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Peggy - Kompresjonsbukse
ART.NO 51206

Knelang kompresjonsbukse i strikket sømløst materiale. Buksen har
knapper foran med hekte- og krok-knepping for enkel fjerning og
påkledning og justering av passform. Linning med silikonkant slik at
buksen sitter komfortabelt på plass. Bred flapp på innsiden av låret
for best komfort og funksjon. Buksen har en åpning i skrittet som gjør
det mulig å besøke toalettet uten at plagget blir fjernet. Åpningen
er designet for å gi god kompresjon i området.
Formbrodert, fleksibelt materiale med fireveis-stretch som former seg
etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å skjære eller kjennes
ubehagelig. Formbroderte soner i sete- og lyskeregionen samt
forsterket broderi over buken.
Kompresjonsgrad tilsvarende kompresjonsklasse I, 15–21 mmHg. Følg
måltabell og prøv plagget for å oppnå optimal passform og rett
kompresjon.

Silikonkant i linningen.

Indikasjoner: Anbefales etter operasjon på baken, hofter og / eller
lår etter fettsuging og / eller kirurgi. Plagget kan også brukes som
et ”steg 2 produkt” etter et større inngrep da kompresjon anbefales
over en lengre periode etter operasjon. Kompresjon forbedrer
sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter operasjon, gir bedre
tilheling og også smertelindring.
Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.
Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på
høyere temperatur, maks 60 ºC. 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.
Lår: Omkrets midt på låret.

Midjemål
cm

Hoftemål
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Lårmål
cm

Color

Art.no

X Small

62-68

86-91

46-50

Sort

51206-00-30

15-21 mmHg

Small

69-75

92-97

50-54

Sort

51206-00-40

Compression class I

Medium

76-83

98-103

54-58

Sort

51206-00-50

Large

84-92

104-111

58-62

Sort

51206-00-60

X Large

93-101

112-119

62-66

Sort

51206-00-70

2X Large

102-110

120-127

66-70

Sort

51206-00-80

Størrelse

CCL I

Seamless

4-way stretch

Adjustable with
hook & eye

Class I
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