
Levamed
Formål 
Levamed er en bandage til ankelled-
bløddelkompression.

Indikationer
Alle indikationer, hvor en 
bløddelkompression med lokal(e) ekstra 
polstring(er) på ankelleddet er 
nødvendig, som f.eks.:
• Lette instabiliteter
• Distorsioner, kontusioner
• Hævelser og ledeffusioner (artrose/

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. 

Bæreinstruktion  
Den største virkning opnår bandager, 
mens kroppen er aktiv. I princippet kan 
man have bandagen på hele dagen. Men 
kun, hvis man selv føler, at det er 
behageligt. Ved længere hvilepauser  
(f.eks. hvis man sidder/kører bil i længere 
tid eller sover) bør man tage bandagen 
af.

Bandagen er egnet til brug i vand. Skyl 
produktet grundigt bagefter.

Sådan tages bandagen på/af
• Buk den øverste del af bandagen udad 

og helt ned mod silikoneindlægget  
(fig. 1).

• Tag fat i bandagen midt på  
silikoneindlæggene og træk denne over 
foden, indtil hælen sidder rigtigt 
(fig. 2). 

• Buk den øverste del af bandagen om 
igen og træk bandagen evt. opad  
(fig. 3). Hvis det er nødvendigt, rettes 
silikoneindlæggene til, så begge sidder 
rigtigt rundt om ankelknoerne.

Vaskeanvisning
Vi anbefaler at bruge en vaskepose. 
Skyllemiddel, fedt, olie, lotioner, salver 
og sæberester kan angribe materialet, 
påvirke Clima Comfort virkningen og 
fremkalde hudirritationer.
• Produktet skal helst vaskes med medi 

Clean vaskemiddel i hånden, eller ved 
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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, Polyester, Elastan, Viskose  

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. 

Dit medi team 
ønsker dig god bedring!

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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