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Formbart belte som gir stødig støtte. Enkelt å lukke og justere 
takket være håndtak og borrelås i fronten. Borrelåsen festes 
over en lang festeflate i materialet, og derfor har beltet en 
fleksibel størrelse/omkrets og kan strammes eller slakkes.

Smidig, luftig, behagelig og pustende materiale. Støttebeltet 
former seg lett for ulike plasseringer rundt overkroppen, 
buken, hoften eller brystkurven. Beltet kan snus, slik at det 
passer både på høyre og venstre side. Smidig er tilgjengelig i 
sort, høyde 20 cm.

Indikasjoner: Gir kompresjon og lett støtte rundt buk/
overkropp. Egnet som både postoperativt og permanent 
støttebelte. Passer som bredere brystbånd etter kirurgi, f.eks. 
ved gynekomasti eller som avlastning etter toraksoperasjon. 
Egnet etter mindre buk-kirurgi, for avlastning av ukomplisert 
brokk eller stomi. Stomipose kan fikseres under beltet. Beltet er 
ikke egnet til å klippe hull i. Kan brukes ved graviditet eller som 
lett ryggstøtte.

Materiale: 37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 
4% Nylon. Latexfri.
 
Vaskeråd: Maskinvask 40ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperaturer, maks 60ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. 
Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke 
materialets funksjon.

Størrelse/Måltaking: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt 
plassering i cm. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

Smidig - Belte
ART.NO 50247

Størrelse Mål cm Art.no

XS 60-75 50247-00-30

S 70-85 50247-00-40

M 80-100 50247-00-50

L 95-115 50247-00-60

XL 110-125 50247-00-70

2XL 120-135 50247-00-80


