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P Flexibel i storlek och kompression.

P Unik, stadig textil som håller formen.

P Vändbar.

P Formar sig fint för olika figurtyper,            
    bråck och stomi.

P Lämplig både postoperativt och 
     som permanent gördel.

ViraRak



ViraRak
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Adjustable closure

ViraRak 20 cm, 50231

ViraRak 15 cm, 50230
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Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression 
över bålen. Fästytans kardborreband är elastiska vilket 
gör att gördeln formar sig fint för olika figurtyper och 
för bråck/stomi. Den långa fästytan gör också gördeln 
flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för mer 
eller mindre kompression/stöd. Stadigt material som 
håller formen utan att vecka sig. Inga skenor. 

Gördeln är vändbar, anpassad för att förslutas på både 
höger eller vänster sida. Lämplig för både postoperativ 
vård och som permanent gördel. Finns i svart i höjderna 
15 och 20 cm.

Indikationer: För postoperativ vård efter olika typer av 
bukoperationer, bukplastik och/eller fettsugning. 
Kan även användas för att avlasta olika typer av bråck 
t.ex. stomibråck. Avlastar sår, ger smärtlindring samt 
möjliggör tidig mobilisering av patienten. 

Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.  

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i 
högre temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre 
vid tvätt i lägre temperaturer. Förslut kardborrefästet 
innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel 
eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej. 
Plantorkas efter tvätt.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt 
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

ViraRak - Gördel
ART.NO 50230, 50231

Storlek Mått cm Art.no 15 cm Art.no 20 cm

XS 70-90 50230-00-30 50231-00-30

S 80-100 50230-00-40 50231-00-40

M 90-110 50230-00-50 50231-00-50

L 100-120 50230-00-60 50231-00-60

XL 110-130 50230-00-70 50231-00-70
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Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression över 
bålen. Enkel att applicera och justera till önskad passform 
och kompressionsgrad med två dragband. Stadigt material 
som håller formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot 
huden utan irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor. 
Passar både figursvängd och rak figurtyp. Höjd 25 cm. 

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård efter bukoperation, 
bukplastik och/eller fettsugning. Kan även användas 
vid olika typer av bråckproblematik. Avlastar sår, ger 
smärtlindring samt möjliggör tidig mobilisering av patienten.

Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre 
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt 
i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Plantorkas. Ej 
torktumling. Fäst kardborrbanden innan tvätt. Använd ej 
blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra 
materialets funktion.

Måttagning: Välj storlek efter höftmått, om höftmåttet ligger 
inom ett överlappande intervall, kontrollera midjemåttet:
• Smal midja: välj den mindre storleken.
• Rak figurtyp: välj den större storleken.

Storlek Höftmått 
cm

Midjemått 
cm

Art.no
Vira x2, vit

Art.no
Vira x2, svart

XXS 65-80 50-65 50228-09-20 50228-00-20

XS 70-90 60-80 50228-09-30 50228-00-30

S 80-100 70-90 50228-09-40 50228-00-40

M 90-110 80-100 50228-09-50 50228-00-50

L 100-120 90-110 50228-09-60 50228-00-60

XL 110-130 100-120 50228-09-70 50228-00-70

Vira x2 - Gördel
ART.NO 50228
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Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression över 
bålen. Enkel att applicera och justera till önskad passform 
och kompressionsgrad med tre dragband. Stadigt material 
som håller formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot 
huden utan irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor. 
Passar både figursvängd och rak figurtyp. Höjd 32 cm. 

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård efter bukoperation och/
eller vid olika typer av bråckproblematik. Avlastar sår, ger 
smärtlindring samt möjliggör tidig mobilisering av patienten.

Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre 
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt 
i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Plantorkas. Ej 
torktumling. Fäst kardborrbanden innan tvätt. Använd ej 
blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra 
materialets funktion.

Måttagning: Välj storlek efter höftmått, om höftmåttet ligger 
inom ett överlappande intervall, kontrollera midjemåttet:
• Smal midja: välj den mindre storleken.
• Rak figurtyp: välj den större storleken.

