DELILAH STÖDSTRUMPA - 70 & 140 DEN

•
•
•
•
•

DELILAH ger stort välbefinnande och är utmärkt i förebyggande syfte
DELILAH är lätt att sätta på benet i förhållande till
kompr.strumpor och snygg att bära
DELILAH finns i många modefärger med en härlig lyster
DELILAH tvättas vid 30ºC och torkas utbredd på frottéhandduk
DELILAH innehåller 82 % polyamid + 18 % lycra och är
slitstarka med förstärkt häl och tå

PRODUKTINFORMATION:
DELILAH 70
DELILAH 70 den. skiljer sig från andra stödstrumpor
genom sin speciella, finmaskiga struktur – flatstickad, som i förening med materialet i strumpan ger en
tät, tunn och mjuk kvalité. Detta ger också en lätt
täckande effekt, som bättre döljer missfärgad hud
och åderbrock än vad nätstickade strumpor gör.
Trycket vid ankel är 13-17 mm Hg dvs det minsta
tryck som fordras för att påverka venklaffarna.
Används vid:
•
lätt svullna ben
•
allmän trötthet i benen på kvällarna
•
när åderbrock skall döljas

DELILAH 140
Tester visar att DELILAH 140 den. håller trycket för
kompressionsklass I – ett gradvis avtagande tryck
längs benet, som optimerar blodflödet mot hjärtat.
Kompressionen är c:a 18-21 mm Hg vid ankeln när
strumpan är ny.
DELILAH 140 den. stickas i mesh knit beroende på
trådens grovlek.
Används vid:
•
trombosprofylax
•
måttligt svullna ben
•
ofta återkommande trötthet i benen
•
motverkar graviditetsvaricer
•
vid varicerbehandling

MODELL

TYP AV STRUMPA

FÄRGER

710

Lång strumpa med stay-up

caramel, beige, chocolate, svart, marin, antrazite

735

Strumpbyxa

-”-

750

Knä

-”-

760

Strumpbyxa plus

-”-

1410

Lång strumpa med stay-up

1435

Strumpbyxa

-”-

1450

Knä

-”-

1465

”Mamma-byxa”

-”-

caramel, beige, mauve, svart, creme, antrazite

För storleksinformation se sidan 2
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DELILAH STÖDSTRUMPA - 70 & 140 DEN
STORLEKSINFORMATION
Måttagningen är enkel – storlek efter skonummer för knästrumpor. Enl. tabell på förpackningens baksida för
långa strumpor och strumpbyxor.
TILLGÄNGLIGA MODELLER:

Lårstrumpa

Strumpbyxa

Mammabyxa

Knästrumpa 4 stlk

Storlekarna nedan gäller för lårstrumpor och strumpbyxor:

KROPPSLÄNGD

KROPPSVIKT
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