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Adjustable closure

ViraRak 20 cm, 50231

ViraRak 15 cm, 50230
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Elastisk bælte, der giver effektiv støtte og kompression 
over bækkenet. Fastsyet velcrobånd, der er elastiske, 
hvilket gør bæltet velegnet til forskellige kropstyper/brok/
stomi. Den lange velcroflade gør også bæltet fleksibelt i 
størrelse/omfangsmål og kan justeres for mere eller mindre 
kompression/støtte. Holdbart materiale, der holder formen 
uden at give sig. Ingen skinner.

Bæltet er vendbart for, at passe til både højre og venstre 
side. Velegnet til både postoperativ pleje og som 
permanent bælte. Findes i sort i højderne 15 cm og 20 cm.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter forskellige typer af 
abdominalkirurgi, abdominalplastik og/eller fedtsugning. 
Kan også anvendes til, at lindre forskellige typer brok, såsom 
stomibrok. Aflaste sår, giver smertelindring samt muliggør 
tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latex-fri. 

Vaskeanvisninger: Maskinvaskes ved 40 ºC, kan ved behov 
vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60 ºC. Produktet 
holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle 
velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Størrelse og mål: Mål omkring kroppen på den tiltænkte 
placering. Tjek måltabellen for at finde rette størrelse. 

Vira Rak - Bælte
ART.NO 50230, 50231

Størrelse Mål cm Art. no. 15 cm Art. no. 20 cm

XS 70-90 50230-00-30 50231-00-30

S 80-100 50230-00-40 50231-00-40

M 90-110 50230-00-50 50231-00-50

L 100-120 50230-00-60 50231-00-60

XL 110-130 50230-00-70 50231-00-70


