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50225: 23 cm høy

50226: 30 cm høy

AbdoCare er et elastisk belte som gir smertelindring 
og effektiv støtte/kompresjon over buken og muliggjør 
tidlig mobilisering etter operasjon. Beltet er enkelt å 
tilpasse og settes på direkte etter operasjon. Størrelsen/
kompresjonen/formen kan lett justeres da borrelåsen 
kan festes over hele beltet. AbdoCare finnes i tre 
forskjellige høyder og i størrelser med stor intervall. En 
størrelse kan brukes som universalstørrelse og gjør derfor 
lagerholdningen enklere. Beltet kan også gjøres smalere 
gjennom å klippe bort et høydenivå. Ved behandling 
av stomibrokk går det å klippe hull i AbdoCare for å 
frigjøre stomien. Farge hvit.

Grad av Kompresjon: Middels, 2 av 3

Indikasjoner: For postoperativ pleie, etter thorax- og/
eller bukoperasjoner for å avlaste sår, redusere risikoen 
for seromer/infeksjoner/brokkdannelse og forhindre 
at arr sprekker opp, samt ved tidlig mobilisering av 
pasienten. Kan også brukes ved ulike typer mindre brokk 
samt ved tilvirkning av støttebelte til stomi.

Materiale: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%, 
Lateksfri.

Vaskeanvisning: Kan vaskes på 95°C ca 10 ganger. 
Produktets levetid forlenges ved vask på 40-
60°C. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke 
blekemiddel eller mykner. Ikke renseri. Skal ikke strykes 
eller tørkes i tørketrommel.

Måltaking: Omkretsmål rundt overkroppen over 
tenkt plassering.

AbdoCare - Belte
ART.NO 50225, 50226, 50237

50237: 37 cm høy

Størrelse Mål cm
Art.no

AbdoCare 
23 cm

Art.no
AbdoCare 

30 cm

Art.no
AbdoCare 

37 cm

1 75-100 50225-09-40 50226-09-40 -

2 95-120 50225-09-50 50226-09-50 -

3 115-140 50225-09-60 50226-09-60 -

4 140-190 50225-09-70 50226-09-70 -

5 190-240 - 50226-09-80 50237-09-80


