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Sacroiliakalt semielastiskt stödbälte som ger effektivt stöd över bäckenet. Lämpligt att 
använda vid graviditet/bäckenledsbesvär. Kombinationen av stadig elastik och oelastisk 
velcro gör bältet mycket stabilt. Bältet tas på ”omlott” och fästes med kardborrband mitt 
fram vilket gör det enkelt att justera till önskad stabilitet. 

Instruktion till utprovaren/användaren

1. Sidan med silkon-ränder skall vändas mot kroppen. 

2. Placera bältet över pubis så att sick-sacksömmen/NordiCare etiketten sitter mitt 
fram. 

3. För banden bakom ryggen med båda händerna. 

4. Växla banden ”omlott” bakom ryggen. 

5. Spänn bältet till önskat stöd och fäst med kardborrbanden mitt fram. 
6. Spänn inte banden för hårt. Tag av stödbältet ifall det svider, skaver eller 
färgförändringar uppstår i huden. 

7. För ytterligare information, kontakta din utprovare/läkare/sjukgymnast eller 
mödravårdscentra. 

MAMMA FIX ART NR 50104
Sitter bra på plats då det är silikonbelagt på insidan för anti-glid funktion. Mamma Fix 
finns i två längder, båda storlekarna kan enkelt kortas genom att klippa av bältet vid den 
markerade sömmen längst ut mot bandets kanter. 

Indikationer: Vid bäckeninsufficiens samt foglossning/symfysiolysbesvär under/efter 
graviditet. Lämplig även för icke gravida där ett stabilt stöd sacroiliacalt eftersträvas.

Tips till utprovaren:

Om bältet är för långt kan man klippa av det vid 
tvärsömmarna som finns längst ut mot bandets kanter. 
För att inte materialet skall ”fransa upp sig” kan man 
sicksacka kanten alternativt försiktigt ”bränna” av 
kanten: Tänd en tändsticka och för lågan mycket 
försiktigt fram och tillbaka vid den klippta kanten, 
materialet smälter då och kan inte repa upp sig. 

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall 
göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av 
ortopedingenjör/sjukgymnast eller annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ 
användningsinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte 
vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning 
i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel. 

Tvättråd. Maskintvätt 40 grader. Använd ej blekmedel. 
Ej strykning. Torktumla ej. Plantorkas. 
Förslut alla kardborrband före tvätt. Använd gärna tvättpåse.
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Denna produkt följer medicin-
tekniska direktivet 93/42/CEE. 
Medicinteknisk produkt klass 1, 
icke steril.

Tillverkad av:
PRIM, S.A.
Pol. Ind. No. 1
28939  Mostoles
Spain


