Gördlar

F Ö R S TOM I , PO S TO P & B R ÅCK

Gördlar för
olika behov

Hitta rätt gördel
Våra gördlars egenskaper och utformning skiljer sig för att passa
för olika användningsområden och kroppstyper. Vi vill att det
ska vara enkelt att välja rätt gördel. Därför har vi valt att göra
en enkel indikering för varje gördels grad av kompression och
stöd. Vi använder tydliga symboler för att enkelt och snabbt
visa på gördlarnas funktioner och användningsmöjligheter.

NordiCare erbjuder ett brett sortiment av gördlar som kan användas genom hela

Kompression

vårdcykeln – direkt efter operation och till eftervård. Vi har också flera olika varian-

Kompression används för att minska risken för postoperativa

ter av gördlar för permanent bruk som fungerar som hjälpmedel för dig med bråck

komplikationer. Användning av kompression motverkar

eller stomi.

svullnad, infektioner samt risk för bråckbildning. Lättare
kompression ger smärtlindring och är lämplig för fixering

Produkterna är utvecklade med användarvänlighet i fokus utifrån både brukaren och

av förband och stomibandage. Kompressionen i en elastisk

den medicinska professionens perspektiv. Vårt sortiment är noga utvalt för att uppfylla

gördel kan regleras genom hur hårt den sätts på. Beroende

kraven på funktionalitet, kvalitet och hälsoekonomi inom vården.

på materialets tjocklek och elastiska förmåga ges olika
typer av komprimerande egenskaper.

NordiCares gördlar delas här in utifrån tre huvudsakliga användningsområden,
stomi, postop och bråck. Dock kan många av gördlarna användas till mer än ett

Avlastning

område och presenteras då i flera avsnitt. I produktbeskrivningen kan dessutom

Avlastning ges genom kompression i kombination med stöd.

flera passande användningsområden anges.

En avlastande gördel ger ett extra ”mothåll” som fungerar
som stöd runt exempelvis en stomi, åt ett bråck eller en

Stomi – För fixering och avlastning av stomi.

försvagad buk. Stödet minskar belastningen av området.
För att ge våra gördlar avlastande egenskaper kombinerar

Postop – För tidig mobilisering, hjälp till smärtlindring och minskad risk för

vi ofta elastiska material med kraftigare och i vissa fall

komplikationer efter operation.

oelastika textilier. Effekten blir ett effektivt stöd i kombination
med ett justerbart tryck. En kraftigare elastik ger mer

Bråck – Stöd och avlastning för olika typer av bråck.

avlastning än ett tunnare elastiskt material.

Grad av kompression 1-3
(lätt till stark kompression).
Passar barn
& vuxen

Justerbar storlek Vändbar, universal
& kompression
höger/vänster

Hål för stomi

Utan sömmar

4-vägsstretch

Klippbart material
ingen söm behövs

Material fritt
från latex

Grad av avlastning 1-3
(lite till mycket avlastning).

STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifierade
produkter innehåller inte kemikalier i halter
som är hälsoskadliga.

MD Class I

Stomi För fixering och effektivt stöd

StomiFix
Mjuk sömlös fixeringsgördel som håller stomibandaget på plats. Gördeln har dubbelt
material, det innersta lagret har hål för stomibandaget och det yttersta dras över
stomibandaget som en ficka. Passar för stomi på höger eller vänster sida. StomiFix är
designad som en ”tub” utan knäppning, som man går i och ur. OEKO-TEX®. Finns i vit
och svart. Art.nr 50217.

