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Muotoutuva tukiliivi joka antaa hyvän tuen. Helppo 
kiinnittää ja säätää käsiosan ja edessä olevan 
tarranauhan avulla. Tarranauha voidaan kiinnittää mihin 
tahansa kohtaan pitkässä kiinnitysosassa, minkä ansiosta 
tukivyö sopii monen kokoisille/moneen ympärysmittaan, ja 
kompression astetta voidaan säätää.

Joustava, ilmava materiaali tuntuu miellyttävältä ja antaa 
ihon hengittää. Tukivyö muotoutuu helposti käytettäväksi 
eri kohdissa vartalolla, vatsan, lantion tai rintakehän 
ympärillä. Tukivyö on käännettävä, joten se sopii 
käytettäväksi oikealla tai vasemmalla olevan avanteen 
kanssa. Smidig on saatavana mustana, korkeus 20 cm.

Käyttöaiheet: Kompressiota ja kevyttä tukea vatsalle/
vartalolle. Sopii sekä leikkauksen jälkeiseen hoitoon että 
pysyväksi vyöksi. Soveltuu leveäksi tukinauhaksi rintojen 
kohdalle leikkauksen jälkeen, esimerkiksi gynekomastian 
yhteydessä tai kuormituksen vähentämiseen rintakehän 
alueen leikkauksen jälkeen. Soveltuu pienten vatsan 
alueen leikkausten jälkeen ja komplisoitumattoman tyrän 
tai avanteen kuormituksen vähentämiseen. Avannepussi 
voidaan kiinnittää tukivyön alle. Vyöhön ei voi leikata 
aukkoa. Voidaan käyttää tarjoamaan miellyttävää tukea 
raskauden jälkeen tai kevyenä selkätukena.

Materiaali: Spandex 37%, polyesteri 54%, polyamidi 5%, 
nylon 4%. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40ºC, voidaan tarvittaessa pestä 
korkeammassa lämpötilassa (enintään 60ºC). Tuote 
kestää pidempään, jos se pestään matalammissa 
lämpötiloissa. Käytä pesupussia. Tasokuivaus.Ei 
rumpukuivausta. Sulje tarranauhat ennen pesua. Älä 
käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa 
heikentää materiaalin toimintaa. 

Koko/Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, 
johon tukiliivi tulee. Seuraa kokotaulukkoa löytääksesi 
oikean koon.

Smidig - Tukiliivi
TUOTENRO 50247

Koko Mitta cm Tuotenro

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


