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Langermet kompresjonsbolero i strikket sømløst materiale. 
Anbefales etter arm- eller ryggkirurgi som fettsuging og/
eller kirurgi. Boleroen kan åpnes foran med hekter for enkel 
fjerning og påsetting og justering av passform. Strikket bys-
teseksjon og lettere kompresjon over magen gjør at plagget 
passer til forskjellige kroppsformer. Elastisk, fleksibelt materi-
ale i 4-veis stretch som former seg etter kroppen. Avlaster og 
komprimerer rundt hele armen, armhulen og over ryggen 
uten å kutte inn eller føle deg ukomfortabel. Strikkede soner 
i armfoldene, bysten og over ryggen for en god passform.

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. Arteriellesirkulasjonsforst-
yrrelser. Høy risiko for trombose.

Materiale: 87% polyamid, 13% elastan. Uten latex.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40° C, kan vaskes høyere hvis 
nødvendig temperaturer, maks 60° C. Produktet varer 
lenger når det vaskes i lavere temperaturer. Bruk gjerne en 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel, klor eller myknere. Ikke 
tørketrommel.

Måling: For best passform og riktig komprimeringsgrad er 
det viktig at plagget testes nøye i henhold til måltabellen. 
Plagget må være tett, men må ikke føles ubehagelig eller 
stramt.

Overarm: Mål omkretsen der overarmen er størst.

Under byste: Mål omkretsen under bysten.

Midje: Mål omkretsen hvor midjen er smalest.

Jill – Kompresjonsbolero/armkompresjon

Størrelse Mål under 
byste cm

Overarm 
(biceps) cm

Midjemål 
cm

Art.no
Sort

Art.no
Beige

XS 63-70 22-25 62-68 51205-00-30 51205-08-30

S 70-77 25-28 68-73 51205-00-40 51205-08-40

M 75-82 28-31 73-79 51205-00-50 51205-08-50

L 80-87 30-33 79-89 51205-00-60 51205-08-60

XL 85-92 31-34 89-99 51205-00-70 51205-08-70

2XL 90-97 33-36 99-109 51205-00-80 51205-08-80

Fullt åpningsbar front med hekter 
for enkel påføring.


