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Halvlange kompressionsbukser i strikket sømløst materiale. 
Bukser i træk-på model, lukket skridt. Anbefales efter min-
dre kirurgi eller fedtsuging på ben og/eller mave. Kan også 
anvendes som et “Trin 2 produkt” i lidt tid efter operation. 
Linning med silikonekant for at bukserne sidder bekvemt på 
plads. Bred kile på indersiden af låret for den bedste komfort 
og funktion. Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, 
der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden 
at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner i 
knæ, balder og lyskeparti samt forstærkning over bug.

Indikationer: Anbefales efter plastikkirurgi. Ved kompression 
forbedres kredsløbet, risikoen for hævelse efter operation 
mindskes, der opnås bedre opheling og ligeledes smer-
telindring. Tilsvarende kompressionsklasse 1. 
Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. 
Høj risiko for trombose.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C, kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug 
vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 
Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressions-
grad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i 
henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men 
må ikke føles ubehagelig eller stramme.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofter: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over 
pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.

Annie - Kompressionsbukser
ART.NO 51202

Silikone kant i taljen. 

Størrelse Taljemått 
cm

Hoftemått 
cm

Lårmått 
cm

Art.no
Sort

Art.no
Beige

XS 62-68 86-91 46-50 51202-00-30 51202-08-30

S 69-75 92-97 50-54 51202-00-40 51202-08-40

M 76-83 98-103 54-58 51202-00-50 51202-08-50

L 84-92 104-111 58-62 51202-00-60 51202-08-60

XL 93-101 112-119 62-66 51202-00-70 51202-08-70

2XL 102-110 120-127 66-70 51202-00-80 51202-08-80


