
Belter
 FOR STOMI, POSTOP & BROKK



Belter for 
ulike behov 
NordiCare tilbyr et bredt sortiment av belter som har  mange bruksområder; direkte 

etter operasjon og til etterbehandling. Vi har også flere ulike varianter av belter for 

permanent bruk som fungerer som hjelpemiddel for den med brokk og/eller stomi. 

Produktene er utvikled med brukervennelighet i fokus fra både brukeren og den 

medisinske profesjonens perspektiv. Vårt sortiment er nøye utvalgt for oppfylle krav 

som funksjonalitet, kvalitet og helseøkonomisk aspekt. 

NordiCare sine belter deles inn i tre hovedområder; stomi, post-op og brokk. Likevel 

kan mange av beltene brukes til mer enn ett område og presenteres da i flere 

avsnitt. I produktbeskrivningen kan da flere bruksområder angis.

  

Stomi – For fiksering og avlastning av stomi.

Post-op – For tidlig mobilisering, hjelp til smertelindring og redusert risiko for 

komplikasjoner etter operasjon. 

Brokk – Støtte og avlastning for ulike type brokk. 

Justerbar størrelse 
og kompresjon

Passer barn 
og voksen

Klippbart 
materiale

Lateksfritt 
materiale

Vendbar, universal 
høyre/venstre

Hull for stomi Sømløs 4-veisstretch



Finne riktig belte

Våre belters egenskaper og utforming skiller seg for å kunne 

passe for ulike bruksområder og kroppsformer. Vi vil at det skal 

være enkelt å velge riktig belte. Derfor har vi laget en enkel 

indikering for hvert beltes grad av kompresjon og støtte. Vi 

bruker tydlige symboler for å enkelt og raskt vise beltenes 

funksjoner og bruksmuligheter.

Kompresjon

Kompresjon brukes for å redusere risikoen for postoperative 

komplikasjoner. Bruken av kompresjon motvirker hevelse, 

infeksjoner, samt risiko for brokk. Lettere kompresjon gir 

smertelindring og fungerer som fiksering for bandasje 

og/eller stomi. 

Avlastning

Avlastning gis gjennom kompresjon i kombinasjon med støtte. 

Et avlastende belte gir et ekstra mothold som fungerer som 

støtte rundt for eksempel en stomi, mot et brokk eller en svak 

buk. Støtten belte gir minsker belastningen i område. For å 

kunne gi våre belter avlastende egenskaper, kombinerer 

vi ofte elastisk materiale med kraftigere og i noen tilfeller 

uelastisk materiale. Effekten blir et effektiv støtte i kombinasjon 

med et justerbart trykk. En kraftigere elastikk gir mer avlastning 

enn et tynnere elastisk materiale.

                    Grad av avlastning 1-3 (lite 
til mye avlastning).

                    Grad av kompresjon 1-3 
(lett til sterk kompresjon).

STANDARD 100 by OEKO-TEX® Sertifiserte 
produkter inneholder ikke kjemikalier 
som er helsekadelige.

NordiCares produkter oppfyller kravene 
til Medical Devices Directive 93/42/EEC. 
Medical device class 1, non sterile



StomiFix

KOMFORTABLE STOMIBELTER

Å forenkle din hverdag er vårt mål. NordiCares stomibelter er designet 

for å gi fiksering samtidig som de skal være behagelig å bruke. De 

finnes i flere modeller for å passe ulike behov. Beltene skal være 

fleksible gjennom at de gir optimal støtte og avlastning uansett 

bruks område. Man kan velge mellom et mykere belte over stomi-

posen eller et mer stødig belte hvor man klipper hull for stomiposen slik 

at posen ligger utenpå belte. Å bruke et belte over stomien er forebyg-

gende for å forhindre stomibrokk og/eller videreutvikling av stomibrokk. 

