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

A

B

20
19

01
04

_S
E

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mer information samt användarinstruktioner finns på www.nordicare.se

Storlek A B

02 14 76-80

03 14 81-85

04 14 86-90

05 14 91-95

06 14 96-100

07 14 101-105

08 14 106-110

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

En bekväm kompression- och bråckbyxa i mjukt 
bomullsmaterial som ger stadig kompression. 
Används vid konservativ behandling av lätta- eller 
medelstora ljumskbråck samt efter operation för 
snabbare mobilisering, smärtlindring och för att 
förhindra eventuella återfall. Byxan är sydd i olika 
kompressionszoner för att ge optimalt stöd där det 
som bäst behövs. Byxan är utformad med fickor på 
båda sidor för isättning av pelotter. “Platta” pelotter 
medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex pelott 
stoppas i fickan, konvexa pelotter beställes separat. 
Frej ger optimalt stöd vid ljumskbråck och används 
istället för vanliga kalsonger. 

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

Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora  
 ljumskbråck.
- 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, tag då ut pelotterna. 
- Kontraindikation: inklämt ljumskbråck. 

Färg:
Ljusblå

Måttagning:
Höftmått (B) i cm. Höjd mäts (A) 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. 50257-50 
1 par Large, 13 cm: Art. no. 50257-60

Material:
Bomull 88%, Elastan 12%. Pelotter i Polyetylenskum.
Latexfri.

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

Frej - Bråckbyxa herr
ART.NO 50253


