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525
Massage BH

De naadloze Massage BH is uitgevoerd in ademend Microfaser stof.

Deze zachte soepele stof met noppenstructuur geeft een licht 

masserende werking. Door de bredere schouderbanden en zachte 

onderbusteband is de Massage BH een favoriet voor iedere dag.

Tip:  Bij uitstek geschikt ter ondersteuning van lymfoedeem 

behandelingen en sportieve activiteiten.

ART. NR. 525

MAAT Wit, beige, zwart:

75 - 100 Cup AA, A, 75 - 115 B,C,D

Espresso: 

75 - 100 Cup AA, A, B; 75 - 90 Cup C

EIGENSCHAPPEN Massage door microfaser noppenstructuur

Perfect voor lymfoedeem, sport- en vrijetijdsactiviteiten

KLEUR  wit  zwart  beige  espresso

MATERIAAL (BH) 88% polyamide, 12% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 88% polyamide, 12% elastan
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• Dubbel gevoerd voor extra 

ondersteuning

• Zacht brede onderbusteband 

geeft optimaal comfort

• Brede gepolsterde 

schouderbandjes

Suzanne,
50 jaar

Alle ABC-Modellen hebben een borstoperatie ondergaan

Ingeborg, 
53 jaar

3



515
Soft Shape T-Shirt BH

Naadloze BH met voorgevormde soft schalen in ademend Microfaser, 

onzichtbaar onder kleding. De brede gevoerde schouderbandjes 

zorgen voor een aangenaam draagcomfort. Zonder beugel en baleinen, 

verkrijgbaar in de basis tinten wit, zwart en beige.

ART. NR. 515

MAAT 75 - 100 Cup AA, A, B; 75 - 90 Cup C;

EIGENSCHAPPEN Voorgevormde foamcup met dunne schalen

Zonder baleinen en beugel

Zacht gevoerde schouderbandjes

KLEUR  wit  zwart  beige

MATERIAAL (BH) Microvezel 88% Tactel, 12 % elastan

MATERIAAL (HOESJE) 100% katoen
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Pia, 
58 jaar
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128
Jacquard BH

Als een tweede huid draagt deze naadloze BH met Jacquard motief.

Onder aansluitende kleding niet zichtbaar. De hogere zijpanden 

met baleinen en het hogere rugpand geven de Jacquard BH 

extra stevigheid. 

Vanaf mei 2019 ook uitgevoerd in wit.

ART. NR. 128

MAAT 75 - 100 Cup AA, A, B; 75 - 90 Cup C;D 75 - 85 Cup E

EIGENSCHAPPEN Ondoorzichtig, met microvezels en naadloos gevormde cups 

Zijpanden dubbellaags afgewerkt

Brede, licht gevoerde schouderbandjes

KLEUR  wit  beige

MATERIAAL (BH) 88% polyester , 12 % elastan

MATERIAAL (HOESJE) 83 % nylon, 17% elastan
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Kerstin, 
35 jaar
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130
Molded Leisure BH

Een topper betreft comfort. Naadloze katoenen BH top met 

verstelbare bandjes. Deze beugelloze BH top met voorsluiting 

en bredere onderbusteband draagt bijzonder comfortabel. 

Uitgevoerd in wit en beige.

ART. NR. 130

MAAT S, M, L, XL – A/B Cup en C/D Cup

EIGENSCHAPPEN Verstelbare schouderbandjes, voorsluiting, zonder beugel

Naadloze cup, aangename, bredere onderborstband

Katoenen naadloze cup

KLEUR  wit  beige

MATERIAAL (BH) 93% katoen, 7% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan
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Elaine, 59 jaar Ariane, 36 jaar
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132
Act ive BH

Trendy, up-to-date tijdens sport en vrije tijd. De Active top is bij 

uitstek geschikt voor sportieve activiteiten vanwege het elastisch en 

ademend materiaal. Het speciaal gevormde rugpand, de brede banden 

en de voorsluiting met rits zorgt voor een optimaal draagcomfort.

De cups zijn uitgevoerd met dunne uitneembare schalen.

ART. NR. 132

MAAT S,M, L, XL- Cup A/B

EIGENSCHAPPEN Luchtdoorlatend 

Met voorsluiting

V-rug design

KLEUR  roze/zwart

MATERIAAL (BH) 60 % polyamide, 32 % nylon, 8% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 60 % polyamide, 32 % nylon, 8% elastan
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503
Embrace BH

Een katoenen bustier met hoog decolleté afgewerkt met zachte kant.

