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Multi är en formbar korsett som ger ett bekvämt stöd 
och trygg kompression. Den går att anpassa till flera 
behov och figurtyper, såväl dam som herr. Multi går 
att positionera lågt ner över höften/bäckenet, eller 
högre upp i midjehöjd. Multi har bred kardborrlåsning 
framtill för att passa både över höft och i midjehöjd. 
Elastiska justerbara drag-band går att reglera till 
ökad stabilitet och stöd.Stabilt/oelastiskt material 
fram gör att den lämpar sig utmärkt som stöd och 
stabilitet abdominalt. Tunt, mycket elastiskt och 
flexibelt material i sidorna gör att Multi kan formas för 
getingmidja eller rund mage.  Materialet i ryggpartiet 
är luftigt och bekvämt. Plastfjädrar i ryggpartiet 
stabiliserar. Korsetten kan vändas så att både höger 
respektive vänsterknäppning är möjlig. 

Multi - Ryggortos
ART.NO 50240

Storlek Mått cm

Small 80-95

Medium 90-105

Large 105-115

X Large 115-125

2X Large 125-135

Modell Art.no Höjd mitt fram Höjd mitt bak

Multi svart 50240 18 cm 21 cm

Indikationer:
Multi används vid ryggskott, ischias samt övriga 
vanliga besvär i ländryggen. Multi passar även 
utmärkt att använda som stöd för höft/bäcken vid 
exempelvis kvarstående SI-besvär efter graviditet.  
Även lämplig för personer med mindre bråck alt. 
vid risk för att utveckla bråck/post op. Det oelastiska 
materialet i frampartiet ger en trygg kompression mot 
mjukdelarna och håller in bråcket /avlastar ärr.

Material:
Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastik 13%, 
Polyuretan 5%. 

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

Måttagning:  
Höftmått i cm. Om ortosen avses att användas 
i midjehöjd, utgå då från midjemått i stället för 
höftmått.

This product meets the requirements of 
the Medical Devices Directive 93/42/
EEC. Class 1 medical device, non sterile.