P

Extra mjukt material

Att underlätta din vardag är vårt mål. NordiCares stomigördlar är
designade att ge fixering samtidigt som de ska vara sköna att bära.
De finns i flera modeller för att passa olika behov. Gördlarna ska
vara flexibla genom att ge rätt stöd och avlastning oavsett använd-

KOMPRESSION

AVLASTNING

Figur

påsen ligger utanför gördeln. Att använda en gördel över stomin är

Bekväm rak gördel. Lämplig som mjuk stomigördel över stomibandaget. Minskar
risken för bråck samt ger stöd åt mindre bråck. Enkel att applicera och försluts med
bred kardborrelåsning, vilket gör den lätt att justera till önskat stöd. Materialet är mjukt
och luftigt. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm art.nr 50221 (vit), höjd 20 cm art.nr 50222
(svart), höjd 25 cm art.nr 50202 (vit), höjd 32 cm art.nr 50203 (vit).

bra i förebyggande syfte för att förhindra stomibråck.

P

ningsområde. Man kan välja en mjukare gördel över stomipåsen
eller en stadigare gördel där man klipper hål för stomibandaget så

Finns i 4 höjder

KOMPRESSION

AVLASTNING

StomiSoft

StomiMini
Mjukt fixeringsband med enkel kardborreförslutning. Följsamt elastiskt material
som andas och känns behagligt mot
huden. Reglerbar i storlek och tryck
med kardborren som fäster över hela
bandet. Diskret under kläderna. För
omkrets upp till 120 cm. Säljs i 3-pack i
svart eller vitt. Höjd 7,5 cm, art.nr 50213.

P

Universal storlek

KOMPRESSION

AVLASTNING

Rak, elastisk stomigördel som ger ett bekvämt stöd vid stomi eller stomibråck. Enkel
att försluta och justera med handtag och kardborre som fäster över hela den oelastiska
fronten. Det gör gördeln flexibel i omfångsmått och tryck. Möjligt att klippa hål i
frontpartiet. Vändbar. OEKO-TEX® . Höjd 16 cm art.nr 50219, höjd 20 cm art.nr 50218.

P

Finns i 2 höjder

KOMPRESSION

StomiBas
Rak, stadig stomigördel som ger mothåll och avlastning. Även för stöd vid parastomala
bråck. Individuellt anpassat hål kan klippas i det oelastiska frontmaterialet som varken
fransar eller töjer sig vid klippt hål. Passar rak figurtyp. Vändbar. Svart har handtag.
Höjd 16 cm beige och svart art.nr 50211. Höjd 20 cm beige och svart art.nr 50212.
Höjd 25 cm beige art.nr 50210.

P

Finns i 3 höjder

KOMPRESSION

StomiTube
Mjuk sömlös fixeringsgördel i stickat
material med fickor för fixering av stomibandage. Gjord som en tub man går i
och ur. Bra passform för olika figurtyper
då formen är smalare i ryggen. Syns inte
under kläderna. Gördeln gömmer och
håller påsen på plats. Passar för stomi
på höger eller vänster sida. OEKO-TEX®.
Säljs i 3-pack i svart eller beige. Höjd
fram 18 cm, bak 11 cm. Art.nr 50214.

P

Extra mjukt material

KOMPRESSION

StomiFix

AVLASTNING

AVLASTNING

AVLASTNING

Form
Rak, stadig gördel, lämplig som kraftigare elastisk stomigördel. Stödjer över stomi/
stomipåse. Vid användning som stomigördel kan eventuellt en större storlek användas
för att undvika alltför hög kompression över påsen. Vändbar. Höjd 15 cm art.nr 50209,
höjd 25 cm art.nr 50204, höjd 30 cm 50205.

P

Finns i 3 höjder

KOMPRESSION

AVLASTNING

ViraRak
Rak gördel i extra stadigt material som ger kraftigt stöd och kompression. Fästytans
kardborreband är elastiska vilket gör att gördeln formar sig fint för olika figurtyper. Den
långa fästytan gör gördeln flexibel i storlek och kan justeras för mer eller mindre kompression. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 15 cm art.nr 50230, höjd 20 cm art.nr 50231.

