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Viola är en body med extra support över mage och 
rygg. Den integrerade gördeln ger extra stöd och 
kompression över buken. Detta gör Viola perfekt 
att använda efter bukplastik. Med blixtlås i sidan 
är Viola enkel att ta på och av. Gördeln knäpps 
på framsidan med hyskhake. Viola har avtagbara 
axelband. 

VIOLA kompressionsbody
ART.NO 51100

Indikationer:
NordiCares kompressionsplagg används efter 
plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra 
behandlingsresultat som möjligt. Kompression 
minskar risken för svullnad och blödning efter 
operation, ger bättre läkning och även smärt-
lindring. Viola body rekommenderas i samband 
med en bukplastik och fettsugning på buk, och/eller 
rygg, så kallade ”love-handles”.

Material:
85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

Tvättråd:
Kompressionsplagget kan tvättas i maskin 40ºC vid 
behov. Produkten håller längre om den tvättas för 
hand och häng- eller plantorkas. Om blodfläckar 
uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten. Använd 
ej blekmedel eller klorin.

Måttagning:
Prova ut rätt storlek innan operation, plagget skall 
sitta tight utan att vara obekvämt. En tid efter ope-
rationen kan ev. mindre storlek väljas.

OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta 
tight. Optimal kompression och stöd kräver nog-
grann måttagning. 
Midja: Mät omkretsem där midjan är som smalast.
Höft/lår: Stå med båda fötterna ihop och mät om-
kretse där det är som bredast.

Modell Art.no

Viola, vit 51100-09

Viola, svart 51100-00

Storlek Midjemått  
cm

Höftmått  
cm

X Small 53-59 79-84

Small 60-66 85-92

Medium 67-74 93-100

Large 75-82 101-108

X Large 83-89 109-114

XX Large 90-100 115-122

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