Voorzien van een hoog achterpand en mooi afgewerkte kanten 

schouderbandjes en onderbusteband. De Embrace bustier mag gezien 

worden boven de V- hals.

ART. NR. 503

MAAT 75 - 90 AA, 75-100 Cup A, B, C, D; 80, 85 Cup E;

EIGENSCHAPPEN Bewerkte kanten cup

Dubbellaags gestikte zijpanden, zonder beugel en baleinen

KLEUR  wit  zwart  mocca  candlelight

MATERIAAL (BH) 90% katoen , 10% polyamide

MATERIAAL (HOESJE) 100% katoen
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Rosi, 
64 jaar

Petra,53 jaar

Birgit, 
50 jaar
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105
Pet i t  T-Shi r t  BH

Mooie, naadloze foamcup BH versierd met kant borduurwerk, zonder 

beugel. Het lage decolleté maakt deze BH bijzonder geschikt voor de 

kleinere cup maten en wanneer men borstsparend is geopereerd.

ART. NR. 105

MAAT 70 - 90 Cup AA 70 - 95 Cup A, B, C

EIGENSCHAPPEN Voorgevormde foamcups met zachte schalen

Met zijdelingse baleinen

KLEUR  wit  zwart  beige

MATERIAAL (BH) 90% polyester, 10% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan
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Rosi, 65 jaar
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110
Leisure BH

Super comfortabel, zacht en soepel. De Leisure BH top is uitgevoerd 

in katoen. Heerlijk draagbaar op allerlei momenten. De praktische 

voorsluiting maakt de BH top geschikt na de operatie. Maar ook als 

BH top voor de vrije tijd of zelfs om mee te slapen.

Verkrijgbaar in allerlei kleurtjes en dessins.

ART. NR. 110

MAAT XS (60,65cm alleen in wit, zwart en beige)

S (70, 75, 80 cm), M (85, 90 cm), 

L (95, 100 cm), XL (105, 110 cm), 

XXL (115, 120 cm) 

Cup A/B, C/D, E/F

MAAT SLIP S, M, L en XL

EIGENSCHAPPEN Voorsluiting en verhoogd rugpandje

KLEUR ZONDER SLIP  beige  blauw  grijs

KLEUR MET SLIP  wit  zwart  roze  mint  berry  star flowers 

MATERIAAL (BH) 93% katoen, 7% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan

MATERIAAL (SLIP) 95% katoen, 5% elastan
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Suzanne
50 jaar

Maria, 54 jaar

Sabine, 
47 jaar
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511
Femina BH

Voor wie meer van een klassieke uitstraling houdt is de Femina en 

prachtige BH. De prothesehoesjes van katoen zijn aan de bovenzijde 

transparant afgewerkt. Zo komt het kanten borduursel mooi tot zijn 

recht. De driedelige cup zorg voor een mooi silhouet. De bredere 

gevoerde schouderbandjes en het brede rugpand zorgen voor een 

optimaal draagcomfort. In het voorjaar verwachten we de Femina in 

cool grey.

ART. NR. 511

MAAT 85 - 115 Cup A;

75 - 115 Cup, B, C, D;

80 - 105 Cup E, F;

80 - 100 G;

EIGENSCHAPPEN 3-delige cup

Bewerkte kanten cup

KLEUR  wit  zwart  cool grey

MATERIAAL (BH) 86 % polyamide, 14% elastan

MATERIAAL (RUG) 80% polyester 20 % elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, transparante deel: polyamide
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Sabine, 
47 jaar

Sabine, 
47 jaar

Sabine, 
50 jaar
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133
X-Back Rose BH

Eindelijk een BH waarvan de schouderbandjes op haar plek blijven. 

Door het speciaal ontworpen rugpand kunnen de schouderbandjes 

niet afzakken. De licht gewatteerde cup met zeer vlakke naad zorgt 

voor een mooi silhouet. Een bescheiden roze print geeft de BH een 

mooie uitstraling.

