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Class I

Seamless 4-way stretchCompression class 2

CCL 2
22-32 mmHg
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Klara er en stabil sømløs BH i dobbeltlagt materiale med 
kompression tilsvarende kompressionsklasse 2. Beregnet til 
brug efter forskellige typer brystkirurgi såsom brystreduktion, 
mastektomi, lumpektomi. Egnet til behandling af 
lymfeødem på brystet. Blødt materiale mod hud, der er 
strålebehandlet. Bred i ryggen og høj midt på forsiden. 
Fuldt oplukkelig foran, hvilket giver nem anvendelse med 
kroglukning. Justerbare skulderstropper, som kan åbnes helt.

- Kompression tilsvarende kompressionsklasse 2.
- Oplukkelig midt på forsiden med kroge, justerbar i tre trin.
- Brede og justerbare stropper foran med kroglukning, 
  justerbar i flere trin.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne, føles behagelig 
  mod eventuelle sår og arvæv. 
- Ekstra høj udskæring i armhulen, på ryggen og midt 
  på forsiden.

Indikationer: Postoperativ BH med kompression tilsvarende 
kompressionsklasse 2. Beregnet bruges til forskellige typer af 
brystoperationer. Lymfeødem i thorax. 
Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. 
Høj risiko for trombose. 

Materiale: 83% polyamid, 11 % elastan, 6% polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 60ºC. 40ºC anbefales, da det 
giver den bedste holdbarhed. Luk alle hægter før vask. Brug 
gerne vaskepose. Kan tørretumbles ved lav varme. Må ikke 
stryges. Lægges i blød eller vaskes i koldt vand i tilfælde af 
blodpletter. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, 
da det kan forringe materialet. 

Klara - Kompressions-BH

Fuldt oplukkelig foran og stropper, 
der er nemme at anvende 
direkte efter operationen/under 
helingsprocessen. 

Størrelsesvejledning:
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ART.NO 31148

Model Størrelse Art.no

Klara hvid S 31148-09-40

Klara hvid M 31148-09-50

Klara hvid L 31148-09-60

Klara hvid XL 31148-09-70

Klara hvid 2XL 31148-09-80


