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LyftPlus Special - Belte

LyftPlus Special er et halvfabrikat som brukes ved fremstilling 
av et ekstra stødig abdominalt elastisk belte. Det mykt 
formede magepartiet gir behagelig og effektiv støtte/ løft 
for personer med stor mage. Egnet ved slapp/ stor mage 
eller brokk eller etter ulike mageoperasjoner for å forhindre 
arrbrokk/ oppsprekking av sår. Passer også til fremstilling av 
stomibelte for personer med stor mage der stomien sitter på 
venstre side. Materialet i ryggpartiet er elastisk. Frontpartiet er 
uelastisk for å gi optimal støtte. Det stabile materialet foran gir 
et fast trykk og er spesielt egnet ved stomi da det kan klippes 
uten at det dannes frynser. LyftPlus Special er åpent i sømmen 
foran og bak for å muliggjøre optimal tilpasning. Kan også 
forkortes oppe/nede til ønsket høyde. Finnes i beige.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: For personer med stort mageparti som trenger 
støtte/avlastning, ved ulike typer av lett brokk samt ved 
fremstilling av stomibelte. For postoperativ pleie etter toraks-/
mageoperasjoner for å avlaste sår samt ved tidlig mobilisering 
av pasienten. Kontraindikasjon: inneklemt brokk.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40°C. Forsegl borrelåser. Bruk 
vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes 
eller tørkes i tørketrommel.

Materiale: Polyester 53%, Polyamid 38%, Naturgummilateks 9%.

Materiale som bestilles separat:
-Kantbånd, artikkelnummer 91121-08-00
-Fjærstrimler, artikkelnummer 91122-08-21
-Velour Active - Velour stoff, artikkelnummer 91130-08-00

ART.NO 50208

Størrelse Hoftemål  
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 
midt bak

M 90-105 50208-08-50

36 cm 25 cm
L 100-115 50208-08-60

XL 110-125 50208-08-70

2XL 120-135 50208-08-80

Trådomspunnet, kommer 
ikke i kontakt med huden.