Vira x3, ViraKing - Gördel
ART.NO 50227, 50229

Storlek Höftmått 
cm

Midjemått 
cm

Art.no
Vira x3, vit

Art.no
Vira x3, svart

Art.no
ViraKing, svart

XS 70-90 60-80 50227-09-30 50227-00-30 -

S 80-100 70-90 50227-09-40 50227-00-40 -

M 90-110 80-100 50227-09-50 50227-00-50 -

L 100-120 90-110 50227-09-60 50227-00-60 -

XL 110-130 100-120 50227-09-70 50227-00-70 -

2-3XL 120-150 110-140 - - 50229-00-80

ViraKing - endast i svart, storlek 2-3XL. 
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This product meets the requirements of 
the Medical Devices Directive 93/42/
EEC. Class 1 medical device, non sterile.
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Formbar gördel som ger stadigt stöd. Enkel att försluta 
och justera med handtag och kardborrefäste i fronten. 
Kardborren fäster över en lång fästyta i materialet vilket gör 
att gördeln är flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras 
för mer eller mindre stöd. 

Smidigt och luftigt material som känns behagligt och tillåter 
huden att andas. Gördeln formar sig lätt för att passa för 
olika placeringar över bålen, runt buk, höft eller bröstkorg. 
Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas på 
både höger eller vänster sida. Finns i svart, höjd 20 cm.

Indikationer: När kompression och lätt stöd önskas över 
buk/bål. Lämplig som både postoperativ och permanent 
gördel. Passar som bredare bröstband efter kirurgi, 
exempelvis vid gynekomasti eller som avlastning efter 
thoraxoperation. Lämplig efter mindre bukkirurgi, för 
avlastning av okomplicerade bråck eller stomi. Stomipåse 
kan fixeras under gördeln. Gördeln är inte lämplig att klippa 
hål i. Kan användas som ett bekvämt stöd efter graviditet 
eller som lätt ryggstöd.

Material: 37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 4% 
Nylon. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 60° 
(produktens livslängd förlängs vid tvätt i lägre temperaturer). 
Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse. 
Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och 
torktumla ej, materialen förstörs vid högre temperaturer. 
Plantorkas efter tvätt.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt 
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

Smidig - Gördel
ART.NO 50247

Storlek Mått cm Art.no

XS 60-75 50247-00-30

S 70-85 50247-00-40

M 80-100 50247-00-50

L 95-115 50247-00-60

XL 110-125 50247-00-70

2XL 120-135 50247-00-80

Produkt på avtal

RJL 2019/37
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Mjuk fixeringsgördel att använda vid stomi. Dubbelt 
material där det innersta lagret har hål för stomipåsen 
och det yttersta lagret viks och dras över påsen/
stomibandaget. StomiFix är som en ”tub” som man går 
i och ur precis som ett par vanliga trosor eller kalsonger. 
Den syns inte under kläderna och är enkel att använda 
och trygg att bära. Gördeln gömmer och håller påsen 
på plats samtidigt som den döljer/minskar eventuella 
ljud. Skyddar och håller ömtålig hud torr då stomipåsen 
ej ligger direkt mot huden, utan mellan de två lagren. 
Används varje dag, natt samt vid olika sportaktiviteter. 
Vanliga trosor eller kalsonger kan bäras under eller 
utanpå gördeln. 

Indikationer: Används vid stomi för att fixera/hålla 
stomibandaget på plats. Skyddar och håller ömtålig 
hud torr. Passar att använda både vid ileo-, kolo- och 
urostomier.

Material: 90% polyamid, 10% spandex. Latexfri.

Tvättråd: 60°C maskintvätt. För bästa färghållbarhet 
rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme. 
Använd kulörtvättmedel, inte tvättmedel som innehåller 
blekmedel.

Måttagning: Omfångsmått runt höften.

StomiFix - Fixeringsgördel
ART.NO 50217

Storlek Höftmått 
cm

Art.no
StomiFix, 
vit, 3-pack

Art.no
StomiFix, 
svart, 3-pack

X Small-Small 65 - 90 50217-89-30 50217-80-30

Small-Medium 85 - 110 50217-89-40 50217-80-40

Medium-Large 105 - 125 50217-89-50 50217-80-50

Large-X Large 120 - 140 50217-89-60 50217-80-60

Produkt på avtal

RJL 2019/37
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AbdoBas - Gördel
ART.NO 50236

Storlek Mått (cm) Färg Art.no

XS 60-75       orange 50236-09-30

S 70-85       svart 50236-09-40

M 80-100       gul 50236-09-50

L 95-115       grön 50236-09-60

XL 110-125       röd 50236-09-70

2XL 120-135       blå 50236-09-80

Elastisk gördel för effektiv avlastning och kompression. Enkel 
att applicera och använda direkt efter operation. Gördeln 
har en oelastisk front i stabiliserande foammaterial som 
avlastar och ger stöd. Enkel att försluta och justera med 
handtag och kardborrefäste i fronten. Handtaget har en 
färgmarkering som tydligt och direkt indikerar storleken på 
produkten.

