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Kim er en justerbar ansigtsbandage i behageligt materiale. 
Bandagens kanter er klipbare hvilket gør, at bandagen kan 
trimmes omkring kinder, hage og hals for optimal komfort og 
pasform. Du kan også klippe i midten af materialet, såsom 
huller til ørerne. Længden af velcrobåndene kan også 
forkortes. Pasform og kompression kan tilpasses ved at justere 
de tre lukkestropper. Bandagen sidder godt på plads, selv om 
natten. Bandagens materiale er åndbart og har en kølende 
fornemmelse mod huden. Bandagen fås i beige i to størrelser.

Indikationer: Ved ansigtsløft og/eller fedtsugning af hage/hals, 
øreplastik eller andet hvor når den stabile kompression under 
hagen, omkring halsen, over kinder, hårgrænsen eller ører ønskes.

Materiale: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: 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. Luk velcro bånd inden vask, brug gerne 
en vaskepose. 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: Bandagens størrelse vælges ud fra størrelsestabellen. 
Størrelsen er fleksibel og kan tilpasses ved påtagning i henhold til 
den ønskede kompression og optimale pasform.
Hals: Bredeste punkt på midten af halsen.
Hoved: Bredeste sted over panden.

Kim - Ansigtsbandage

Materiale og velcrobånd er klipbart 
for at muliggøre optimal komfort 
og pasform.

ART.NO 51107

Størrelse X=Hals Y=Hoved Art.no

S/M 30-40 cm 52-58 cm 51107-08-40
L/XL 38-48 cm 56-62 cm 51107-08-60
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