
Graviditets- och mammakläder
bekväma, funktionella och av hög kvalitet



Dina behov – vår passion

När du använder rätt slags underkläder 
som passar just dig och dina behov 
bidrar det till en mer välfungerande  
och behaglig graviditet, amning eller 
pumpning. Det är svårt att veta i förväg 
hur mycket kroppen kommer att 
förändras i samband med graviditet och 
amning. Förändringarna kan variera över 
tid under hela graviditeten och i vissa fall 
till och med under en och samma dag. 
Därför är det av största vikt att du väljer 
rätt underkläder som kan växa med  
dig och erbjuda dig stöd även efter 
förlossningen, så att varje steg på  
resan blir så behagligt som möjligt.

Med över femtio års erfarenhet av och 
kunskap om bröstmjölk kan Medela 
erbjuda underkläder som ger stöd dygnet 
runt – dina behov är vår passion. 

Våra underkläder är precis som alla andra Medela-produkter utformade för att 
förenkla ditt liv, så att du verkligen ska kunna njuta av tillvaron som förälder.



Hur hittar man rätt gradivitets- och 
amnings-BH?

Fördelar med olika amnings-BH:ar
Det kan vara svårt att veta i förväg hur 
mycket brösten kommer att förändras 
under graviditeten och amningsperioden. 
Varje kropp är unik och förändras på sitt 
individuella sätt. På vissa mammor blir 
brösten bara en kupstorlek större medan 
de på andra mammor växer med flera 
kupstorlekar. Därför är det en stor hjälp 
att bära välutformade underkläder som 
anpassar sig när kroppen förändras  
och är sköna och bekväma.

En amnings-BH utan byglar och sömmar, 
och som ger bra stöd, är det bästa 
alternativet under dagtid. Du kan börja 
använda den här typen av BH när dina 
vanliga BH:ar börjar bli för små. När du 
sedan börjar amma kan du använda 
BH:ar med nedfällbara kupor som gör 
det möjligt för dig att amma enkelt och 
diskret. För att du ska kunna amma 
enkelt på nätterna eller när du ligger  
och vilar bör du välja en sov-BH som  
är bekväm och andningsbar och  
håller BH-inläggen på plats.

Det är viktigt att du väljer en välsittande graviditets- och amnings-BH som 
ger bra stöd, eftersom din kropp förändras när den förbereder sig inför 
amningen. Medelas underkläder är utformade för att uppfylla dina behov  
var som helst, när som helst, dygnet runt och året runt.

Vilken underklädesstorlek  
behöver du?
Det första steget för att hitta rätt BH är 
att mäta upp din storlek. Det gör du 
enkelt hemma eller med hjälp av ett 
duktigt biträde i en specialiserad 
underklädesbutik. 

Efter mätningen bör du alltid prova BH:n 
för att känna att den sitter som den  
ska. Då kan du även testa BH:ns olika 
funktioner såsom hakar, nedfällbara 
kupor, klämmor, material, form, stöd, 
diskretion m.m.

Så här mäter du
Steg 1: Mät där bysten är som störst 
och håll måttbandet rakt. 
Steg 2: Mät runt bröstkorgen, precis 
under bysten. Var noga med att hålla 
måttbandet rakt hela vägen runt.

Vilken Medela-storlek har du?
Använd dig av storlekstabellen, som 
omfattar alla typer av Medela-BH:ar,  
för att hitta din storlek.

Läs mer på www.medela.se



Första  
trimestern

Andra  
trimestern

Graviditets- och mammakläder  

– sömlös kollektion

Graviditets- och  
amnings-BH

Comfy amnings-BH

Natt- och  
amnings-BH

Graviditetsgördel

Easy Expression BH



Tredje  
trimestern

 
Födsel

0–3  
månader

3–6  
månader

6 månader 
och äldre

 Fyrvägsstretch
 Klämmor som enkelt hanteras med en hand
  Tre rader med hyskor och hakar (endast i storlekarna L/XL)
 Medelstöd

 Extra mjukt tyg
 Uttagbara formpressade kupor
  Klämmor som enkelt hanteras med en hand
 Lätt stöd

 Extra elastiskt tyg
 Invävd design ger stöd
 Andningsbart material

 Fyrvägsstretch
 Integrerad övre hyska
  Förstärkta sömmar som ger  

extra stöd för tratt och flaska

 Fyrvägsstretch
 Omlott-design fram och brottarrygg
 Lätt stöd



Graviditets- och amnings-BH
Det högkvalitativa stretchmaterialet i graviditets- och amnings-BH:n anpassar sig 
efter din kropp när den förändras. BH:n har inga byglar eller sömmar och ger dig 
perfekt stöd och komfort varje dag under graviditeten och medan du ammar. BH:n 
kan öppnas och stängas med en hand, vilket gör det enklare att amma.

