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LyftPlus Special - Bælte

LyftPlus Special er et halvfabrikat til anvendelse ved fremstilling 
at et ekstra stabilt abdominalt elastisk bælte. Det blødt 
formede maveparti giver en bekvem og effektivt støtte/løft 
til personer med kraftig bug. Velegnet til personer med slap/
stor bug, brok efter maveoperationer for a forhindre arbrok/
opspringning af sår. Bruges også til fremstilling af stomibælte 
til personer med kraftig bug hvor stomien sidder i venstre side. 
Materialet i ryggen er elastisk. Frontpartiet er uelastisk for at 
give optimal støtte. Det stabile materiale på forsiderne yder 
et stumt tryk og er specielt velegnet ved stomi, da det er let 
at klippe i og ikke trævler. LyftPlus Special er åben i sømmen 
midtfor og i sømmen midtbag for at muliggøre tilpasningen 
optimal. Bæltet kan også forkortes opadtil/nedadtil til den 
ønskede højde. Fås i beige.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til personer med stort maveparti som behøver 
støtte/ aflastning, ved forskellige typer af lettere brok samt ved 
tilpasning til stomibælte. Til postoperativt pleje efter thorax/
bugoperationer for at aflaste sår, forhindre opspringning af ar 
samt ved tidlig mobilisering af patienten. 
Kontraindikation: klemt brok.

Materiale: Polyester 53%, Polyamid 38%, Naturgummi latex 9%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd. Benyt 
vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges 
eller tørretumbles.

Materiale som bestilles separat:
- Kantbånd, artikelnummer 91121-08,
- Fjederkanal, artikelnummer 91122-08-21, 
- Velour Active - velour stof, artikelnummer 91130-08-00

ART.NO 50208

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

M 90-105 50208-08-50

36 cm 25 cm
L 100-115 50208-08-60

XL 110-125 50208-08-70

2XL 120-135 50208-08-80

Syningen er dækket af 
øvrig tekstil og kommer 
ikke i kontakt med huden.


