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Stabil sømløs kompresjons-BH i dobbelt materiale 
med høy kompresjonsgrad. Utviklet for bruk under 
rehabilitering etter brystoperasjon eller radioterapi da 
det er nødvendig med kraftigere kompresjon, samt ved 
behandlingav lymfeødem. Helt åpningsbar i front, og 
skulderbånd for enkel påføring direkte etter operasjon/
i løpet av legingsprosessen.

- Kompresjonsgrad 1 - Høy.
- Åpningsbar midt foran med hekter, justerbar i tre steg.
- Brede og justerbare skulderbånd i front med hekter, 
  justerbare i flere steg.
- Dobbelt materiale i cupen, lomme for vatt/protese.
- Myk, bred sømløs kant under bysten, føles behagelig 
  mot eventuelt snitt/arrvev.
- Ekstra høy skjæring under armhule, i ryggen og 
  midt foran.

Indikasjoner:
Kompresjons-BH til bruk når det er nødvendig med 
høy kompresjon. For kvinner som har gjennomgått 
forskjellige typer brystoperasjoner som mastektomi, 
samt ved behandling av lymfeødem.

Materiale:
83 % polyamid, 11 % elastan, 6 % polyester.
Lateksfri.

Vaskeråd:
Maskinvask 60°C. For best mulig fargeholdbarhet 
anbefales 40 °C. Kan tørketromles på lav varme. Ikke 
bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner. Skal ikke 
strykes. Bruk gjerne vaskepose.

Klara - Kompresjons-BH

Modell Størrelse Art.no

Klara hvit S 31148-09-40

Klara hvit M 31148-09-50

Klara hvit L 31148-09-60

Klara hvit XL 31148-09-70

Klara hvit 2XL 31148-09-80

Bredere i ryggen og høy midt
foran. Kan åpnes helt i front for å
være enkel å ta på med hekter.
Skulderbåndene er justerbare i
flere steg.

Størrelsesguide:
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