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Stadig sömlös kompressions BH i dubbelt material 
med hög kompressionsgrad. Designad för att 
användas under rehabilitering efter bröstoperation 
eller radioterapi då kraftigare kompression behövs 
samt vid behandling av lymfödem. Helt öppningsbar 
i front och axelband för enkel applicering direkt efter 
operation/under läkningsprocessen. 

- Kompressionsgrad 1 - Hög. 
- Öppningsbar mitt fram med hysk-hak, justerbar 
  i tre steg.
- Breda och reglerbara axelband framtill med 
  hysk-hak , justerbar i flera steg.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns 
  behaglig mot eventuella snitt/ärrvävnad. 
- Extra högt skuren under armhåla, rygg och 
  mitt fram.

Indikationer:
Kompressions-BH avsedd att användas när hög 
kompression önskas. För kvinnor som genomgått 
olika typer av bröstoperationer såsom mastektomi 
samt vid behandling av lymfödem.

Material:
83% polyamid, 11% elastan, 6% polyester. Latexfri.

Tvättråd:
Maskintvätt 60°C. För bästa färghållbarhet 
rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. 
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Stryk ej. 
Använd gärna tvättpåse. 

Klara - Kompressions BH

Modell Size Art.no

Klara vit S 31148-09-40

Klara vit M 31148-09-50

Klara vit L 31148-09-60

Klara vit XL 31148-09-70

Klara vit 2XL 31148-09-80

Bredare i ryggen och hög mitt 
fram. Helt öppningsbar fram för 
enkel applicering med hysk-hak.
Reglerbara axelband i flera steg.
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