Möjligt att klippa hål i frontpartiet, hål klipps i önskad storlek 
anpassat efter stomi eller drän. Foam-materialet fransar sig 
inte oavsett form eller storlek på hålet, ingen sömnad behövs. 

Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas både 
på höger eller vänster sida. Höjd bak 25 cm, höjd fram 28 cm, 
färg vit.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård, efter olika typer 
av bukoperationer. Lämplig för att avlasta sår, minska 
risk för serom, infektioner, bråckbildning och förhindra 
uppsprickning av ärr. Lämplig som stomi-/bråckgördel.

Material: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam, 
15% Spandex, 9% Nylon.

Tvättråd: Kan tvättas i 95°C ca 10 gånger, produktens 
livslängd förlängs vid tvätt i 40-60°. Förslut kardborrefästet 
innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller 
mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej. 

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt 
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.
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Med klippt hål för stomibandage.

StomiSoft - Stomigördel

StomiSoft är en rak, elastisk stomigördel som ger ett 
bekvämt stöd vid stomi eller stomibråck. Gördeln har en 
oelastisk front som ger stabilitet. Enkel att försluta och 
justera med handtag och kardborrefäste i fronten. Då 
kardborren fäster över hela den oelastiska fronten är 
gördeln flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för 
mer eller mindre tryck.

Möjligt att klippa hål i det stadiga men mjuka oelastiska 
frontpartiet. Hål klipps i önskad storlek anpassat efter 
stomibandaget/drän. Frontpartiet fransar sig inte oavsett 
form och storlek på hålet, ingen sömnad behövs. Gördeln 
går lika bra att använda med eller utan klippt hål. Önskas 
mer tryck över stomipåsen försluts gördeln så att påsen 
ligger under det oelastiska materialet. För att stomipåsen 
ska kunna expandera lätt kan gördeln vändas så att 
påsen istället ligger under det elastiska materialet.

Gördeln är vändbar för att passa för stomi både på 
höger och vänster sida. Finns i svart, höjd 16 och 20 cm.

Indikationer: Stabiliserande gördel vid stomi/lättare typer 
av stomibråck. Preventivt mot bråck. Gördel för buk/bål 
vid mobilisering efter kirurgi. Används utanpå stomipåse 
eller med hål för stomipåse. Lämplig som permanent 
gördel. Kontraindikation: Inklämda bråck.

Material: Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, 
Elastan 11%. Latexfri.  

Tvättråd: Maskintvätt 40º C. Fäst kardborrbandet. Använd 
tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. 
Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt 
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.

Storlek Mått cm Höjd 16 cm
Art.no

Höjd 20 cm
Art.no

XS 70-85 50219-00-30 50218-00-30

S 80-95 50219-00-40 50218-00-40

M 90-105 50219-00-50 50218-00-50

L 100-115 50219-00-60 50218-00-60

XL 110-125 50219-00-70 50218-00-70

2XL 120-135 50219-00-80 50218-00-80

Handtag för enkel på- & avtagning.

Med mjukt, elastiskt stöd/support 
över stomibandaget. 

Med mer tryck, oelastiskt stöd/
support över stomibandaget.

ART.NO 50218, 50219

ElasticNon-Elastic

Non-Elastic Elastic

Non-Elastic
Elastic



P Följsamt och behagligt material.

P Reglerbar storlek och kompression.

P Diskret.

P Universalstorlek.

P Finns i svart och vitt.

StomiMini
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50213-00-50
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StomiMini - Stomigördel
ART.NO 50213

Mjukt fixeringsband för fixering av stomibandage. 
Sätts direkt över stomibandaget och mot huden. Enkel 
förslutning med kardborre framtill. Fixeringsbandet är 
gjort i ett följsamt elastiskt material som andas och 
känns behagligt mot huden. Reglerbar storlek som 
justeras genom att kardborren fäster över hela bandet. 
På samma sätt kan trycket från bandet anpassas 
efter behov. En universalstorlek passar för omkrets 
upp till 120 cm. Fixeringsbadet är diskret och syns 
inte under kläderna. Passar för stomi på höger eller 
vänster sida. StomiMini finns i svart och vitt. Höjd 7,5 cm. 
Fixeringsbandet går ej att klippa i.

