Jak często powinnaś badać piersi?

Kontrola wizualna

Badanie piersi zaleca się wykonywać

Pod prysznicem: Unieś jedną rękę do góry,

Stań przed lustrem i spójrz na obie piersi

raz w miesiącu, najlepiej dwa do trzech dni

a drugą zbadaj pierś. Następnie zmień strony,

ze swobodnie opuszczonymi ramionami

Uwaga: Twoja lewa i prawa pierś

po miesiączce.

aby sprawdzić drugą pierś.

po bokach. Następnie oprzyj dłonie na

prawdopodobnie nie są takie same.

Jak to się robi? Zacznij od dotknięcia obu piersi

W pozycji leżącej: Umieść jedną rękę pod

biodrach z niewielkim naciskiem, tak aby

Niewiele kobiet posiada identyczne piersi,

opuszkami palców. W celu ułatwienia badania

głową i delikatnie zbadaj pierś drugą ręką.

mięśnie klatki piersiowej były napięte.

dlatego zwróć uwagę na zmiany takie jak:

polecamy użyć olejku lub żelu pod prysznic.

Następnie zmień strony, aby sprawdzić drugą

W ostatnim kroku unieś obie ręce wysoko

pierś.

nad głowę.

Samobadanie piersi
#hellobodypinktober
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Zbadaj pierś dłonią, łącznie z
pachą, uciskając ją na zmianę
lekko, średnio i mocno.

Zbadaj pierś dłonią, jedna
po drugiej, stosując ruch
w górę i w dół.

Zbadaj pierś dłonią,
jedna po drugiej,
stosując ruch kolisty.

Zbadaj pierś dłonią,
jedna po drugiej,
stosując ruch półkolisty.

Czy czujesz nietypowe
guzki lub wgłębienia?

Czy zaobserwowałeś
zmiany koloru skóry,
tekstury, kształtu lub
rozmiaru piersi?

Czy zauważyłaś zmiany
na sutkach (np. kolor) lub
wyciekający z nich płyn?

Rak piersi jest jednym z
najczęstszych typów raka u kobiet
Do tej pory nie posiadamy wystarczającej
ilości informacji na temat przyczyn jego
występowania, dlatego wczesna diagnoza jest
bardzo ważna. Październik od lat powiązany

Prawdziwe piękno znajduje się
wewnątrz każdego z nas!

Zjednoczmy się i szerzmy
informacje o Różowym
Październiku!

jest z symbolem różowej wstążki, symbolizującej

pokochanie siebie, takimi, jakimi jesteśmy. To

Poprzez kampanię „Love your boobs!“ chcemy

Chcemy mieć pewność, że każda z nas

nasze niedoskonałości sprawią, że jesteśmy

zachęcić kobiety do stworzenia zdrowej relacji

otrzyma edukację oraz informację jak ważne

jedyni w swoim rodzaju.

ze swoimi piersiami. Ich rozmiar oraz kształt nie

są regularne badania piersi.

odzwierciedla tego, kim jesteś.

Oprócz wizyt kontrolnych u ginekologa

walkę z rakiem piersi, edukację w zakresie
profilaktyki, badania i leczenie.

W HelloBody wierzymy w samoakceptację oraz

bardzo ważne jest samodzielne

Kobiety stanowią ogromną część naszej
społeczności. Dlatego dążymy do tego, aby

Nasz #hellobodypinktober stoi za akceptacją

każda z nas poświęciła swojemu ciału uwagę,

własnego ciała oraz szerzeniu informacji na

na jaką zasługuje. Nie tylko pod względem

temat raka piersi.

pielęgnacji, ale również zdrowia.

wykonywanie badania piersi.
Na odwrocie ulotki znajdziesz instrukcję

hello-body.pl

hellobodyPL

@hellobody_pl

Safe & natural
ingredients

Dermatologically
tested excellent

dotyczące samodzielnego badania piersi
i tego, na co należy zwracać szczególną
uwagę.

Not tested
on animals

HelloBody GmbH, Rotherstraße 16, 10245 Berlin, Germany