Stomi for fiksering og effektiv støtte

StomiTube 
Mykt sømløst fikseringsbelte i strikket 
materiale. Lommer til ekstra fiksering av 
stomiposen. laget som en ”tube”. Ger 
god passform for forskjellige figurstyper 
da formen er smalere i ryggen. Synes 
ikke under klærne. Beltet gjemmer og 
holder posen på plass. Passer til stomi 
på høyre eller venstre side. OEKO-TEX®. 
Tilgjengelig i 3-pakke i svart og beige. 
Høyde foran 18 cm, i ryggen 11 cm. 
Art.nr 50214.

P  Ekstra mykt materiale

StomiMini 
Mykt fikseringsbånd med enkel lukking. 
Fleksibelt, luftig og elastisk materiale som 
føles behagelig mot huden. Størrelsen og 
komprimeringsnivået er fleksibel og kan 
enkelt justeres når borrelåsen fester over 
hele båndet. Diskret under klær. For om-
krets opp til 120 cm. Selges i 3-pakke i svart 
eller hvitt. Høyde 7,5 cm, art.nr 50213.

P  Universell størrelse

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING



StomiBas 
Rett, stødig stomibelte som gir mothold og avlastning. Også for støtte mot parastomi-
ale brokk. Hull for stomiposen kan klippes i det uelastiske partiet i fronten som hver-
ken frynses seg eller tøyer seg. Passer til rette kroppsformer. Vendbar. Høyde 16 cm 
ar.nr 50211, høyde 20 cm art.nr 50212, høyde 25 cm art.nr 50210.

P  Finnes i 3 høyder

Form 
Rett, stodig belte, passer som kraftigere elastisk stomibelte. Støtter over stomi/stomi-
pose. Ved bruk som stomibelte kan eventuellt en større størrelse brukes for å unngå 
for høy kompresjon over posen. Vendbar. Høyde 15 cm art.nr 50209, Høyde 25 cm 
art.nr 50204, Høyde 30 cm art.nr 50205.

P  Finnes i 3 høyder

ViraRak 
Rett belte i ekstra stødig materiale som gir kraftig støtte og kompresjon. Borrelåsen er 
elastisk som gjør at belte former seg fint til ulike kroppsformer. Den lange festeflaten 
er fleksibel i størrelse og kan justeres for mer eller minde kompresjon. Stødig materiale 
som holder formen. Vendbar. Passende for både postoperativt og som permanent 
belte. OEKO_TEX. Høyde 15 cm art.nr 50230, høyde 20 cm art.nr 50231.

P  Finnes i 2 høyder

StomiSoft
Rett, elastisk stomibelte som gir behagelig støtte ved stomi eller stomibrokk. Enkel og ta 
på og justere med håndtak og borrelåsen i front. Borrelåsen kan festes over hele det 
uelastiske partiet i fronten, gjør dette at beltet er fleksibelt i størrelse og trykk. Mulig å klippe 
i front partiet. Vendbar. OKEKO_TEX. Høyde 16 cm art.nr 50219, høyde 20 cm art.nr 50218.

P  Finnes i 2 høyder

StomiFix 
Mykt sømløst fikseringsbelte, som holder stomiposen på plass. Belte har dobbelt mate-
riale – det innerste laget har et ferdig klippet hull for stomiposen og det ytterste laget 
legges utenpå stomiposen igjen. StomiFix er designed som en ”tube” uten noen form 
for låsning, som man går in nog ut av. OEKO-TEX®. Finnes i hvit og svart. Art.nr 50217.

P  Ekstra mykt materiale

Figur 
Behagelig rett belte som brukes som et mykt stomibelte over stomiposen. Minsker risikoen 
for brokk, samtidig som det kan gi støtte for en mindre brokk. Belte er enkelt å ta på 
og lukkes med borrelås. Borrelåsen er bred som gjør at den er lett å justerese til ønsket 
støtte. Materialet er mykt luftig. Vendbar. OEKO-TEX®. Høyde 16 cm art.nr 50221 (hvit), 
20 cm art.nr 50222 (svart, høyde 25 cm art.nr 50202 (hvit), 32 cm art.nr 50203 (hvit). 

