt og 
sitter fint og tett rundt magen.

Båndet kan vokse i takt med 
magen og gi deg støtte før og 
etter fødselen, takket være et 
spesielt elastisk panel på tvers 
av mageområdet.

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-topp
Easy Expression bh-topp er utviklet for å gjøre handsfree dobbeltpumping enkelt og 
komfortabelt. Det elastiske stoffet med forsterkede åpninger er utviklet for å tilpasse 
seg til forandringer i kroppen din og samtidig sørge for sklisikker støtte og komfort 
under pumpeøkten. 

85% Nylon

15% Elastan

Tilgjengelige farger:

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 - -

Integrert hempe øverst gjør 
det enkelt å ta opp glidelåsen.

Enkel handsfree-pumping. 
Tilpasser seg til kroppen din 
for utmerket passform og 
komfort.

Forsterkede åpninger for sklisikker 
støtte av høy kvalitet.





medela_norge

www.medela.no

For Belly Band: 
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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Bravado Designs Ltd.
60 Scarsdale Road, Unit 100,
Toronto, Ontario M3B 2R7 Canada
www.bravadodesigns.com

Distributed by:
 
Norway
Medela Medical Norge
Rosenholmveien 25
1414 Oslo
Norge
Phone  +47 47 77 77 17
Fax  +47 66 80 99 13 
info@medela.no
www.medela.no