Indikationer: Används vid stomi för fixering 
av stomibandage. 
Kontraindikationer: Stomibråck. 

Material: Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomull 10% Latexfri.  

Tvättråd: Maskintvätt 60ºC. Fäst kardborrbandet. 
Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller 
sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Storlek/Måttagning: Omkretsmått över tänkt placering. 
Universalstorlek passar för omkrets upp till 120 cm. 

Modell Art.no Höjd Förp.

StomiMini, svart 50213-80-50 7,5 cm 3 st

StomiMini, vit 50213-89-50 7,5 cm 3 st

StomiMini

Produkt på avtal
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50211: 16 cm

50212: 20 cm

50210: 25 cm
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Elastisk stomigördel utformad för att ge support samt 
mothåll/kompression vid parastomalt bråck. Den unika 
designen tillåter att hål, individuellt anpassade efter 
stomipåse, klipps i gördeln samtidigt som den kontrollerade 
kompressionen över bråcket/stomin bibehålls. Det oelastiska 
materialet mitt fram fransar sig inte oavsett form och storlek 
på hålet, ingen kantning behövs. StomiBas i svart har 
handtag fram för enkel förslutning och jusetring.

StomiBas finns i tre olika höjder 16, 20 och 25 cm. Den breda 
kardborreförslutningen framtill gör StomiBas enkel att 
applicera och lätt att justera till önskad kompression. Kan 
förslutas både på vänster och höger sida.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: Används utanpå stomibandaget eller med 
hål för stomibandaget. För postoperativ vård eller som 
permanent gördel. Lämplig vid parastomalt bråck. 

Kontraindikation: Inklämda bråck.

Material beige: Polyester 60%, Polyamid 27%, Gummi 13%.
Material svart: Polyester 64%, Polyamide 23%, Elastane 10%, 
Polyurethane 4%. Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och 
torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt tänkt placering.

StomiBas - Stomigördel
ART.NO 50210, 50211, 50212

Storlek Mått cm Art.no 
StomiBas 
16cm 

Art.no 
StomiBas 
20cm 

Art.no
StomiBas
25cm 

X Small 70-85 50211-08-30 50212-08-30 50210-08-30

Small 80-95 50211-08-40 50212-08-40 50210-08-40

Medium 90-105 50211-08-50 50212-08-50 50210-08-50

Large 100-115 50211-08-60 50212-08-60 50210-08-60

X Large 110-125 50211-08-70 50212-08-70 50210-08-70

2X Large 120-135 50211-08-80 50212-08-80 50210-08-80

3X Large* 130-145 50212-08-90 50210-08-90

4X Large* 140-155 50212-08-91 50210-08-91
 
* Endast 20 & 25 cm höjd.

Storlek Mått cm Art.no 
StomiBas 
16cm 

Art.no 
StomiBas 
20cm 

X Small 70-85 50211-00-30 50212-00-30

Small 80-95 50211-00-40 50212-00-40

Medium 90-105 50211-00-50 50212-00-50

Large 100-115 50211-00-60 50212-00-60

X Large 110-125 50211-00-70 50212-00-70

2X Large 120-135 50211-00-80 50212-00-80

3X Large* 130-145 50212-00-90

4X Large* 140-155 50212-00-91

SvartBeige

* Endast 20 cm höjd.

Produkt på avtal
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Balder - Ljumskbråckbandage

Balder är smidiga och diskreta ljumskbråck-bandage som 
inte syns under kläderna. Bandagen har god stödjande 
effekt och passar att använda vid mindre och medelstora 
bråck. De är lätta att anpassa och finns för dubbelsidigt 
och enkelsidigt bråck. För Balder Dubbel medföljer två lösa 
pelotter som kan placeras i fickorna fram. För Balder Vänster 
och Höger medföljer en pelott. Pelotterna kan formas och 
slipas för individuell anpassning. Det går även bra att 
placera en specialtillverkad pelott i fickan. 

Balder är formsydda och steglöst justerbara i höjd- och 
sidled för optimal passform. Fästes med kardborrband. 
Mjuka grenband, som enkelt kan kortas till rätt längd, fästs 
med kardborre på respektive höft. Fickorna och insidan av 
bandagen är tillverkade i ett mjukt och behagligt material 
som är luftigt och andas.