P

Finns i 2 höjder

KOMPRESSION

AVLASTNING

Postop För hög funktionalitet och enkel applicering
Genom effektivt stöd och kompression ger våra postop-gördlar

ViraRak

smärtlindring, snabbare mobilisering och minskad risk för kompli-

kompressionsgrader och material. NordiCares gördelsortiment

Rak gördel i extra stadigt material som ger stöd och kompression. Fästytans kardborreband är elastiska vilket gör att gördeln formar sig fint, avlastar sår, ger smärtlindring
samt möjliggör tidig mobilisering av patienten. Stadigt material som håller formen
utan att vecka sig. Den långa fästytan gör gördeln flexibel i omfångsmått och kan
justeras för mer eller mindre kompression och stöd. Kan även användas vid olika
typer av bråckproblematik. Slät och mjuk mot huden utan irriterande sömmar eller
kanter. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 15 cm art.nr 50230, höjd 20 cm art.nr 50231.

är utvecklat med fokus på mångsidighet och funktion för både

P

kationer efter kirurgiska ingrepp. Många av våra postop-gördlar
kan även användas vid olika typer av bråckproblematik. De
är enkla att anpassa och applicera och finns i olika höjder,

Finns i 2 olika höjder

sjukvårdspersonal och användare.
KOMPRESSION

AVLASTNING

AbdoBas
Rak gördel som ger effektiv avlastning och kompression. Enkel att
applicera, försluta och justera med handtag och kardborrefäste i
fronten. Oelastisk front i foam-material avlastar och ger stöd. Möjligt att
klippa hål i frontpartiet, anpassat efter stomi eller drän. Ingen sömnad
behövs. Tvättbar i 95 grader. Art.nr 50236.

P
P

Handtag för enkel applicering
Färgmarkerad för direkt storleksindikation

KOMPRESSION

AVLASTNING

Vira x2 och x3 och ViraKing
AbdoCare
Ger effektiv avlastning och kompression. Med kardborren som kan fästas över hela
gördeln är det enkelt att justera storlek, kompressionsgrad och form. AbdoCare finns
i tre olika höjder och i tre storlekar med stort intervall. En storlek kan användas som
universalstorlek och förenklar därmed lagerhållning. Sydd i V-form för bättre passform och anpassning för olika kroppstyper. Vändbar och kan även användas över
bröstkorgen. Höjd 23 cm art.nr 50225, höjd 30 cm art.nr 50226, höjd 37 cm art.nr 50237.

P
P

Finns i 3 olika höjder
Universalstorlek

KOMPRESSION

AVLASTNING

Gördel i extra stadigt material som ger stöd och kompression. Enkel att applicera och justera till önskad passform
och kompressionsgrad med två eller tre dragband. För
postoperativ vård efter bukoperation, bukplastik och/eller
fettsugning. Kan även användas vid olika typer av bråckproblematik. Avlastar sår, ger smärtlindring samt möjliggör
tidig mobilisering av patienten. Stadigt material som håller
formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot huden utan
irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor. Passar både figursvängd och rak figurtyp. OEKO-TEX®. Vira x2 art.nr 50228,
Vira x3 art.nr 50227, ViraKing svart art.nr 50229.

KOMPRESSION

AVLASTNING

Postop För hög funktionalitet och enkel applicering
Figur
Bekväm, rak gördel i mjukt material.
Figur har bred fästyta och finns i flera
höjder. Används vid postoperativ vård,
för att avlasta sår och för fixering av
förband. Gördeln är enkel att applicera
och försluts med bred kardborrelåsning,
vilket gör den lätt att justera till önskat
stöd. Vändbar. OEKO-TEX®. Höjd 16 cm
(vit) art.nr 50221, höjd 20 cm (svart) art.nr
50222, höjd 25 cm (vit) art.nr 50202, höjd
32 cm (vit) art.nr 50203.

