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Kompresjons-body i strikket sømløst materiale, dobbelt 
materiale over buk. Anbefales etter inngrep i buken, f.eks. 
fettsugning eller plastisk operasjon i buken. Bodyen kan 
åpnes helt, og enkelt tas på rett etter operasjon. Hekte- og 
krok-knepping på begge sider for enkel av- og påtaking/
justering av passform. Midjen kan åpnes med hekte- og 
krokknepping, slik at man kan gå på toalettet uten å måtte 
ta av plagget. Linning med silikonkant gjør at bodyen sitter 
godt. Det doble materialet over buken danner en lomme 
der man eventuelt kan legge inn pelott/skum for ekstra 
støtte. Formbrodert, fleksibelt materiale med fireveis-stretch 
som former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten 
å skjære eller kjennes ubehagelig. Formbroderte soner i 
sete- och ryggregionen.

Indikasjoner: Anbefales etter plastiskkirurgi. Kompresjon 
forbedrer sirkulasjonen og minsker risikoen for hevelse etter 
operasjon, gir bedre heling og i tillegg smertelindring. 
Tilsvarende kompresjonsklasse 1.
Kontraindikasjoner: Infeksjon. Arterielle 
sirkulasjonsforstyrrelser. Høy risiko for trombose.  

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk 
blekemidler, klorin eller tøymykner. Ikke tørketromles.

Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt 
kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold 
til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes 
ubehagelig eller stramme. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over 
underlivsbenet, der hoften/setet er på sitt bredeste.

Daisy - Kompresjonsbody
ART.NO 51204

Hekte- og krok-knepping på begge 
sider og i midjen. Silikonkant i 
linningen.

Størrelse Midjemål  
cm

Hoftemål  
cm

Art.no
Svart

Art.no
Beige

XS 62-68 86-91 51204-00-30 51204-08-30

S 69-75 92-97 51204-00-40 51204-08-40

M 76-83 98-103 51204-00-50 51204-08-50

L 84-92 104-111 51204-00-60 51204-08-60

XL 93-101 112-119 51204-00-70 51204-08-70

2XL 102-110 120-127 51204-00-80 51204-08-80


