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50205: 30 cm

50204: 25 cm

50209: 15 cm

Class I
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Form er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv støtte/
kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta på og 
lukkes med borrelås, noe som gjør det lett å justere til ønsket 
kompresjon. Borrelåsen gjør det enkelt å skifte bandasjer. 
Pasienten trenger ikke løftes, noe som er nødvendig ved 
bruk av gasbind. Egnet når pasienten er sengeliggende, 
da det har mykt materiale og ikke har sømmer eller skinner 
på baksiden. Passer også som mykt stomibelte, men da bør 
du eventuelt bruke en større størrelse for å unngå altfor høy 
kompresjon. Form er tilgjengelig i beige i tre forskjellige høyder 
15, 25 og 30 cm.

Kompresjonsgrad: Middels, 2 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie, etter toraks- og/ eller 
mageoperasjoner for å avlaste sår, hindre oppsprekking av 
arr samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan brukes ved 
ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i for frilegging av 
stomi eller åpning for dren.

Materiale: Polyester 77%, Naturgummilateks 17%, Polyamid 6%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C (høyere temperaturer er mulig, 
men levetiden på borrelås blir kortere). Forsegl borrelåser. Bruk 
vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renses. Skal ikke strykes 
eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Form - Belte
ART.NO 50204, 50205, 50209

Størrelse Mål cm Art.no 
Form 15 cm

Art.no 
Form 25 cm

Art.no 
Form 30 cm

S 80-95 50209-08-40 50204-08-40 50205-08-40

M 90-105 50209-08-50 50204-08-50 50205-08-50

L 100-115 50209-08-60 50204-08-60 50205-08-60

XL 110-125 50209-08-70 50204-08-70 50205-08-70

2XL 120-135 50209-08-80 50204-08-80 50205-08-80

Trådomspunnet, kommer 
ikke i kontakt med huden.