P

Finns i 4 olika höjder

KOMPRESSION

AVLASTNING

Form

Smidig

Rak gördel i kraftigare elastik för kompression och stöd. Gördeln är enkel att applicera och försluts med kardborrlåsning.
Används vid postoperativ vård för att
avlasta sår, samt vid bråckproblematik.
Vändbar. Höjd 15 cm art.nr 50209, höjd 25
cm art nr. 50204, höjd 30 cm art.nr 50205.

P

Formbar gördel som ger ett stadigt stöd. Lämplig
som både postoperativ och permanent gördel
samt vid mindre bråckproblematik. Enkel att
applicera, försluta och justera med handtag och
kardborrefäste i fronten. Lång fästyta gör den
flexibel i omfångsmått och stöd. Passar särskilt
bra när storleken behöver justeras över tid, exempelvis vi postoperativ svullnad efter graviditet.
Luftigt material som tillåter huden att andas
samt formar sig lätt för olika figurtyper. Vändbar.
Art. nr 50247.

Finns i 3 olika höjder

KOMPRESSION

AVLASTNING

P
P

Enkel att ta på och justera
Smidigt och luftigt material

KOMPRESSION

Mika

AVLASTNING

Mjukt fixeringsband för förbandsmaterial,
stomibandage eller som bröstband. Enkel
kardborreförslutning och följsamt elastiskt
material som andas och känns behagligt
mot huden. Reglerbar i storlek och tryck
med kardborren som fäster över hela
bandet. Diskret under kläderna. Vändbar.
Finns i vitt och två storlekar. Höjd 15 cm.
Art.nr 50224.

P

Finns i 2 storlekar

KOMPRESSION

AVLASTNING

Gördel används postoperativt efter många olika typer av
kirurgiska ingrepp. Vid stora snitt eller för patienter med försvagad bukvägg behövs ett kraftigt stöd för avlastning under
läkningsperioden. En avlastande gördel ger smärtlindring och
hjälper till att förhindra bråckbildning och andra postoperativa

komplikationer. Gördel används också för att hålla förband
på plats och har en viktig funktion vid för avlastning av stomi
och fixering av stomibandage. Efter fettsugning eller bukplastik används ofta en kompressionsgördel för att förbättra
läkningen och ge fina postoperativa resultat.

Bråck För effektivt stöd och avlastning vid bukväggsbråck

Postop & bråck För kraftigare buk
Lyft-gördlarna är extra stadiga abdominala gördlar vars mjukt

Våra stadiga bråckgördlar ger effektiv avlastning och stöd vid olika typer av bukväggsbråck.

formade magparti ger ett bekvämt och effektivt stöd och lyft

Gördlar kan användas som konservativ behandling eller i väntan på operation för att hålla

för kraftigare buk. Används postoperativt och vid olika typer av

tillbaka bråcket och ge stöd till en försvagad bukvägg. Våra gördlar finns i olika höjder och

bråck-problematik samt vid tillverkning av stomigördel. Gördlarna

material för att passa olika behov och figurtyper. För en kraftigare buk rekommenderar vi

möjliggör snabbare mobilisering av patienten.

Lyft-serien med format magparti.

Lyft

Smidig

Elastisk gördel med mjukt format magparti
som ger bekväm och effektiv kompression
samt stöd och lyfter. Lämplig för förslap
pad eller stor buk vid bråck eller efter olika
bukoperationer för att förhindra ärrbråck.
Höjd 24 cm. Art. nr 50206.

En formbar gördel som ger ett stadigt stöd. Lämplig vid bråckproblematik. Enkel
att applicera, försluta och justera med handtag och kardborrefäste i fronten.
Lång fästyta gör den flexibel i omfångsmått och stöd. Luftigt material som tillåter
huden att andas. Formar sig lätt för olika figurtyper. Vändbar. Art. nr 50247.