ART. NR. 133

MAAT 75 - 95 Cup A; 75 - 100 Cup B; 75 - 105 Cup C, D

EIGENSCHAPPEN  Bijzonder rugpand ontlast de schouders

 Licht gewatteerde cups met subtiel rozen design

Goede pasvorm zonder beugel en baleinen

KLEUR  wit  zwart  cacao  crème

MATERIAAL (BH) 100% polyester,

MATERIAAL (RUG) 85% nylon, 15% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan
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Ariane, 36 jaar

Pia, 58 jaar
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123
Easy F i t  BH

Een praktische BH voor iedere dag. Het geheim zit in de voor- en 

achtersluiting. Door het drievoudig verstelbare rugpand is de BH 

individueel aan te passen. De licht gewatteerde cup met zeer vlakke 

naad zorgt voor een mooi silhouet. Een bescheiden roze print geeft de 

BH een mooie uitstraling.

ART. NR. 123

MAAT 75 - 95 Cup A; 75 -100 Cup B; 75 - 105 Cup C,D; 80 - 105 Cup E

EIGENSCHAPPEN Voor- en achterkant sluiting

Licht gewatteerde cups met subtiel rozen design

Zonder beugel, zonder zijdelingse baleinen

KLEUR  wit  zwart

MATERIAAL (BH) 100% polyester

MATERIAAL (RUG) 85% nylon, 15% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan
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Ursula, 47 jaar Dorit, 47 jaar

• Praktische sluiting 

aan de voorzijde 

• Met in 3 standen 

verstelbare rugsluiting 

• Gewatteerde cup met 

subtiel Rose ontwerp
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103
Lady Rose

Iedere dag een ander kleurtje. Dat kan met de Lady Rose BH.

De licht gewatteerde cup met zeer vlakke naad zorgt voor een mooi 

silhouet. Een bescheiden rozenprint geeft de BH een mooie uitstraling. 

Naast de basis kleuren wit, zwart en beige ook in Ruby Red, Navy Blue, 

Platinum Blue, Mint, Pink, Mocca en Cocoa. In het voorjaar in een leuke 

Petal Paisley print verkrijgbaar.

ART. NR. 103

MAAT Wit, zwart, beige, roze en cacao:

70 - 100 Cup AA; 70 - 105 Cup A,B; 70 - 115 Cup C; 75 - 115

Cup D; 80 - 115 E; 85 -115 F;

Blauw, ruby red, mint, mocca, platinum blauw en petal paisley

70 - 95 Cup A; 70 - 100 Cup B; 70 - 105 Cup C; 75 - 105 Cup D;

80 - 105 Cup E;

KLEUR  wit  zwart  beige  platinum blauw

 roze  cacao  mocca  petal paisley

 mint  ruby red  navy blauw

KLEUR/MAAT  mint  ruby red  petal paisley

SLIP 423  platinum blauw, M, L, XL

MATERIAAL (BH) 100% polyester

MATERIAAL (RUG) 85% nylon, 15% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan
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Ariane, 36 jaar

Monika, 
40 jaar

Astrid, 
50 jaar

Petra, 53 jaar
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101
Front  Lace BH

Een comfortabele BH uitgevoerd in zacht en ademend Microfaser.

De lichtgevoerde cup en schouderband is met een mooi kant afgewerkt. 

Een tweedelige cup met nagenoeg onzichtbare vlakke naad zorgt voor 

een mooi silhouet. Naast wit, zwart en beige ook verkrijgbaar in rose en 

een trendy Paisley print.

ART. NR. 101

MAAT 75 - 100 Cup, A, B, C; 75 - 90 Cup D

EIGENSCHAPPEN Licht gewatteerde 2-delige cup, met kant afwerkt

Zonder beugel of zijdelingse baleinen

KLEUR  wit  zwart  beige  roze

 periwinkle paisley met slip S; M, L; XL

MATERIAAL (BH) 85% nylon, 15% elastan

MATERIAAL (HOESJE) 95% katoen, 5% elastan
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Inge, 49 jaar

Sabine, 47 jaar

Carol, 62 jaar
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952
Post-Op.  hemdje

Dit hemdje is een ideale oplossing na een borstoperatie. Katoen zorgt 

voor een hoog draagcomfort, de ritssluiting zorgt voor het aantrek 

gemak. Doordat de schouderbandjes aan de voorzijde losgemaakt 

kunnen worden, is een optimale verzorging eenvoudig. De hoesjes aan 

de binnenzijde houden de eerste verzorgingsprothese op haar plaats.

