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Formbar bælte, der giver stabil støtte. Let at lukke og 
justere med håndtag og velcro på forsiden. Velcroen 
fastgøres til en lang fastgørelsesoverflade, hvilket gør 
at bæltet er fleksibelt i størrelse/omfangsmål og kan 
justeres for mere eller mindre støtte.

Glat og luftigt materiale, som føles behageligt og 
giver huden mulighed for at ånde. Bæltet former 
sig let og passer til forskellige placeringer over 
bækkenet, omkring maven, hofte eller brystet. 
Bæltet er vendbart for, at passe på både højre og 
venstre side. Højde 20 cm.

Indikationer:
Når kompression og let støtte ønskes over maven/
bækkenet. Velegnet som både postoperativ og 
permanent bælte. Velegnet til bredere brystbånd 
efter operation, for eksempel v gynækomasti eller 
som aflastning efter thoraxkirurgi. Velegnet til mindre 
abdominal kirurgi, til aflastning af ukompliceret brok 
eller stomi. Stomipose kan fastgøres under bæltet. 
Bæltet er ikke egnet til at klippe hul i. Kan bruges 
som en behagelig støtte efter graviditet eller som let 
rygstøtte.

Materiale:
37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 4% Nylon.
Latexfri.

Vaskeråd:
Maskinvaskes ved 40 ºC, kan ved behov vaskes 
ved højere temperaturer, dog maks. 60 ºC. 
Produktet holder længere, hvis det vaskes ved 
lavere temperaturer. Brug vaskepose. Tørres plant. 
Må ikke tørretumbles. Luk alle velcrobånd før 
vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, 
da det kan forringe materialet.

Størrelse/Måltagning: 
Mål omkring overkroppen svarende til tilltænkte 
placering i cm. Tjek måltabellen for at finde 
rette størrelse. 

Smidig - Bælte
ART.NO 50247

Størrelse Mål (cm) Art. no.

XS 60-75 50247-00-30

S 70-85 50247-00-40

M 80-100 50247-00-50

L 95-115 50247-00-60

XL 110-125 50247-00-70

2XL 120-135 50247-00-80


