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Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd. 
Materialet i skydden andas och byxan är mycket 
sval att bära. Patenterad hästskoform som är såväl 
energispridande som energiupptagande. Unisex- 
och herrmodell används som vanliga underbyxor 
eller överdragsbyxa. Byxan är rundstickad och 
mycket elastisk, lätt att ta på och av. Fungerar även 
bra med större inkontinensskydd. Open-modellen är 
öppen i grenen och rekommenderas vid kraftigare 
inkontinens, med tejpblöja/inkontinensbyxa och 
behöver ej tas av vid toalettbesök. 

SAFEHIP® AIRX
ART.NO 60310, 60311, 60314 Fastsydda skydd

Storlek Höftmått cm

X Small 65-85

Small 75-95

Medium 90-110

Large 100-120

X Large 110-140

XX Large 120-150

60310: Safehip® AIRX Unisex

Modell Art.no

Safehip® AIRX Unisex 60310

Safehip® AIRX Herr 60311

Safehip® AIRX Open 60314

Indikationer:
Safehip® förebygger höftfraktur hos personer som 
lider av falltendens eller benskörhet (osteoporos), 
som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan 
fraktur, har svimningstendens/yrsel eller gångbesvär. 
Safehip® höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och 
kliniskt testade i flera undersökningar. Höftskyddsbyxor 
rekommenderas av Socialstyrelsen att användas av 
personer med stor fallbenägenhet.

Material:
Bomull 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%. Latexfri.

Tvättråd:
Safehip® AirX kan tvättas minst 100 gånger i temperatur 
upp till 95° och kan torktumlas vid hög temperatur 
utan att skada skydden. Vid lägre tvätt/torktemperatur 
förlängs livslängden på skydd/byxa. Använd ej 
klorblekmedel. Använd gärna tvättpåse.

Måttagning:
Höftmåttet skall tas över stussen på bredaste
stället, centimetermått.

60311: Herr 60314: Open

Skydden sitter över lårbenshalsen 
för optimalt skydd.