Indikationer: Ljumskbråck. Pre/postoperativt eller vid 
konservativ behandling. Kontraindikation; inklämt ljumskbråck

Material: 
50215: Polyamid 52%, Polyester 25%, Polyuretan 17%, 
            Gummi 6%. Pelotter i Polyetylenskum. 
50216: Polyamid 47%, Polyester 27%, Polyuretan 18%, 
            Gummi 8%. Pelotter i Polyetylenskum.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och 
torktumla ej.

ART.NO 50215, 50216

Storlek Höftmått 
cm

Art.no - Balder 
Dubbel, svart

Art.no - Balder 
Vänster, svart

Art.no - Balder 
Höger, svart

X Small 70-85 50215-00-30 50216-10-30 50216-20-30

Small 80-95 50215-00-40 50216-10-40 50216-20-40

Medium 90-105 50215-00-50 50216-10-50 50216-20-50

Large 100-115 50215-00-60 50216-10-60 50216-20-60

X-Large 110-125 50215-00-70 50216-10-70 50216-20-70

50215-00: Balder Dubbel

50216-20: Balder Höger
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Loke är en stadig kompression- och bråckbyxa i herrmodell. 
Öppningsbar gylf med kardborre. Används vid konservativ 
behandling av lätta eller medelstora ljumskbråck. Även 
lämplig att använda efter operation för snabbare 
mobilisering, smärtlindring och för att förhindra eventuella 
återfall. Byxan har olika kompressionszoner och är stickad 
med hög kompression över bäcken och mjukare runt 
midjan. Detta för att ge maximalt stöd där det som bäst 
behövs utan att orsaka obehagligt tryck mot buken. 
Designad för att ge optimal plats för pungen. Utmärkt att 
använda för pungbråck då byxan både lyfter och ger stöd. 
Bärs istället för vanliga underbyxor. Loke är utformad med 
fickor på båda sidor för isättning av pelotter. Platta pelotter 
medföljer. Om ökat tryck på bråcket önskas kan konvexa 
pelotter användas, beställs separat.

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla 
stomipåsen på plats. Loke används då utan pelotter.

Indikationer: Vid konservativ behandling av lätta/
medelstora ljumskbråck samt post-operativt för att 
stödja det opererade området samt ge smärtlindring. 
Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Färg: Ljusgrå

Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis 
och upp.

Tillbehör: Konvexa pelotter med hög kompression beställs 
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om 
1 st. höger + 1 st. vänster. 
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Material: Polyamid 54%, Bomull 32%, Gummi 14%. 
Pelotter i Polyetylenskum.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Loke - Bråckbyxa herr
ART.NO 50252

Storlek Mått: A Mått: B Art.no

02 18 76-80 50252-05-02

03 18 81-85 50252-05-03

04 18 86-90 50252-05-04

05 18 91-95 50252-05-05

06 18 96-100 50252-05-06

07 18 101-105 50252-05-07

08 18 106-110 50252-05-08

09 18 111-115 50252-05-09

10 18 116-120 50252-05-10

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

A

B
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Storlek Mått: A Mått: B Art.no

02 14 cm 76-80 cm 50253-01-02

03 14 cm 81-85 cm 50253-01-03

04 14 cm 86-90 cm 50253-01-04

05 14 cm 91-95 cm 50253-01-05

06 14 cm 96-100 cm 50253-01-06

07 14 cm 101-105 cm 50253-01-07

08 14 cm 106-110 cm 50253-01-08

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

En bekväm kompression- och bråckbyxa i mjukt bomullsmaterial 
som ger stadig kompression. Används vid konservativ 
behandling av lätta- eller medelstora ljumskbråck samt 
efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring och 
för att förhindra eventuella återfall. Byxan är sydd i olika 
kompressionszoner för att ge optimalt stöd där det som bäst 
behövs. Byxan är utformad med fickor på båda sidor för 
isättning av pelotter. “Platta” pelotter medföljer, om ökat tryck 
önskas kan en konvex pelott stoppas i fickan, konvexa pelotter 
beställes separat. Frej ger optimalt stöd vid ljumskbråck och 
används istället för vanliga kalsonger. 

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla 
stomipåsen på plats. Frej används då utan pelotter.

Indikationer: Vid konservativ behandling av lätta/medelstora 
ljumskbråck samt post-operativt för att stödja det opererade 
området samt ge smärtlindring. 
Kontraindikation: Inklämt ljumskbråck.

Färg: Grafitgrå

Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd mäts (A) i cm från 
pubis och upp.

