AbdoCare - Bælte
ART.NO

50225, 50226, 50237

AbdoCare er et elastisk bælte, der giver smertelinding og
effektiv støtte/kompression over maven og giver mulighed
for hurtig mobilisering efter operationen. Bæltet er nemt at
tilpasse og anvende direkte efter operationen. Størrelsen/
kompressionsgraden/facon kan nemt justeres på grund af
at velcroen kan fastgøres på hele bæltets overflade.
AbdoCare fås i to forskellige højder og størrelser med store
interval. En størrelse kan bruges som universel størrelse og
dermed lette lagerbeholdningen. Bæltet kan også gøres
lavere ved at skære et højdeniveau af. Ved behandling af
stomi/brok er det muligt at skære huller i AbdoCare for, at
eksponere stomien. Farve hvid.
50225: 23 cm høj

Grad af kompression: Medium, 2 af 3.
Indikationer: Til postoperativ pleje efter bryst og/eller
maveoperationer til at aflaste sår, reducere risikoen for serom/
infektioner/brokdannelse, forhindre opsprængning af ar samt
ved tidlig mobilisering af patienten. Kan også anvendes til
forskellige former for mild brok samt som stomibælte.
Materialer: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%. Latexfri.
Vaskeråd: Kan vaskes ved 95°C ca. 10 gange. Produktets
levetid forlænges, hvis det vaskes ved 40-60°C. Luk alle
velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler eller
skyllemiddel. Må ikke sendes til rens. Må ikke stryges eller
tørretumbles.

50226: 30 cm høj

Måltagning: Mål rundt om torso over den tiltænkte placering.
Størrelse

Mål cm
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AbdoCare
23 cm

Art.no
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1

75-100

50225-09-40

50226-09-40

-

2

95-120

50225-09-50

50226-09-50

-

3

115-140

50225-09-60

50226-09-60

-

4

140-190

50225-09-70

50226-09-70

-

5

190-240

-

50226-09-80

50237-09-80
50237: 37 cm høj
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