ART. NR. 952

MAAT S (75 cm), M (80 cm), L (85 cm)

XL (90 cm), 2 XL (95 cm),

3 XL (100 cm), 4 XL (105 cm)

KLEUR  wit

MATERIAAL (BH) 94% katoen, 6% elastan

MATERIAAL (HOESJE) ???
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Sabine, 47 jaar
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519
Compress ie  Bandage

Deze Bandage is ontwikkeld om te dragen na een borstreconstructie, 

borstverkleining, borstlift of borstsparende operatie. Het zorgt voor 

een optimale stabilisatie en immobilisatie van de borst en bevordert 

de genezing. Ook als aanvullende therapie bij lymfoedeem is deze 

bandage een uitstekende aanvulling. Huidvriendelijk en gemaakt van 

uitzonderlijk zacht en comfortabel katoenen stretch. Zijpanden gemaakt 

van dubbellaags materiaal, schouderbanden met klittenbandsluiting 

en een voorsluiting met onderliggende haken en ogen. De brede 

onderbusteband zorgt voor een optimale compressie.

ART. NR. 519

MAAT 70 - 120 AA/A Cup, B/C -Cup en D/E Cup

EIGENSCHAPPEN Dubbellaagse zijpanden

Schouderbanden met klittenbandsluiting

Voorsluiting met onderliggende haakjes en oogjes

KLEUR  wit  zwart  beige

MATERIAAL (BH) 83% katoen, 8% polyamide, 9% elastan

MATERIAAL (HOESJE) ???
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Uw comfort

• Moderne pasvorm 

• Aangenaam koel

• Lichtgewicht voor een prettig draagcomfort

ABC Diamond prothesen
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Met handige velours reis/bewaar etui

ABC-DIAMOND - met optimale 
 verkoelende eigenschappen

Via de vele kanalen kan de warme 

lucht uitstromen en koelere lucht weer 

instromen. Dit leidt tot lagere waarden 

in temperatuur en vochtigheid en 

voorkomt warmte accumulatie.
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Massageform Serie

• Lichtgewicht

• Licht masserende werking op de huid

• Aangenaam koel en droog

• Natuurlijk aanvoelend
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Studie
Prof .  Dr.  Kurz

ABC Massageform - luchtig en verfrissend 

De rib en golfstructuur bevordert de 

luchtcirculatie waardoor een koelend 

en drogend effect wordt bereikt. 

Een wetenschappelijke studie – uitgevoerd 

door het laboratorium voor toegepaste 

ergonomie aan de Universiteit van München 

- toont de positieve klimatologische 

eigenschappen van deze prothese.

Relatieve vochtigheid op het contactvlak van de borstprothese
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MyForm Serie
Volledige prothese voor een volledig individuele balans

Uw draagcomfort in één oogopslag:

• Individueel aanpasbaar door 

opvulling met fiberfill.

• Lichtgewicht prothese als verzorging 

na een mastectomie.

• Bij een onregelmatig littekengebied 

• Volume aanpassing bij 

gewichtsschommelingen

• Bij behoefte aan tussenmaten
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ABC Air Prothesen 

De nieuwe l ichtgewicht

Bijzonderheden:

• Het ultralichte gewicht van de prothese verlicht niet 

alleen je schouder- en nekspieren, maar ook de rug

• Perfecte pasvorm, de Air-serie biedt een keuze 

uit 4 verschillende vormen

• Verlichting lymfoedeem en osteoporose

• Populair als sportprothese
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ABC deelprothesen

Stevige volle 
deelprothese van 

lichtgewicht siliconen
Lightweight Triangle 

Shaper

Ronde schaal 
prothese

Apex Shaper Round

Individueel aanpasbaar 
door te vullen met

Fiberfill
MyForm Shaper

Lichtgewicht schaal 
met push up effect

Elliptical Shaper

Zachte lichtgewicht 
siliconenschaal met 

masserende 
golfstructuur

Massageform Shaper 
Lightweight
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Flinterdun voor 
kleine correcties

Modified Triangel 
Shaper

Ovale vorm, ideaal 
voor bikini en badpak

Teardrop Shaper 
Standard

Zelfhechtende schaal 
om direct tegen de 

huid te dragen
Massageform  
Shaper Attach

Deelprothese 
met verkoelende 
diamantstructuur
Diamond Shaper 

Lightweight

Ventilerend en fris
met masserende 

golfstructuur
Massageform Shaper

Breng de symmetrie van de borst terug
Compensatie voor borstsparende operaties en reconstructie
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Basko Healthcare
1505 HX Zaandam
Fax: +31 (0) 75 - 612 63 73
Internet: www.basko.com

Pieter Lieftinckweg 16
Tel.: +31 (0) 75 - 613 15 13

E-mail: verkoop@basko.com
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