Tillbehör: Konvexa pelotter med hög kompression beställs  
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om 
1 st. höger + 1 st. vänster. 
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Material: Bomull 88%, Elastan 12%. Pelotter i Polyetylenskum.
Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Använd ej 
blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Frej - Bråckbyxa herr
ART.NO 50253
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Stödjande kompression- och bråckbyxa i dammodell med 
öppning i grenen. Byxan är tillverkad i ett stadigt bomullsmaterial. 
Byxan är sydd i olika kompressionszoner för att ge optimalt stöd 
där det som bäst behövs. Används vid lätta eller medelstora 
ljumskbråck samt efter operation för snabbare mobilisering, 
smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Byxan 
är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelotter. 
“Platta” pelotter medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex 
pelott stoppas  i fickan, konvexa pelotter beställes separat. 

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla 
stomipåsen på plats. Freja används då utan pelotter.

Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbråck. 
- Post-operativt för att stödja det opererade området samt 
 ge smärtlindring.  
- Stomiopererade med eller utan parastomalt bråck, tag då 
 ur pelotterna.  
- Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning, även då 
 tas pelotterna ur.
- Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Färg: Nude.

Måttagning: Midjemått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis och upp.

Tillbehör: Konvexa pelotter med hög kompression beställs 
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om 
1 st. höger + 1 st. vänster. 
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Material: Bomull 86%, Elastan 14%. Pelotter i Polyetylenskum. 
Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse. Tål strykning på låg värme. Använd ej blekmedel, ej 
kemtvätt. Torktumla ej.

Freja - Bråckbyxa dam
ART.NO 50254

Storlek Mått: A Mått: B Art.no

02 20 65-69 50254-08-02

03 20 70-74 50254-08-03

04 20 75-79 50254-08-04

05 20 80-84 50254-08-05

06 20 85-89 50254-08-06

07 20 90-94 50254-08-07

08 20 95-99 50254-08-08

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large
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Tor är en stadig kompression- och bråckbyxa i 
herrmodell. Används vid konservativ behandling av 
lätta eller medelstora pungbråck. Byxan har olika 
kompressionszoner och är stickad med hög kompression 
över bäcken och mjukare runt midjan. Detta för att 
ge maximalt stöd där det som bäst behövs utan att 
orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad för att ge 
optimal plats för pungen. Även lämplig att använda efter 
operation för en snabbare mobilisering, smärtlindring och 
för att förhindra eventuella återfall. Utmärkt att använda 
vid pungbråck då byxan både lyfter och ger stöd. Bärs 
istället för vanliga underbyxor. 

Används även för stomiopererade för att täcka och hålla 
stomipåsen på plats.

Indikationer: Vid konservativ behandling av lätta/
medelstora pungbråck samt post-operativt för att 
stödja det opererade området samt ge smärtlindring. 
Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Färg: Ljusgrå

Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis 
och upp.

Material: Polyamid 63%, Bomull 22%, Gummi 15%. 

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Använd ej 
blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Tor - Bråckbyxa herr
ART.NO 50256

Storlek Mått: A Mått: B Art.no

02 18 76-80 50256-05-02

03 18 81-85 50256-05-03

04 18 86-90 50256-05-04

05 18 91-95 50256-05-05

06 18 96-100 50256-05-06

07 18 101-105 50256-05-07

08 18 106-110 50256-05-08

09 18 111-115 50256-05-09

10 18 116-120 50256-05-10

A

B
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Smidig och diskret suspensoar med hög komfort. 
Ger maximalt stöd och skydd för pungen utan att 
orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad utan 
oönskade sömmar för bästa komfort. 

Bärs direkt mot huden. Mjukt hudvänligt material. 

Indikationer: Pungbråck. Pre/postoperativt eller vid 
konservativ behandling. För att skydda/hålla på 
plats efter operation/skada eller vid sportaktivitet.

Färg: Vit.

Måttagning: Höftmått i cm.

Material: Bomull 41%, Polyamid 25%, Polyester 13%,
Elastan 12%, Lykra 9%. Latexfri

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. 
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Vidar - Suspensoar
ART.NO 50251

Storlek Höftmått: A 
cm Art.no

XS 70-80 50251-09-30

S 81-90 50251-09-40

M 91-102 50251-09-50

L 103-113 50251-09-60

A
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Figur - Gördel

Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt 
stöd samt kompression över bålen. Gördeln är enkel att 
applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket 
gör det lätt att justera till önskad kompression. Det elastiska 
materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter 
huden att andas. Figur är lämplig att användas som mjuk 
stomigördel som stöd över stomi/stomipåse. Höjd 20 cm.

