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Safehip AirX Discreet - Hoftebeskyttere
ART.NO

60340

Fastsyede skaller

Hoftebeskyttere med fastsyede bløde, tekstile skaller.
Skallerne er fremstillet af 100% tekstil, hvilket gør dem
åndbare, og buksen er meget kølig at bære. Den
patenterede hesteskoform virker både stødfordelene
og stødabsorberende. Safehip AirX Discreet dame- og
herremodel anvendes som normale trusser/underbukser
eller som overtræksbukser. Buksen er rundstrikket og
meget elastisk. Den er derfor nem at tage på og af.
Safehip AirX Discreet er udviklet primært til aktive og
hjemmeboende personer med faldfare.
Indikationer: Safehip AirX Discreet beskytter mot
hoftefraktur hos personer, der har tendens til at falde,
lider af knogleskørhed (osteoporose), mennesker, der
tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens
til svimmelhed eller har gangbesvær. Virkningen af
Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og klinisk
testet i flere undersøgelser og reducerer risikoen for
et hoftebrud ved fald. Hoftebeskyttere anbefales af
Sundheds-styrelsen til personer med høj risiko for at falde.

Safehip® AirX Discreet Dam

Materiale: Polyamid 94%, Elastan 6%. Latexfri.
Vaskeråd: Safehip AirX Discreet kan vaskes mindst 100
gange i temperaturer op til 60°. De kan tørretumbles ved
lav temperatur, uden at skallerne tager skade. Ved lavere
vaske/tørretumble-temperatur forlænges levetiden på
skaller/bukser. Brug ikke blegemidler med klor. Benyt
gerne vaskepose.

Safehip® AirX Discreet Herr

Art.no
Måltagning: Hoftemål
Hoftemål Art.no
i cm tages over
det bredeste sted
Størrelse
Safehip AirX
Safehip AirX
på
bagen. cm
Discreet Dam

Discreet Herr

Small

75-95

60340-40-40

60340-30-40

Medium

90-105

60340-40-50

60340-30-50

Large

100-115

60340-40-60

60340-30-60

X Large

110-130

60340-40-70

60340-30-70

2X Large

125-150

60340-40-80

60340-30-80

Skallerne sidder korrekt over
lårbenshalsen for optimal beskyttelse.

Class I
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