P  Finnes i 4 høyder

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING



Post-op For høy funksjonalitet og enkel bruk

Gjennom effektiv støtte og kompresjon gir våre post-op 

belter smertelindring, raskere mobilisering og minsket risiko 

for komplikasjoner etter kirurgiske inngrep. Mange av våre 

post-op belter kan også brukes ved ulike typer av brokk-

problematikk. Disse er enkle og anpasse og bruke og finnes i 

ulike høyder, kompresjons grad og materiale. NordiCares belte-

sortiment er utviklet med fokus på allsidighet og funksjon for 

både helsepersonell og bruker.

AbdoCare 
Gir effektiv avlastning og kompresjon. Borrelåsen kan festen over hele belte, som gjør 
det lett å justere størrelse, kompresjonsgrad og form. AbdoCare finnes i to høyder 
og tre størrelse med stort intervall. En størrelse kan brukes som universalstørrelse og 
forenkler dermed lagerbeholdningen. Sydd i V-form som bedre passform og bruk på 
ulike kroppsformer. Vendbar og kan brukes over brystet. Høyde 23 cm art.nr 50225. 
Høyde 30 cm art.nr 50226.

P  Finnes i 2 høyder

P  Universalstørrelse 

AbdoBas 
Rett belte som gir effektiv avlastning og kompresjon. Enkel å ta på og 
justera med håndtak og borrelås i fornten. Uelastisk front i foam-materiale 
som avlaster og gir støtte. Mulig å klippe hull i frontpartiet, tilpasset 
etter stomi eller dren. Kan vaskes i 95 grader. Art.nr 50236.

P  Håndtag for enkel bruk

P  Fargemerking for størrelsesindikasjon 

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING



ViraRak 
Rett belte i ekstra stødig materiale som gir støtte og kompresjon. Borrelåsen er elas-
tisk som gjør at belte former seg fint, avlaster sår, gir smertelindring samt muliggjør 
tidlig mobilisering av pasienten. Stødig materiale som holder formed uten å brette 
seg. Den lange festeflaten til borrelåsen gjør beltet fleksibelt i mål og kan justeres for 
mer eller mindre kompresjon og støtte. Kan også brukes ved ulike type brokkproble-
matikk. Jevn og myk mot huden uten ubehagelige sømmer eller kanter. Vendbar. 
OEKO_TEX. Høyde 15 cm art.nr 502330, høyde 20 cm art.nr 50231.

P  Finnes i 2 høyder

Vira x2 och x3 
Belte i ekstra stødig materiale som gir støtte og kompresjon. 
Enkel å bruke og justere til ønsket passeform og kompres-
jonsgrad med to eller tre dragbånd. For postoperativ bruk 
etter bukoperation, bukplastik og/eller fettsuging. Kan også 
brukes ved ulike typer av brokkproblematikk. Avlaster sår, 
gir smertelindring samt muliggjør tidlig mobilisering av pa-
sienten. Stødig materiale som holder formen uyen å brette 
seg. Jevn og myk mot hunder uten ubehagelige sømmer 
eller kanter. Ingen skinner. Passer ulike figurtyper. OEKO-
TEX®. Vira x2 art.nr 50228, Vira x3 art.nr 50227.

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING



Figur 
Behagelig, rett belte i mykt materiale. 
Figur har bred festeflate for borrelåsen 
og finnes i flere høyder. Brukes post-
operativt, for å avlaste sår og for fiksering 
av bandashe. Belte er enkel å bruke, 
med beltets brede borrelås vil det være 
enkelt å justere til ønsket støtte. Vendbar. 
OEKO-TEX®. Høyde 16 cm (hvit) art.nr 
50221, høyde 20 cm (svart) art.nr 50222, 
høyde 25 cm (hvit) art.nr 50202, høyde 
32 cm (hvit) art.nr 50203. 