Kompressionsgrad: Lättare, 1 av 3. 

Indikationer: Vid stomi som stöd över stomi/påse och/eller 
för att minska risk för bråck vid stomin. För postoperativ vård 
efter thorax- bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig 
mobilisering av patienten. Kan användas vid olika typer av 
lätta bråck. Kan även klippas i för friläggning av stomi eller 
öppning för drän.

Material: 74% Polyester, 12% Elastomere och 14% Polyamid. 
Latexfri. 

Tvättråd: Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90° 
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga 
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. 
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

ART.NO 50222

Storlek Mått cm
Art.no
Figur, svart 
20 cm

XS 65-85 50222-00-30

S 80-95 50222-00-40

M 90-105 50222-00-50

L 100-115 50222-00-60

XL 110-125 50222-00-70

2XL 120-135 50222-00-80
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Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och 
effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att 
applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket gör 
det lätt att justera till önskad kompression. Figur ger en jämn 
tryckfördelning och påverkar inte andningen. Det elastiska 
materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter huden 
att andas. Figur finns i tre olika höjder 16, 25 och 32 cm.

Kompressionsgrad: Lättare, 1 av 3.

Indikationer: För postoperativ vård efter thoraxbuk-
operationer, för att avlasta sår, förhindra uppsprickning av 
ärr samt vid tidig mobilisering av patienten.Kan användas 
vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i för 
friläggning av stomi eller öppning för drän.

Material: 74% Polyester, 12% Elastomere, 14% Polyamid. 
Latexfri. 

Tvättråd: Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90° 
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga 
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. 
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Figur - Gördel
ART.NO 50221, 50202, 50203

Storlek Mått cm
Art.no
Figur, vit 
16 cm

Art.no
Figur, vit 
25 cm

Art.no
Figur, vit 
32 cm

S 80-95 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

M 90-105 50221-09-50 50202-09-50 50203-09-50

L 100-115 50221-09-60 50202-09-60 50203-09-60

XL 110-125 50221-09-70 50202-09-70 50203-09-70

2XL 120-135 50221-09-80 50202-09-80 50203-09-80

3XL* 130-145 50221-09-90 50202-09-90
 
* endast 16 & 25 cm höjd.

Produkt på avtal
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Form är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och 
effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att 
applicera och försluts med kardborrlåsning vilket gör det 
lätt att justera till önskad kompression. Kardborrlåsningen 
underlättar vid byte av sårförband. Patienten behöver inte 
lyftas upp vilket är nödvändigt vid användning av bindor. 
Lämplig vid sängliggande då den är mjuk i materialet 
och saknar sömmar/skenor baktill. Lämpar sig även som 
mjuk stomi-gördel men då bör eventuellt en större storlek 
användas för att undvika alltför hög kompression. Form finns 
i beige i tre olika höjder 15, 25 och 30 cm.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3. 

Indikationer: För postoperativ vård, efter thorax och/eller 
bukoperationer för att avlasta sår, förhindra uppsprickning 
av ärr samt vid tidig mobilisering av patienten. Kan 
användas vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i 
för friläggning av stomi eller öppning för drän.

Material: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.

Tvättråd: Maskintvätt 40° (högre temperaturer är 
möjligt, men kardborrbandens livslängd förkortas). Fäst 
kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, 
ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Form - Gördel
ART.NO 50204, 50205, 50209

Storlek Mått cm Art.no 
Form 15 cm

Art.no 
Form 25 cm

Art.no 
Form 30 cm

S 80-95 50209-08-40 50204-08-40 50205-08-40

M 90-105 50209-08-50 50204-08-50 50205-08-50

L 100-115 50209-08-60 50204-08-60 50205-08-60

XL 110-125 50209-08-70 50204-08-70 50205-08-70

2XL 120-135 50209-08-80 50204-08-80 50205-08-80
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Lyft - Gördel

Lyft är en abdominal elastisk gördel som ger ett bekvämt 
och effektivt stöd/kompression för personer med 
kraftigare buk. Det mjukt formade magpartiet ger stöd 
och lyfter. Lämplig för personer med förslappad/stor buk, 
bråck eller efter olika bukoperationer för att förhindra 
ärrbråck. Materialet är smidigt och behagligt mot huden. 
Kardborrlåsning i vänster sida. Finns i beige.

Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

Indikationer: För personer med större magparti som 
behöver stöd/avlastning samt vid olika typer av lätta bråck. 
Kontraindikation: inklämt bråck.

Material: Polyamid 77%, Gummi 17%, Polyester 6%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse.  Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och 
torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm.

ART.NO 50206

Storlek Höftmått 
cm Art.no Höjd 

mitt fram
Höjd 
mitt bak

S 80-95 50206-08-40

24 cm 23 cm

M 90-105 50206-08-50

L 100-115 50206-08-60

XL 110-125 50206-08-70

2XL 120-135 50206-08-80
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LyftPlus är en extra stadig, abdominal, elastisk gördel vars 
mjukt formade magparti ger ett bekvämt och effektivt 
stöd/lyft för personer med kraftigare buk. Lämplig för 
personer med förslappad /stor buk, bråck eller efter olika 
bukoperationer för att förhindra ärrbråck/uppsprickning 
av sår. Passar även vid tillverkning av stomigördel för 
personer med kraftigare buk där stomin sitter på vänster 
sida. Materialet i ryggpartiet är elastiskt. Frampartiet är 
oelastiskt för att ge optimalt stöd. Det stabila materialet på 
de främre sidorna ger ett stumt tryck och är särskilt lämpligt 
vid stomi då det går lätt att klippa i utan att det fransar sig. 
Omlottlåsning med kardborre på höger sida. Finns i beige.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: För personer med större magparti som 
behöver stöd/avlastning, vid olika typer av lätta bråck samt 
vid tillverkning av stomigördel. För postoperativ vård, efter 
thorax/bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig 
mobilisering av patienten. Kontraindikation: inklämt bråck.

Material: Polyamid 52%, Polyester 41%, Gummi 7%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse.  Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och 
torktumla ej.

Måttagning: Höftmått i cm.

LyftPlus - Gördel
ART.NO 50207

Storlek Höftmått 
cm Art.no Höjd 

mitt fram
Höjd 
mitt bak

S 80-95 50207-08-40

28 cm 23 cm

M 90-105 50207-08-50

L 100-115 50207-08-60

XL 110-125 50207-08-70

2XL 120-135 50207-08-80

3XL 130-145 50207-08-90

4XL 140-155 50207-08-91

Vid t.ex höga buksnitt eller epi- 
gastricabråck kan gördeln  
användas upp och ner.
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LyftPlus Special - Gördel

LyftPlus Special är ett halvfabrikat att använda vid 
tillverkning av en extra stadig abdominal elastisk 
gördel. Det mjukt formade magpartiet ger ett bekvämt 
och effektivt stöd/lyft för personer med kraftigare 
buk. Lämplig vid förslappad/stor buk, bråck eller efter 
bukoperationer för att förhindra ärrbråck/uppsprickning 
av sår. Passar även vid tillverkning av stomigördel för 
personer med kraftigare buk där stomin sitter på vänster 
sida. Materialet i ryggpartiet är elastiskt. Frampartiet är 
oelastiskt för att ge optimalt stöd. Det stabila materialet 
på de främre sidorna ger ett stumt tryck och är särskilt 
lämpligt vid stomi då det går lätt att klippa i utan att 
det fransar sig. Lyft Plus Special är öppen i sömmen mitt 
fram och i sömmen mitt bak för att möjliggöra optimal 
tillpassning. Kan även kortas upptill/nedtill till önskad höjd.  
Finns i beige.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Indikationer: För personer med större magparti som 
behöver stöd/avlastning, vid olika typer av lätta bråck 
samt vid tillverkning av stomigördel. För postoperativ 
vård, efter thorax/bukoperationer för att avlasta sår samt 
vid tidig mobilisering av patienten. 
Kontraindikation: inklämt bråck.

Material: Polyester 53%, Polyamid 38%, Gummi 9%.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd 
tvättpåse.  Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och 
torktumla ej.

Material som beställs separat:
- Kantband, artikelnummer 91121-08-00
- Fjäderremsor, artikelnummer 91122-08-21
- Velour Active - Velour tyg, artikelnummer 91130-08-00

ART.NO 50208

Storlek Höftmått 
cm Art.no Höjd 

mitt fram
Höjd 
mitt bak

M 90-105 50208-08-50

36 cm 25 cm
L 100-115 50208-08-60

XL 110-125 50208-08-70

2XL 120-135 50208-08-80
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