KOMPRESSION

P
P

Enkel att ta på och justera
Luftigt material

AVLASTNING

KOMPRESSION

AVLASTNING

LyftPlus
Elastisk gördel med avlastande frontparti
i oelastiskt material. Stabilare än Lyft.
Materialet på de främre sidorna ger ett
stumt tryck och är särskilt lämpligt vid
stomi. Kan användas upp och ner vid tex
epigastricabråck. Klippbart material. Höjd
28 cm. Art. nr 50207.

KOMPRESSION

AVLASTNING

LyftPlus Special
Ett halvfabrikat att använda vid tillverkning av en individuellt anpassad LyftPlus.
Öppen i sömmen mitt fram och mitt bak
för att möjliggöra optimal tillpassning. Kan
även kortas upptill och nedtill till önskad
höjd. Höjd 36 cm. Art. nr 50208.

KOMPRESSION

AVLASTNING

ViraRak
Rak gördel i extra stadigt material som ger stöd och kompression. Lämplig vid bråckproblematik. Fästytans kardborreband är elastiska vilket gör att gördeln formar sig fint.
Stadigt material som håller formen utan att vecka sig. Den långa fästytan gör gördeln
flexibel i omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre kompression och stöd. Vira
x2 och x3 passar för störrre bråck när en högre och stadigare gördel önskas. Vändbar.
OEKO-TEX®. Höjd 15 cm art.nr 50230, höjd 20 cm art.nr 50231.

P

KOMPRESSION

Studien godkändes i januari 2014 och är publicerad i International Journal of Colorectal Disease.

AVLASTNING

Form
Rak gördel i kraftigare elastik för stadig kompression och stöd. Lämplig vid bråckproblematik. Gördeln är enkel att applicera och försluts med kardborrlåsning. Vändbar.
Höjd 15 cm art.nr 50209, höjd 25 cm art nr. 50204, höjd 30 cm art.nr 50205.

P
Signifikant minskad smärta. Studien “Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain
after midline laparotomy: a randomized controlled trial” av L. Clay, U. Gunnarsson, K. A. Franklin och K. Strigård, visar
att patienter som genomgår laparotomi och använder en individuellt utprovad prefabricerad gördel postoperativt,
har signifikant minskad smärta jämfört med patienter utan gördel. I studien användes LyftPlus från NordiCare. Att använda
gördel kan därmed ses som en kostnadsbesparande åtgärd, i och med lägre morfindosering och snabbare mobilisering.

Finns i 2 olika höjder

Finns i 3 olika höjder

KOMPRESSION

AVLASTNING

Bråck Stöd vid ljumsk- och pungbråck

Loke
Stadig bråckbyxa i herrmodell. Öppningsbar gylf med kardborre. Används vid konservativ behandling av lätta till medelstora ljumskbråck, samt efter operation för snabbare
mobilisering. Ger smärtlindring och förhindrar eventuella återfall. Fickor på båda sidor
för isättning av pelotter. Platta pelotter medföljer. OEKO-TEX® . Höjd 18 cm. Art.nr 50252.

P

Används vid ljumskbråck

NordiCares bråckbälten och byxor ger ett effektivt och bekvämt stöd vid ljumskbråck och pungbråck. Genom att hålla

Frej

tillbaka bråcket blir vardagen enklare. Smärta och obehag

En bekväm bråckbyxa i mjukt bomullsmaterial som ger stadig kompression. Lägre modell än Loke. Används vid konservativ behandling av lätta till medelstora ljumskbråck
samt efter operation för smärtlindring och snabbare mobilisering samt för att förhindra
eventuella återfall. Byxan är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelotter. Platta pelotter medföljer. OEKO-TEX® . Höjd 14 cm. Art.nr 50253.

minskar vilket gör det lättare att vara aktiv. Våra gördlar för
ljumskbråck kommer tillsammans med pelotter som läggs i
fickor på insidan av bältet/byxan för ökat tryck.