P  Finnes i 4 høyder 

Form 
Rett belte med kraftigere elastikk for kom-
presjon og støtte. Beltet er enkel å ta på 
og har borrelås. Brukes post operativt for 
å avlaste sår, samt ved brokkproblema-
tikk. Vendbar. Høyde 15 cm art.nr 50209, 
høyde 25 cm art.nr 50204, høyde 30 cm 
ar.nr 50205.

P  Finnes i 3 høyder 

Mika 
Mykt fikseringsbånd for fiksering av 
bandasjer, stomiposer eller for å brukes 
som brystbånd. Enkel lukking med borrelås 
og fleksibelt, luftig og elastisk materiale 
som føles behagelig mot huden. Juster-
bar i størrelse og trykk når borrelåsen 
fester over hele båndet. Diskret under 
klær. Finnes i hvit og to størrelser. 
Høyde 15 cm. Art.nr 50224.

P  Finnes i 2 fleksible størrelser

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

Post-op For høy funksjonalitet og enkel bruk

KOMPRESJON      AVLASTNING



Smidig 
Formbart belte som gir en stødig støtte. Passer 
til både postoperativt og permanent belte 
samt ved mindre brokkproblematikk. Enkel å 
bruke og justere med håndtag og brorrelås i 
front. Lang festeflate for borrelåsen gjør den 
fleksibel i størrelse og kompresjon. Passer bra 
når størrelsen justeres over tid, for eksempel 
post operativ hevelse eller ved graviditet. Luftig 
materiale som tillater huden å puste samt former 
seg etter ulike figurtyper. Vendbar. Art.nr. 50247.

P  Enkel å ta på og justere

P  Smidig og luftig materiale

Belter bruker post operativt etter mange ulike type kirurgiske 
inngrep. Ved store snitt eller for pasienter med svekket 
bukvegg trenger man kraftig støtte for avlastning under 
tilhelningsperiosen. Et avlastende belte gir smertelindring 
og hjelper til å forhindre brokk og andre posteoperative 

komplika sjoner. Beltet brukes også for å holde bandasjer på 
plass og har en viktig funksjon ved avlastning av stomi og 
fiksering av stomiposen. Etter fettsuging eller bukplastikk brukes 
ofte et kompresjonsbelte for å bedre tilheling og gi fine 
postoperative resultater.

KOMPRESJON      AVLASTNING



LyftPlus
Elastisk belte med avlastende frontparti 
i uelastisk materiale. Stabiliserer mer enn 
Lyft. Materialer på de fremre sidene gir et 
trykk og passer bra ved stomi. Kan brukes 
opp ned ved for eksempel epigastrica-
brokk. Klippbart materiale. Høyde 28 cm. 
Art.nr 50207.

LyftPlus Special
Ett halvfabrikat som brukes ved individuell 
passform. Åpen i sømmen midt foran 
og midt bak for å muligjøre optimal til-
pasning. Kan også gjøres kortere nåde 
oppe og nede. Ønsked høyde. Høyde 
36 cm. Art.nr 50208.

Signigfikant redusert smerte. Studie “Effect of an elastic girdle on lung function, intra-abdominal pressure, and pain 
after midline laparotomy: a randomized controlled trial” av L.Clay, U.Gunnarsson, KA Franklin og K.Strigård. Viser 
at pasienter som gjennomgår laparotomi og bruken av et individuelt tilpasset prefabrikert belte post-operativt, har 
signifikant minsket smerte sammenlignet med pasienter uten belte. I studie brukes Lyft plus fra NordiCare. Å bruke 
belte kan ses på som et kostnadbesparende tiltak, med lavere morfindosering og tidligere mobilisering.

Studie ble godkjent i januar 2014 og er publisert i International Journal of Colorectal Disease.

