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Viveca - Kompresjonsbody
ART.NO 51101

Viveca kompresjonsbody brukes etter bukplastikk eller 
fettsuging for å redusere hovenhet og blødningsrisiko. 
Integrert belte gir ekstra kompresjon over mage og rygg. 
Glidelås i siden, beltet lukkes med hemper.

Indikationer: Viveca body anbefales etter bukplastikk 
og fettsuging av mage, rygg, rumpe eller lår. NordiCares 
kompresjonsplagg brukes etter plastikkirurgiske inngrep for å 
oppnå et så godt behandlingsresultat som mulig. Kompresjon 
forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter 
operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring.

Materiale: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre ved 
vask på lavere temperaturer. Bør tørkes flatt, ikke tørketromles. 
Lukk glidelåsen før vask. Hvis det det har oppstått blodflekker, 
bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke bruk blekemidler, klorin 
eller tøymykner siden dette kan ødelegge funksjonen til 
materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være ubehagelig.
En tid etter operasjonen, når eventuell hevelse er gått ned, 
kan det velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. Optimal 
kompresjon og støtte krever nøyaktige mål. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte/lår: Stå med begge føttene samlet og mål omkretsen 
der det er som bredest.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Størrelse Taljemått  
cm

Hoftemått  
cm

Art.no 
hvit

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51101-09-30 51101-00-30

Small 60-66 85-92 51101-09-40 51101-00-40

Medium 67-74 93-100 51101-09-50 51101-00-50

Large 75-82 101-108 51101-09-60 51101-00-60

X Large 83-89 109-114 51101-09-70 51101-00-70

2X Large 90-100 115-122 51101-00-80


