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Viola - Kompressionsbody
51100
*

Viola er en body med god support over mave og ryg.
Det integrerede bælte giver ekstra støtte og kompression
over maven. Det gør Viola perfekt til brug efter
maveskindsoperation. Viola har lynlås i siden og er let at
tage af og på. Bæltet lukkes i siden med hægter. Viola har
aftagelige skulderstropper. Kroge åbning i skridtet.
Indikationer: Viola body anbefales efter
maveskindsoperation og fedtsugning på mave og/eller ryg,
de såkaldte ”dansehåndtag”.NordiCares kompressionsbody
anvendes efter plastkirurgiske indgreb for at opnå det bedst
mulige behandlingsresultat. Kompression reducerer risikoen
for hævelse og blødning efter operation, giver bedre heling
og er desuden smertelindrende.
Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri.

*Produktet fås i sort, er vist i hvid til klarheden af illustrationen.

ART.NO

Vaskeanvisning: Maskinvask ved 40 °C – kan om
nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60
ºC. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere
temperaturer. Skal tørres fladt, ikke tørretumbles. Lynlåsen
skal lynes op før vask. Hvis der opstod blodpletter, skal
det lægges i blød eller vaskes i koldt vand. Brug ikke
blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe
materialets funktionalitet.
Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt.
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

is the indication of the strongest level
of compression for our products. By choosing
a smaller or larger size of the garment, the
level of compression can be adjusted.
strong

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.
Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.
Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på
det bredeste punkt.

Størrelse

Taljemål
cm

Hoftemål
cm

Art.no
sort

X Small

53-59

79-84

51100-00-30

Small

60-66

85-92

51100-00-40

Medium

67-74

93-100

51100-00-50

Large

75-82

101-108

51100-00-60

X Large

83-89

109-114

51100-00-70

2X Large

90-100

115-122

51100-00-80
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