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Seamless 4-way stretchCompression class I
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Vadlång kompressionsbyxa i stickat sömlöst material. Byxa i 
dragpå modell, stängd gren. Rekommenderas efter mindre 
kirurgi eller fettsugning på ben och/eller buk. Kan också 
användas som en ”steg-2-produkt” en tid efter operation. 
Linning med silikonkant för att byxan bekvämt ska sitta på 
plats. Bred kil på insida lår för bästa komfort och funktion. 
Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig 
efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in 
eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i knä-, stuss- och 
ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.

Indikationer: Rekommenderas efter plastikkirurgi. Kompres-
sion förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad 
efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och 
bidrar till smärtlindring. Motsvarande kompressionsklass 1. 
Kontraindikationer: Infektion. Arteriella cirkulationsstörningar. 
Hög risk för trombos.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre 
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt 
i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej 
blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.

Måttagning: För bästa passform och korrekt 
kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut 
noggrant enligt måttabell.  Plagget skall sitta tight men får 
inte kännas obekvämt eller strama. 

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över 
pubis, där höft/stuss är som bredast.

Lår: Omkretsmått mitt på låret.

Annie - Kompressionsbyxa
ART.NO 51202

Silikon i linningen.

Storlek Midjemått  
cm

Höftmått  
cm

Lårmått 
cm

Art.no
Svart

Art.no
Beige

XS 62-68 86-91 46-50 51202-00-30 51202-08-30

S 69-75 92-97 50-54 51202-00-40 51202-08-40

M 76-83 98-103 54-58 51202-00-50 51202-08-50

L 84-92 104-111 58-62 51202-00-60 51202-08-60

XL 93-101 112-119 62-66 51202-00-70 51202-08-70

2XL 102-110 120-127 66-70 51202-00-80 51202-08-80