Lyft
Elastisk belte med mykt formet mageparti 
som gir bekvem og effektiv kompresjon 
samt støtter og løfter. Passer til stor buk 
ved brokk eller etter ulike bukoperasjoner 
for å forhindre arrbrokk. Høyde 24 cm. 
Art.nr 50206.

Lyft-beltene er ekstra stødige abdominale belter, hvor magepartie 

gir behagelig og effektivt støtte og løft for kraftigere buk. Brukes 

post operativt og ved ulike typer av brokk-problematikk samt som 

stomi belte. Beltene muliggjør for raskere mobilisering av pasienten.

KOMPRESJON    AVLASTNING

KOMPRESJON    AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

Post-op & brokk For større mage



Smidig 
Et formbart belte som gir stødig støtte. Passer til brokkproblematikk. Enkel å bruke 
og justere med håntak og borrelås i fronten. Lang festeflate som gjør beltet flek-
sibelt i størrelse og støtte. Luftig materiale som tillater huden å puste. Former seg 
etter ulike figurtyper. Vendbar. Art.nr 50247. 

P  Enkel å ta på og justere

P  Luftig materiale

ViraRak 
Rett belte i ekstra stødig material som gir støtte og kompresjon. Passer til brokk-
problematikk. Festeflaten til borrelåsen er elastisk som gjør at beltet former seg fint. 
Stødig material som holder formen uten å brette seg. Den lange festeflaten gjør beltet 
fleksibelt i mål og kan justeres for mer eller mindre kompresjon og støtte. Vira x 2 og 
x 3 passer for større brokk når et høyre og stødigere beltet ønskes. Vendbar. OEKO-TEX®. 
Høyde 15 cm. Art.nr. 50230. Høyde 20 cm art.nr 50231.

P  Finnes i 2 høyder

Form 
Rett belte i kraftigere elastikk for stødig kompresjon og støtte. Egnet for brokkproblemer. 
Belter er enkelt å ta på med borrelås. Vendbar. Høyde 15 cm art.nr 50209, Høyde 
25 cm art.nr 50204, høyde 30 cm art.nr 50205.

P  Finnes i 3 høyder 

Våre stødige brokkbelter gir effektiv avlastning og støtte ved ulike typer av bukveggsbrokk. Belter 

kan brukes som konservativ behandling eller i påvente på operasjon for å holde tilbake brokket 

og gi støtte til en svekket bukvegg. Våre belter finnes i ulike høyder og material for å passe ulike 

behov og figurtyper. For en kraftigere buk anbefaler vi Lyft-serien med formet mageparti.

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

KOMPRESJON      AVLASTNING

Brokk  For effektiv støtte og avlastning ved bukveggsbrokk



NordiCares brokkbelter og bukser gir et effektivt og behagelig 

støtte ved lyskebrokk og pungbrokk. Gjennom å holde tilbake 

brokket blir hverdagen enklere. Smerte og ubehag reduserer 

som gjør at det blir lettere å være i aktivitet. Våre belter for 

lyskebrokk kommer med pelotter som legger i lommer på innsiden 

av beltet/buksen for økt trykk.

KOMPRESJON      AVLASTNING

Balder 
Smidig og diskret lyskbrokkbelte som ikke synes under klærne. Beltet har god støt-
tende effekt ved mindre og middels store lyskbrokk. Lett å tilpasse og bruke. Finnes for 
bilateral og ensidig brokk. Flate pelotter følger med. Balder dubber art.nr 50215-00. 
Balder høyre art.nr 50216-20. Balder venstre art.nr 50216-10. Finnes i størrelsene XS-L.

