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.Rakel är en body med extra support över mage, rygg och 
lår. Bodyn är öppen i grenen, benlängden är justerbar och 
axelbanden är avtagbara. Blixtlås i båda sidorna för enkel 
på- och avtagning.
 
Indikationer: Rakel body rekommenderas i samband 
med en bukplastik och/eller fettsugning på buk, rygg, 
stuss och lår. NordiCares kompressionsplagg används 
efter plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra 
behandlingsresultat som möjligt. Kompression förbättrar 
cirkulationen och minskar risken för svullnad efter operation, 
ger bättre läkning och även smärtlindring. 

Material: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre 
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt 
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng 
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg 
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller 
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt. 
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan 
mindre storlek väljas.

OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight. 
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät 
omkretsen där det är som bredast.

Benlängd: Längden kan justeras genom att klippa av tyget 
under sömmarna.

Rakel - Kompressionsbody

Storlek Midjemått  
cm

Höftmått  
cm

Art.no
svart

X-Small 53-59 79-84 51106-00-30

Small 60-66 85-92 51106-00-40

Medium 67-74 93-100 51106-00-50

Large 75-82 101-108 51106-00-60

X Large 83-89 109-114 51106-00-70

2X Large 90-100 115-122 51106-00-80

strong är den högsta graden av kompression. 
Genom att välja en storlek mindre eller större 
kan graden av kompression justeras.

Kan klippas av under markerad 
söm.

Art.no 51106


