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Adjustable closure

ViraRak 20 cm, 50231

ViraRak 15 cm, 50230

Class I

20
21

10
20

_N
O

20
21

10
20

_N
O

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Elastisk støttebelte som gir effektiv støtte og kompresjon 
rundt overkroppen. Takket være elastiske borrelåser på 
festeflaten former beltet seg fint til ulike figurtyper og 
ved brokk/stomi. Takket være den lange festeflaten er 
støttebeltet også en fleksibel størrelse/omkrets og kan 
strammes eller slakkes. Stødig materiale som holder formen 
uten å krølle. Ingen skinner. 

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og 
venstre side. Egnet både postoperativt og som permanent 
støttebelte. Finnes i sort i høydene 15 & 20 cm.

Indikasjoner: Postoperativt etter ulike typer bukoperasjoner, 
plastiske operasjoner i buken og/eller fettsugning. Kan også 
brukes for å avlaste ulike typer brokk, f.eks. stomibrokk. 
Avlaster sår, gir smertelindring og muliggjør tidlig 
mobilisering av pasienten. 

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Lateksfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperaturer, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes 
flatt. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke 
bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan 
svekke materialets funksjon.

Størrelse og mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt 
plassering. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

ViraRak - Belte
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


