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AbdoBas - Gördel
ART.NO 50236

Storlek Mått (cm) Färg Art. no.

XS 60-75       orange 50236-09-30

S 70-85       svart 50236-09-40

M 80-100       gul 50236-09-50

L 95-115       grön 50236-09-60

XL 110-125       röd 50236-09-70

2XL 120-135       blå 50236-09-80

Elastisk gördel för effektiv avlastning och kompression. 
Enkel att applicera och använda direkt efter operation. 
Gördeln har en oelastisk front i foam-material som 
avlastar och ger stöd. Enkel att försluta och justera 
med handtag och kardborrefäste i fronten. Handtaget 
har en färgmarkering som tydligt och direkt indikerar 
storleken på produkten.

Möjligt att klippa hål i frontpartiet, hål klipps i önskad 
storlek anpassat efter stomi eller drän. Foam-materialet 
fransar sig inte oavsett form eller storlek på hålet, ingen 
sömnad behövs. 

Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas 
både på höger eller vänster sida. Höjd 25 cm.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer:
För postoperativ vård, efter olika typer av 
bukoperationer. Lämplig för att avlasta sår, 
minska risk för serom, infektioner, bråckbildning 
och förhindra uppsprickning av ärr.

Material:
37% Bomull, 20% Polyester, 19% Foam, 15% Spandex, 
9% Nylon.

Tvättråd:
Maskintvätt 40°-60 C. Kan tvättas i upp till 95°C ca 10 
gånger (produktens livslängd förkortas vid tvätt i 95°C). 
Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse. 
Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. 
Stryk och torktumla ej. 

Storlek/Måttagning:
Omfångsmått runt bålen över tänkt placering. Följ 
måttabell för att hitta rätt storlek.

This product meets the requirements of 
the Medical Devices Directive 93/42/
EEC. Class 1 medical device, non sterile.


