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Kim er en justerbar ansiktsbandasje i behagelig materiale. 
Kantene på bandasjen er klippbare, noe som gjør at 
bandasjen kan trimmes rundt kinn, hake og hals for å gi 
optimal passform. Det er også mulig å klippe midt i materialet, 
for eksempel for å lage hull til ørene. Selv lengden på 
borrelåsbåndene kan klippes av. Passform og kompresjon kan 
tilpasses ved å justere de tre lukkebåndene. Bandasjen sitter 
godt på plass, også på natten. Materialet i bandasjen puster 
og har en kjølende effekt mot huden. Bandasjen finnes i beige 
i to størrelser.

Indikasjoner: Ved ansiktsløft og/eller fettsuging av hake/hals, 
øreplastikk eller når det ellers er ønskelig med solid kompresjon 
under hake, rundt hals, over kinn, hårfeste eller ører.

Materiale: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Lateksfri.

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. Forsegl 
borrelåser før vask, bruk gjerne en vaskepose. 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: Bandasjen tilpasses ifølge måltabellen. Størrelsen 
er fleksibel og kan tilpasses ved påtagning for å få ønsket 
kompresjon og optimal passform.

Hals: Det bredeste området midt på halsen.

Hode: Det bredeste området over pannen.

Kim - Ansiktsbandasje

Mulig å klippe i material og 
borrelåsbånd for optimal passform. 

ART.NO 51107

Størrelse X=Hals Y=Hode Art.no

S/M 30-40 cm 52-58 cm 51107-08-40
L/XL 38-48 cm 56-62 cm 51107-08-60

Y

X