P  Brukes ved lyskebrokk 

Brokk Støtte ved lyske og pungbrokk



Lyskebrokk er vanlig og 1 av 4 menn får det en gang i livet. I 
nesten alle tilfeller opereres brokket og amn blir symptomfri i 
etterkant. I vente på operasjon eller for konservativ behandling 
anbefaler vi bruk av ett brokkbelte eller bukse. Et beltet er lett 
å bruke og kan kombineres med vanlige klær. Beltet holdet 

brokket på plass ved aktivitet og er lett å justere over dagen. 
For de som synes beltet kan være vanskelig å ta på, ofte eldre 
pasienter, kan en brokkbukse være enklere å bruke. Buksen kan 
også velges dersom passformen blir bedre for kroppsfasongen 
eller ekstra støtte for buken ønskes. 

Loke 
Stødig brokkbukse i herremodell. Åpningsbar flipp med glidlås. Brukes som konservativ 
behandling av små til middels store lyskbrokk, og ved etter operasjon for raskere mobili-
sering. Gir smertelindring og forhindrer eventuelle tilbakefall. Lommer på begge sider for 
insetting av pelotter. Flate pelotter følger med. OEKO-TEX®. Høyde 18 cm. Art.nr 50252.

P  Brukes ved lyskbrokk

Frej
En behagelig brokkbukse i mykt bomullsmateriale som gir stødig kompresjon. Mindre 
mothold enn loke. Brukes ved konservativ behandling av små til middels store lyske-
brokk eller etter operasjon for smertelindring og raskere mobilisering for å forhindre 
eventuelle tilbakefall. Buksen er utformet med lommer på begge sider for innsetting 
av pelotter. Flate pelotter følger med. OEKO-TEX®. Høyd 14 cm. Art.nr 50253. 

P  Brukes ved lyskbrokk

Freja
Støttende brokkbukse i damemodell med åpning i skrittet. Gir optimal støtte ved 
lyskebrokk og brukes i stedet for vanlig undertøy. Buksen har ulike kompresjonssoner 
for å gi optimal støtte der det treng. Kan også brukes ved mindre bukveggsbrokk, 
post-operativt eller ved stomi. Lommer til pelotten. Flate pelotter følger med. OEKO-
TEX®. Høyde 20 cm. Art.nr 50254.

P  Brukes ved lyskbrokk

Tor
Stødig brokkbukse i herremodell. Brukes ved konservativ behandling av små til mid-
delsstore pungbrokk. Passer også til bukoperasjon for smertelindring og raskere mobi-
lisering. Kan også brukes ved mindre bukveggsbrokk, post operatibt eller ved stomi. 
OEKO-TEX®. Høyde 18 cm. Art.nr 50256.

P  Brukes ved pungbrokk

Vidar
Diskret suspensor i mykt bomullsmateriale. Brukes ved pungbrokk. Gir maksimal støtte 
og beskyttelse. Designet uten gnagende sømmer for beste komfort. OEKO-TEX®. 
Høyde 20 cm. Art.nr 50251. 

P  Brukes ved pungbrokk

Pelter 
Konvexa pelotter kan legges i lommene på Loke, Frej, Freja og Balder for økt trykk. 
Disse kan erstatte de flate pelottene som følger med. Pelottene er pakket i par, en 
høyre og en venstre og finnes i large og medium. Art.nr 50257.  

Alle buksene er latexfrie



TUKI JA KOMPRESSIO TYRIEN HOIDOSSA
Størrelser og mål

Det skal være enkelt og finne riktig størrelse. 

Gjennom å ta en eller to mål vet du hvilke 

størrelse som passer. De fleste av våre belter er 

fleksible i omfang, som gjør at passformen på 

beltet kan tilpasses og utprøvningen forenkles. 

Vi anbefaler å måle tas direkte på kroppen. 

Når ”tenkt plassering” angis i måletabellen skal 

målet tas der beltet er tenkt å sitte. For eksempel 

tas målet over stomien om du ønsker å prøve ut 

et stomibelte eller over brystet om du vil prøve 

ut et beltet etter thoraxkirurgi eller brystreduskjon 

ved gynekomasti. 

