
NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU 

20
19

02
05

_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

Safehip® Active er en hoftebeskyttelse som er spesielt 
utformet for personer som har en aktiv livsstil, og 
som ønsker effektiv beskyttelse mot hoftefraktur i 
dagliglivet. Safehip® Active kan også brukes ved 
gå-trening og rehabilitering postoperativt etter 
hoftefraktur. Hoftebeskyttelsen gir en behagelig 
kompresjon. Brukes utenpå eller under klærne. Passer 
til de fleste figurtyper. Unisexmodell. Safehip® Active er 
fremstilt av et strikket materiale som er behagelig å ha 
på da det puster, har lav vekt og er mykt mot huden. 
Borrelås midt foran. De hesteskoformede, patenterte 
beskyttelsesdelene i skummateriale er sydd fast.

Safehip® Active - Hoftebeskyttelsesbukse
ART.NO 60330

Legg merket til at produktet kun 
anbefales til personer som selv kan 
følge instruksjonene.

Størrelse Hoftemål cm

Small 85-95

Medium 95-105

Large 105-115

X Large 115-125

2X Large 125-140

Modell Art.no Beskyttelse Høyde 
foran i cm

Høyde 
bak i cm

Safehip® Active 60330 fastsydda 17 26

Indikasjoner:
Safehip® brukes for å forebygge hoftefraktur hos 
personer som lider av benskjørhet (osteoporose), 
som tidligere er blitt rammet av hoftefrakturer eller 
annen fraktur, har tendens til besvimelse/ svimmelhet, 
har tendens til å falle eller har problemer med å gå. 
Safehip® hoftebeskyttelsesbukser er godt dokumentert 
og testet i flere undersøkelser. Danske studier1 viser 
at Safehip® kan redusere antallet hoftefrakturer med 
opptil 60%. Samtidig kjenner brukeren seg tryggere og 
kan bevege seg lettere i hverdagen.

Materiale:
Polyester 78%, Elastan 22%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd:
Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene under vask. 
Bruk gjerne vaskepose. Levetiden øker hvis produktet 
vrenges under vask.

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119

Beskyttelsen sitter over lårhalsen for 
å gi best mulig beskyttelse.


