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

En bekvem brokkbukse i myk bomull som gir god kompresjon. 
Brukes ved konservativ behandling av lette eller middels store 
lyskebrokk. Også egnet for bruk etter operasjon for raskere 
mobilisering, smertelindring og for å forhindre tilbakefall. 
Buksen er utformet med lommer på begge sider for 
innsettingav puter. «Flate» puter er inkludert. Hvis man ønsker 
økt trykk, kan man legge inn en konveks pute i lommen 
(konvekse puter bestilles separat).

Frej gir optimal støtte ved lyskebrokk og brukes istedenfor 
vanlig boksershorts. Buksen har ulike kompresjonssoner for å 
gi best mulig støtte der det trengs mest.

Indikasjoner: Ved konservativ behandling av lette/middels 
store lyskebrokk samt etter operasjon for å gi støtte til det 
opererte området og gi smertelindring. 
Kontraindikasjon: inneklemt lyskebrokk.

Farge: Grafittgrå

Mål: Hoftemål (B) i cm. Høyde (A) måles i cm fra bekkenet og 
opp.

Tilbehør: Konvekse puter for å oppnå høyere kompresjon kan 
bestilles separat. Leveres i forpakninger med 
1 stk. høyre + 1 stk. venstre.
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Materiale: Bomull 88%, Elastan 12%. Puter i Polyethylenskum. 
Uten lateks.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°CC. Bruk vaskepose. Ikke bruk 
blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

Frej - Brokkbukse herrer
ART.NO 50253

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 14 cm 76-80 cm 50253-01-02

03 14 cm 81-85 cm 50253-01-03

04 14 cm 86-90 cm 50253-01-04

05 14 cm 91-95 cm 50253-01-05

06 14 cm 96-100 cm 50253-01-06

07 14 cm 101-105 cm 50253-01-07

08 14 cm 106-110 cm 50253-01-08