P

Används vid ljumskbråck

Freja
Stödjande bråckbyxa i dammodell med öppning i grenen. Ger optimalt stöd vid
ljumskbråck och används istället för vanliga trosor. Byxan har olika kompressionszoner
för att ge optimalt stöd där det behövs. Kan även användas vid mindre bukbråck,
även postoperativt eller vid stomi. Fickor för pelotter. Platta pelotter medföljer.
OEKO-TEX® . Höjd 20 cm. Art.nr 50254.

P

Används vid ljumskbråck

Tor
Stadig bråckbyxa i herrmodell. Används vid konservativ behandling av lätta till medelstora pungbråck. Även lämplig efter bukoperation för smärtlindring och snabbare
mobilisering. Kan även användas vid mindre bukbråck, även postoperativt eller vid
stomi. OEKO-TEX® . Höjd 18 cm. Art.nr 50256.

P

Används vid pungbråck

Vidar
Diskret suspensoar i mjukt bomullsmaterial. Används vid pungbråck. Ger maximalt
stöd och skydd. Designad utan skavande sömmar för bästa komfort. OEKO-TEX® .
Höjd 20 cm. Art.nr 50251.

P

Används vid pungbråck

Pelotter
Konvexa pelotter kan läggas i fickorna på Loke, Frej, Freja och Balder för ökat tryck.
Dessa kan ersätta de platta pelotterna som medföljer. Pelotterna är packade i par,
en höger och en vänster och finns i large och medium. Art.nr 50257.

Balder
Smidigt och diskret ljumskbråckbälte som inte syns under kläderna. Bältet har god
stödjande effekt vid mindre och medelstora ljumskbråck. Lätt att anpassa och
använda. Finns för dubbelsidigt och enkelsidigt bråck. Platta pelotter medföljer.
Balder Dubbel art.nr 50215-00, Balder Höger art.nr 50216-20, Balder Vänster art.nr
50216-10. Finns i storlek XS-L.

P

Alla bråckbyxor är latexfria

Används vid ljumskbråck

KOMPRESSION

AVLASTNING

Ljumskbråck är vanligt och drabbar en av fyra män någon
gång i livet. I nästan alla fall opereras bråcket och man blir
symptomfri efteråt. I väntan på operation eller för konservativ
behandling rekommenderar vi användning av ett bråckbälte
eller byxa. Ett bälte är lätt att använda och kan kombineras

med vanliga kläder. Bältet håller bråcket på plats vid aktivitet
och är lätt att justera över dagen. För de som tycker bältet kan
vara svårt att sätta på, ofta äldre patienter, kan en bråckbyxa
vara enklare att använda. Byxa kan även väljas om passformen blir bättre för kroppstypen eller extra stöd för buken önskas.

Storlekar & mått

AbdoCare
Storlek

Det ska vara enkelt att hitta rätt storlek. Genom

När ”tänkt placering” anges i måttabellen ska

att ta ett eller två mått vet du vilken storlek som

måttet tas där gördeln är tänkt att sitta. Till

passar. De flesta av våra gördlar är flexibla i

exempel tas måttet över stomin om du önskar

omfång, vilket gör att passformen på gördeln

prova ut en stomigördel eller över bröstkorgen

kan anpassas och utprovningen förenklas. Vi re-

om du vill prova ut en gördel efter thoraxkirurgi

kommenderar att måtten tas direkt på kroppen.

eller bröstreduktion vid gynekomasti.

Lyft
Mått placering (A)

Höftmått (C)

Storlek

75-100 cm

Small

80-95 cm

Small

80-95 cm

Medium

90-105 cm

2

95-120 cm

Medium

95-105 cm

Medium

95-105 cm

Large

100-115 cm

3

115-140 cm

Large

100-115 cm

Large

100-115 cm

X Large

110-125 cm

4

140-190 cm

X Large

110-125 cm

X Large

110-125 cm

2X Large

120-135 cm

5

190-240 cm

2X Large

120-135 cm

2X Large

120-135 cm

Storlek

Loke/Tor
Mått placering (A)

B. Måttagning midjemått cm
Ta ett stramt midjemått kring smalaste
delen av midjan.

A TÄNKT PLACERING

Ta ett stramt omkretsmått på bredaste stället där det är tänkt att gördeln ska sitta.

