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Loke är en stadig kompression- och bråckbyxa 
i herrmodell. Öppningsbar gylf med kardborre. 
Används vid konservativ behandling av lätta eller 
medelstora ljumskbråck. Även lämplig att använda 
efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring 
och för att förhindra eventuella återfall. Byxan har olika 
kompressionszoner och är stickad med hög kompression 
över bäcken och mjukare runt midjan. Detta för att 
ge maximalt stöd där det som bäst behövs utan att 
orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad för att 
ge optimal plats för pungen. Utmärkt att använda för 
pungbråck då byxan både lyfter och ger stöd. Bärs 
istället för vanliga underbyxor. Loke är utformad med 
fickor på båda sidor för isättning av pelotter. Platta 
pelotter medföljer. Om ökat tryck på bråcket önskas 
kan konvexa pelotter användas, beställs separat.

Används även för stomiopererade för att täcka och 
hålla stomipåsen på plats. Loke används då utan 
pelotter.

Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora  
 ljumskbråck och/eller pungbråck
- Post-operativt för att stödja det opererade området  
 samt ge smärtlindring. 
- Stomiopererade med eller utan parastomalt bråck,  
 tag då ur pelotterna. 
- Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning. 
- Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Färg:
Nötbrun

Måttagning:
Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis och upp.

Tillbehör:
Konvexa pelotter med hög kompression beställs 
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om 1 st. 
höger + 1 st. vänster. 
1 par Medium, 10 cm: Art. no. 50257-00-50 
1 par Large, 13 cm: Art. no. 50257-00-60

Material:
Polyamid 54%, Bomull 32%, Gummi 14%. 
Pelotter i Polyetylenskum.

Tvättråd:
Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse. Tål strykning på låg värme. Använd ej 
blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Loke - Bråckbyxa herr
ART.NO 50252

Storlek A B

02 18 76-80

03 18 81-85

04 18 86-90

05 18 91-95

06 18 96-100

07 18 101-105

08 18 106-110

09 18 111-115

10 18 116-120

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large


