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Kim är ett justerbart ansiktsbandage i behagligt material. 
Bandagets kanter är klippbara vilket gör att bandaget kan 
trimmas runt kinder, haka och hals för optimal komfort och 
passform. Det går också att klippa mitt i materialet, exempelvis 
hål för öron. Även längden på velcrobanden kan kortas. 
Passform och kompression kan anpassas genom att justera 
de tre förslutningsbanden. Bandaget sitter bra på plats även 
nattetid. Materialet i bandaget andas och har en kylande 
känsla mot huden. Bandaget finns i beige i två storlekar. 

Indikationer: Vid ansiktslyft och/eller fettsugning av haka/hals, 
öronplastik eller annars när stadig kompression under haka, 
runt hals, över kinder, hårfäste eller öron önskas.

Material: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°, kan vid behov tvättas i högre 
temperaturer, max 60º. Produkten håller längre vid tvätt 
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Fäst 
kardborrbanden vid tvätt, använd gärna tvättpåse. Om 
blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten. 
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan 
försämra materialets funktion.

Måttagning: Bandaget provas ut enligt måttabellen. Storleken 
är flexibel och kan anpassas vid påtagning för önskad 
kompression och optimal passform.

Hals: Bredaste stället mitt över halsen.
Huvud: Bredaste stället över pannan.

Kim - Ansiktsbandage

Möjligt att klippa i material och 
velcroband för optimal passform.

Storlek X=Hals Y=Huvud Art.no

S/M 30-40 cm 52-58 cm 51107-08-40
L/XL 38-48 cm 56-62 cm 51107-08-60

ART.NO 51107
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