B MIDJA

C HÖFT

C. Måttagning höftmått cm
Ta ett stramt omkretsmått runt höften på
bredaste stället.

StomiFix/StomiTube

Stomisoft

Storlek

Höftmått (C)

Storlek

Mått placering (A)

Storlek

Mått placering (A)

Storlek

Mått placering (A)

X Small-Small

65 - 90 cm

X Small

70-85 cm

X Small

65-85 cm

X Small

70-85 cm

Small-Medium

85 - 110 cm

Small

80-95 cm

Small

80-95 cm

Small

80-95 cm

Medium-Large

105 - 125 cm

Medium

90-105 cm

Medium

90-105 cm

Medium

90-105 cm

Large-X Large

120 - 140 cm

Large

100-115 cm

Large

100-115 cm

Large

100-115 cm

X Large

110-125 cm

X Large

110-125 cm

X Large

110-125 cm

2X Large

120-135 cm

2X Large

120-135 cm

2X Large

120-135 cm

3X Large

130-145 cm

3X Large

130-145 cm

4X Large

140-155 cm

StomiMini
Storlek

Höftmått (C)

Universal

Max 120 cm

Figur

StomiBas

AbdoBas/Smidig

Form

Storlek

Mått placering (A)

Storlek

X Small

60-75 cm

Small

80-95 cm

XX Small**

65-80 cm

50-65 cm

Small

70-85 cm

Medium

90-105 cm

X Small

70-90 cm

60-80 cm

Medium

80-100 cm

Large

100-115 cm

Small

80-100 cm

70-90 cm

Large

95-115 cm

110-125 cm

Medium

90-110 cm

80-100 cm

X Large

X Large

110-125 cm

2X Large

2X Large

120-135 cm

120-135 cm

ViraRak (endast höftmått)/Vira x2**/Vira x3/ViraKing*
Höftmått (C)

Storlek

Höftmått (C)

Midja (B)

Large

100-120 cm

90-110 cm

X Large

110-130 cm

100-120 cm

2-3X Large*

120-150 cm

110-140 cm

Storlek

Storlek

Freja

Frej
Höftmått (C)

Storlek

Höftmått (C)

Höftmått (C)

Storlek

Midjemått (B)

S/M

65 - 115 cm

02

76-80 cm

02

76-80 cm

02

L/XL

110 - 145 cm

03

81-85 cm

03

81-85 cm

03

70-74 cm

04

86-90 cm

04

86-90 cm

04

75-79 cm

05

91-95 cm

05

91-95 cm

05

80-84 cm

06

96-100 cm

06

96-100 cm

06

85-89 cm

07

101-105 cm

07

101-105 cm

07

90-94 cm

08

106-110 cm

08

106-110 cm

08

95-99 cm

Balder
Storlek

Höftmått (C)

X Small

70-85 cm

Small

80-95 cm

Medium

90-105 cm

Large

100-115 cm

Vidar

A. Måttagning vid tänkt placering cm

Höftmått (C)

LyftPlus Special

1

Mika

Storlek

LyftPlus

Storlek

Höftmått (C)

X Small

70-80 cm

Small

81-90 cm

Medium

91-102 cm

Large

103-113 cm

09

111-115 cm

10

116-120 cm

65-69 cm
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NordiCare Ortopedi & Rehab AB är
ett svenskt företag som utvecklar och
marknadsför noga utvalda ortopedi-,
postop- och rehabprodukter. En central
del i NordiCares produktutveckling är
funktion och användarvänlighet. Vår
drivkraft är att ta fram funktionella
produkter i tilltalande design som gör
vardagen enklare för såväl användare
som den medicinska professionen.

