ER DU
BRYSTOPERERET?
Fysioterapeutisk behandling
af følgegener efter brystkræftoperation

AS FYSIOTERAPI
Langelinie 29, 2.sal
5230 Odense M
+45 63 11 11 59
www.asfysioterapi.dk
Pia Christiansen

BRYSTOPERERET
At få brystkræft betyder oftest, at
du skal opereres og måske have
kemo- og strålebehandling.
Der kan være brug for vejledning
og behandling før og efter en
eventuel operation.
I et forløb med brystkræft har
adskillige nedbrydende faktorer
spillet ind over en lang periode
med operation, strålebehandling,
kemoterapi mm. Kroppen er derfor
meget forandret i forhold til det,
den var før brystkræften.

SÅDAN BEHANDLES DER
Vi lægger derfor altid stor vægt på
en grundig undersøgelse, hvor
patientens sygehistorie er vigtig
og ofte meget kompleks.
Der er altid fokus på den enkelte
patient, og det er vigtigt for os, at du
føler dig imødekommet med en forståelse for både de fysiske og psykiske gener, som opstår i forbindelse
med en kræftdiagnose.
En hurtig indsats er vigtig, du skal
derfor komme lige så snart, du har
fået stillet diagnosen.

Vi tilbyder behandling både før og
efter operationen. Behandlingen er
individuel og specialiseret.
Før operationen undersøges du
grundigt, og der er særligt fokus
på bevægelighed og styrke i ryg,
skulder, nakke og arm. Derudover
instrueres du i øvelser, som du kan
starte med at lave samme dag, som
du bliver opereret.

Efter operationen og strålebehandlingen arbejdes der med en behandlingsteknik, der gennem forskydning
og udspænding af vævet samt neurodynamisk behandling reducerer
smerter og stramhed i arvæv.
Derudover formindsker behandlingen risiko for lymfødem.

I behandlingen benytter fysioterapeuten sig af:
· Manuel terapi (Kirsten Tørsleff)
· Manuel lymfedrænage (Földi metoden)
· Relevant øvelsesterapi
· Nerveudspændingsteknikker
Vores mål er at hjælpe dig tilbage til
en normal hverdag og et arbejdsliv så
godt og hurtigt, det kan lade sig gøre.

Med behandlingen får du de bedst
mulige betingelser for at genskabe fuld
bevægelighed, styrke og smidighed.

BEHANDLEREN
På klinikken har fysioterapeut
Pia Christiansen speciale i behandling
af brystkræftpatienter.
Pia har behandlet brystkræftpatienter
i mange år, og med hendes store
viden, erfaring og engagement for de

brystopereredes område, ved hun
præcis, hvad du har brug for – både
før og efter din operation.
Fysioterapeuten samarbejder med
Kirsten Tørsleff, Kræftens Bekæmpelse, DBO med flere.

LAD OS HJÆLPE
Kontakt os på telefonnummer 63 11 11 59/50 56 26 99, hvis du vil vide mere
om behandlingen, eller hvis du ønsker at bestille tid.
Besøg vores hjemmeside www.asfysioterapi.dk

