
medi elastic elbow support
Formål
Kompressionsbandage

Indikationer 
Alle indikationer, hvor en bløddelkompression på albuen er 
nødvendig, som f.eks.:
• Epicondylopathia humeri radialis eller ulnaris
• Ledeffusion og hævelser (artrose, artritis)

Kontraindikationer
Ingen kendte til dato.

Risici / Bivirkninger
Ved hjælpemidler, der sidder stramt, kan der forekomme 
tryksymptomer eller en indsnævring af blodkar eller nerver. I 
tilfælde af følgende skal man før brug tale med en læge: 
• Sygdomme i anvendelsesområdet
• Forstyrrelser af følsomheden eller af blodcirkulationen
• Forstyrrelser i lymfeafløbet
Stramtsiddende hjælpemidler kan bevirke hudirritationer 
(tryk, sved, materiale).

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 
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fabrikantens oplysninger.

Monteringsvejledning
Tag fat i den øverste del af albuebandagen (etiket), og træk 
den over underarmen. Skub bandagen så langt op over albuen, 
at den indsyede komfortzone befinder sig i albuebøjningen. 
Den sidder rigtigt, hvis albuen befinder sig i udskæringen.

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
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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. 

I tilfælde af reklamationer i forbindelse med produktet, som 
f.eks. skader på strikvaren eller mangler i pasformen, henvend 
dig venligst direkte til din medicinske specialforhandler. Kun 
alvorlige hændelser, der fører til en væsentlig forværring af 
helbredstilstanden eller til døden, skal indberettes til 
fabrikanten og til medlemsstatens kompetente myndighed. 
Alvorlige hændelser er defineret i forordningens artikel 2, nr. 
65 (EU) 2017/745 (MDR). Produktets sporbarhed er sikret med 
UDI-koden .
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