STORLEK

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

Finns i följande färger:

Det högkvalitativa stretchmaterialet 
anpassar sig efter din kropp när den 
förändras. Utan byglar och sömmar 
för maximal komfort.

För graviditet och amning.  
L/XL-storlekarna är försedda med 
tre rader med hyskor och hakar.

Klämmorna är enkla att öppna 
och stänga och sitter säkert 
på plats när det behövs.

co
m

fortable support

adjustable f t

one-handed



Comfy amnings-BH
Den snygga, sömlösa amnings-BH:n med uttagbara formpressade kupor 
formar varsamt bysten och ger den en tilltalande silhuett. Med ett extra 
elastiskt band under bysten och mjukt tyg växer amnings-BH:n med 
formpressade kupor tillsammans med dig och erbjuder daglig komfort under 
hela graviditets- och amningsperioden – samtidigt som du ser fantastisk ut.

 92 % Nylon

 8 % Elastan

Finns i följande färger:

Bandet under bysten är extra 
elastiskt och anpassar sig mjukt 
efter den växande magen.

Klämmorna är enkla att öppna 
och stänga och sitter säkert på 
plats när det behövs.

Den bygellösa BH:n formar 
varsamt bysten och ger den en 
tilltalande silhuett tack vare de 
mjuka, uttagbara kuporna.

STORLEK

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

re
movable cups

extra-stretchy

one-handed



Natt- och amnings-BH
Medelas sömlösa sov- och amnings-BH är perfekt att bära på natten för mammor 
och under amning. Det mjuka materialet har andningsbara egenskaper och håller 
fukten borta från din kropp för bästa möjliga komfort.

STORLEK

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

Finns i följande färger:

Den sömlösa brottarryggen ger 
utmärkt komfort. Det mjuka 
materialet har andningsbara 
egenskaper och håller fukten  
borta från din kropp.

Tyget med fyrvägsstretch anpassar sig 
enkelt efter din kropp när den förändras 
i samband med graviditet eller amning.

Omlott-designen underlättar 
för amning under natten.

stretchy

easy access

seamless



Nyhet

Stödjande graviditetsgördel
Medelas sömlösa och stödjande graviditetsgördel ger tack vare den invävda tekniken 
komfort och avlastning för känsliga områden som nedre delen av magen och 
ländryggen. Det extra elastiska tyget över magområdet växer med dig och  
ger stöd både före och efter förlossningen.

91 % Polyamid

 9 % Elastan

Finns i följande färger:

Förstärkta delar runt ryggen och 
nedre delen av magen ger ett 
varsamt stöd och avlastar dessa 
områden.

Den sömlösa, andningsbara gördeln 
är bekväm att bära och sitter skönt 
och tätt runt magen.

Tack vare den extra elastiska delen 
över magområdet kan gördeln växa 
tillsammans med magen och ge 
stöd även efter förlossningen.

STORLEK

Höftmått cm tum 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

fle
xi

bla och sömlösa



Easy Expression BH
Easy Expression-BH:n har utformats för att göra handsfree-dubbelpumpning så 
enkelt och bekvämt som möjligt. Det elastiska materialet med förstärkta öppningar är 
utformat för att anpassa sig efter din kropp när den förändras och samtidigt ge extra 
stöd och komfort under pumpning. 

85 % Nylon

15 % Elastan

Finns i följande färger:

STORLEK

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 - -

En integrerad övre hyska 
gör det enkelt att öppna 
BH:n.

Gör handsfree-pumpningen 
enklare. Anpassar sig efter  
din kropp för bästa möjliga 
passform och komfort.

Förstärkta sömmar som ger extra 
stöd för tratt och flaska.

no
-slip support

easy zip up

ea
sy

 hands-free pumping
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Bravado Designs Ltd.
60 Scarsdale Road, Unit 100,
Toronto, Ontario M3B 2R7 Canada
www.bravadodesigns.com

Distributed by:
 
Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se


