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Behagelige brokbukser i blødt bomuldsmateriale, som 
giver konstant kompression. Anvendes ved konservativ 
behandling af let eller moderat lyskebrok samt efter 
operation med henblik på hurtigere mobilisering, 
smertelindring og forebyggelse af eventuelle  ilbagefald. 
Bukserne har lommer på begge sider, som er beregnet til 
indføring af pelotter. ”Flade” pelotter medfølger. Hvis der 
ønskes øget tryk, kan der placeres en konveks pelotte i 
lommen. Konvekse pelotter bestilles separat. 

Frej giver optimal støtte ved lyskebrok og anvendes i 
stedet for almindelige underbukser. Bukserne er syet i 
forskellige kompressionszoner for at give optimal støtte, 
hvor der er behov for den.

Indikationer: Ved konservativ behandling af let/moderat 
lyskebrok samt efter operation for at støtte det opererede 
område og give smertelindring. 
Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok.

Ferve: Grafit

Mål: Hoftemål (B) i cm. Højden (A) måles i cm fra 
skambenet og op.

Tillbehør: Konvekse pelotter til højere kompression 
bestilles separat. Pelotterne leveres i pakker med 1 stk. 
højre + 1 stk. venstre. 
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Materiale: Bomuld 88%, Elastan 12%. Pelotter i 
Polyethylenskum. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Benyt vaskepose. 
Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke tørretumbles. 

Frej - Brokbukse herremodel
ART.NO 50253

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 14 cm 76-80 cm 50253-01-02

03 14 cm 81-85 cm 50253-01-03

04 14 cm 86-90 cm 50253-01-04

05 14 cm 91-95 cm 50253-01-05

06 14 cm 96-100 cm 50253-01-06

07 14 cm 101-105 cm 50253-01-07

08 14 cm 106-110 cm 50253-01-08