A. Måltagning ved tenkt plassering cm  

Ta et stramt omkretsmål på det bredeste 
stedet der det er tenkt at beltet skal sitte.

B. Måltagning midjemål cm  

Ta et stramt midjemål rundt det smaleste 
delen av midjen.

C. Måltagning hoftemål cm  

Ta et stramt omkretsmål rundt hoften på  
det bredeste stedet.

A
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G
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B MIDJE

C HIP

Stomisoft

Størrelse Mål plassering (A)
X Small 70-85 cm

Small 80-95 cm

Medium 90-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

StomiBas

Størrelse Mål plassering (A)
X Small 70-85 cm

Small 80-95 cm

Medium 90-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

3X Large 130-145 cm

4X Large 140-155 cm

AbdoBas/Smidig

Størrelse Mål plassering (A)
X Small 60-75 cm

Small 70-85 cm

Medium 80-100 cm

Large 95-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

StomiFix/StomiTube

Størrelse Hoftemål (C)
X Small-Small 65 - 90 cm

Small-Medium 85 - 110 cm

Medium-Large 105 - 125 cm

Large-X Large 120 - 140 cm

StomiMini

Størrelse Hoftemål (C)
Universal Max 120 cm

Figur

Størrelse Mål plassering (A)
X Small 70-85 cm

Small 80-95 cm

Medium 90-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

3X Large 130-145 cm

Form

Størrelse Hoftemål (C)
Small 80-95 cm

Medium 90-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

ViraRak (endast höftmått)/Vira x2/Vira x3

Størrelse Hoftemål (C) Midje (B)
X Small 70-90 cm 60-80 cm

Small 80-100 cm 70-90 cm

Medium 90-110 cm 80-100 cm

Large 100-120 cm 90-110 cm

X Large 110-130 cm 100-120 cm



Mika

Størrelse Mål plassering (A)
S/M 65 - 115 cm

L/XL 110 - 145 cm

Balder

Størrelse Hoftemål (C)
X Small 70-85 cm

Small 80-95 cm

Medium 90-105 cm

Large 100-115 cm

Frej

Størrelse Hoftemål (C)
02 76-80 cm

03 81-85 cm

04 86-90 cm

05 91-95 cm

06 96-100 cm

07 101-105 cm

08 106-110 cm

Loke/Tor

Størrelse Hoftemål (C)
02 76-80 cm

03 81-85 cm

04 86-90 cm

05 91-95 cm

06 96-100 cm

07 101-105 cm

08 106-110 cm

09 111-115 cm

10 116-120 cm

Freja

Størrelse Midjemål (B)
02 65-69 cm

03 70-74 cm

04 75-79 cm

05 80-84 cm

06 85-89 cm

07 90-94 cm

08 95-99 cm

Vidar

Størrelse Hoftemål (C)
X Small 70-80 cm

Small 81-90 cm

Medium 91-102 cm

Large 103-113 cm

AbdoCare

Størrelse Mål plassering (A)
1 75-115 cm

2 110-155 cm

3 150-190 cm

Lyft

Størrelse Hoftemål (C)
Small 80-95 cm

Medium 95-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

LyftPlus

Størrelse Hoftemål (C)
Small 80-95 cm

Medium 95-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm

LyftPlus Special

Størrelse Hoftemål (C)
Medium 90-105 cm

Large 100-115 cm

X Large 110-125 cm

2X Large 120-135 cm



NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Kontor: 042-35 22 20 • www.nordicare.se

NordiCare ortopedi & rehab AB 
er et svenskt firma som utvikler og 
markedsfører nøye utvalgte orto- 
pedi og rehabprodukter. En sentral 
del i NordiCares produktutvikling er 
funksjon og brukervennlighet. Vår 
drivkraft er å ta frem funksjonelle 
produkter i tiltalende design som 
gjør hverdagen enklere for bruker 
som det medisinske helsepersonell.
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