
medi elastic knee support
Formål 
medi elastic knee support er en knæbandage til bløddelkompression.

Indikationer
Alle indikationer, hvor en bløddelkompression omkring knæet er 
nødvendig, som f.eks.:
• Lette instabiliteter
• Ledeffusion og hævelser
• Artrose og artritis

Kontraindikationer
Ingen kendte til dato.

Risici / Bivirkninger
Ved hjælpemidler, der sidder stramt, kan der forekomme lokale 
tryksymptomer eller en indsnævring af blodkar eller nerver. Under 
følgende omstændigheder skal du derfor før anvendelsen konsultere din 
behandlende læge:
• Sygdomme eller sår på huden i anvendelsesområdet, især ved tegn på 

betændelser (for stor varmedannelse, hævelse eller rødme)
• Føleforstyrrelser og forstyrrelser i blodcirkulationen (f.eks. ved 

diabetes, åreknuder)
• Forstyrrelser af lymfeafløb– ligeledes ikke entydige hævelser af 

bløddele et stykke fra anvendelsesområdet
Når der bæres stramtsiddende hjælpemidler, kan der forekomme lokale 
hudirritationer, der skyldes en mekanisk irritation af huden (især i 
forbindelse med sveddannelse) eller materialesammensætningen.

Beregnet patientgruppe
Sundhedsprofessionelle forsyner ved hjælp af de disponible mål/
størrelser og de nødvendige funktioner/indikationer på eget ansvar 
voksne og børn under hensyntagen til fabrikantens oplysninger.

Sådan tages bandagen på/af
• Tag fat i bandagen med tommelfingrene placeret på indersiden i 

øverste del (fig.1).
• Træk bandagen over knæet således, at knæskiven sidder i midten af 

det højelastiske strikmateriale (fig. 2)
• For at tage bandagen af, tag fat i bandagens nederste del og træk den 

af nedefter  (fig. 3)

Vaskeanvisning
Sæberester kan fremkalde hudirritationer og materialeslid. 
• Produktet skal helst vaskes med medi Clean vaskemiddel i hånden, 

eller ved skånevask ved 30 °C med finvaskemiddel uden skyllemiddel. 
• Må ikke bleges 
• Lufttørres 
• Må ikke stryges. 
• Må ikke rengøres kemisk.

    

Opbevaringsinstruktioner
Opbevares tørt og beskyttes mod direkte sollys.

    
 
Materialesammensætning
Polyamid, Elastan

Ansvar
Fabrikantens ansvar bortfalder i tilfælde af ukorrekt anvendelse. Tag 
også hensyn til de pågældende sikkerhedshenvisninger og 
instruktionerne i denne brugsvejledning.

Bortskaffelse
Produktet kan bortskaffes sammen med det almindelige 
husholdningsaffald. 

Dansk

E006461_Kniebandage.indd   16 08.07.21   08:56


