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tillverkning av protes 

Proteser som tillverkas hos ProtesTeknik 
i Norr utgår från en avgjutning av det 
område där protesen skall sitta. 
Protesen tillverkas mot avgjutningen. Det 
gör att den får en perfekt passform. 
Alla proteser tillverkas individuellt an-
passade. 
Proteserna tillverkas efter individens öns-
kemål. 

Proteserna kan göras i två modeller. 

1. Standard, fungerar som utfyllnad i 
byxor (packer) och har ett naturtro-
get utseende samt hudkänsla. 

2. Protes med urinarfunktion har ett 
naturtroget utseende samt hud-
känsla. 

Arbetets gång: 

Remiss från ditt sjukhus skickas till ProtesTeknik 
i Norr AB. 

Ditt sjukhus bokar tid och datum för avgjutnings-
mottagning med ProtesTeknik. 

Innan avgjutningen får du se olika typer av pe-
nisproteser, du får bestämma hur din protes skall 
se ut samt att färgtagning tas. 

Efter avgjutningen tillverkas en 
vaxprototyp hos Protesteknik. 

Bilder på prototypen mailas till 
dig för godkännande. 

Den färdiga protesen skickas hem till dig, rekommenderat. 

Medicinskt silikon 
Materialen som används är 
Medicinska  silikoner, 
Den är godkänd för att sitta mot 
huden i upp till 30 dagar. 

Silikonerna tillverkas i olika hård-
heter och på det viset kan det bygg-
gas upp proteser så att den får en 
känsla av att vara en del av krop-
pen. 
Protesen fylls med ett mjukare sili-
kon, för en taktilare känsla. 

ProtesTeknik i Norr AB 
är registrerad hos Läkemedelsver-
ket för tillverkning av medicintek-
niska produkter. 
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