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LyftPlus Special - Gördel

LyftPlus Special är ett halvfabrikat att använda vid 
tillverkning av en extra stadig abdominal elastisk gördel. 
Det mjukt formade magpartiet ger ett bekvämt och 
effektivt stöd/lyft för personer med kraftigare buk. Lämplig 
vid förslappad/stor buk, bråck eller efter bukoperationer för 
att förhindra ärrbråck/uppsprickning av sår. Passar även vid 
tillverkning av stomigördel för personer med kraftigare buk 
där stomin sitter på vänster sida. Materialet i ryggpartiet är 
elastiskt. Frampartiet är oelastiskt för att ge optimalt stöd. 
Det stabila materialet på de främre sidorna ger ett stumt 
tryck och är särskilt lämpligt vid stomi då det går lätt att 
klippa i utan att det fransar sig. Lyft Plus Special är öppen i 
sömmen mitt fram och i sömmen mitt bak för att möjliggöra 
optimal tillpassning. Kan även kortas upptill/nedtill till 
önskad höjd. Finns i beige.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: För personer med större magparti som 
behöver stöd/avlastning, vid olika typer av lätta bråck samt 
vid tillverkning av stomigördel. För postoperativ vård, efter 
thorax/bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig 
mobilisering av patienten. Kontraindikation: inklämt bråck.

Material: Polyester 53%, Polyamid 38%, Naturgummilatex 9%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°C. Fäst kardborrbanden. 
Använd tvättpåse.  Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. 
Stryk och torktumla ej.

Material som beställs separat:
- Kantband, artikelnummer 91121-08-00
- Fjäderremsor, artikelnummer 91122-08-21
- Velour Active - Velour tyg, artikelnummer 91130-08-00

ART.NO 50208

Storlek Höftmått 
cm Art.no Höjd 

mitt fram
Höjd 
mitt 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

Trådomspunnen, kommer 
ej i kontakt med hud.


