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Trä enkelt över AquaProtect – utan 
krångel med tejp eller gummiband.

Om underlaget är skrov-

ligt, kan man dra på en 

strumpa eller liknande för 

att förhindra rispor. Täck 

öppna sår.

AquaProtect är mycket 

tänjbart - dra bara över 

och dra uppåt så långt 

som möjligt. Dra tillbaka 

tätningsläppen något för 

att få den ligga an tätt 

mot muskelområdet. 

Om materialet ligger an 

för tätt eller rullar upp sig 

i ändarna kan man dra 

kraftigt i öppningen några 

gånger för att anpassa 

spänningen. Vid bad dop-

pa först ned armen/benet 

försiktigt. Dra i hörnet för 

att släppa ut överskott-

sluft och släpp tillbaka 

tätningsläppen. Att tänka på: Trots att sulan är halksäker bör 

man röra sig försiktigt i våtutrymmen. Bada inte alltför länge 

(lufttätt avslut, kondensvatten).

11/09 • Rätt till tekniska ändringar förbehålls. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktigheter.

Halv arm, large    AP 21 54 cm >_ 22 cm

Halv arm, small    AP 17 43 cm >_ 17 cm

Hel arm, large    AP 31 80 cm >_ 26 cm

Hel arm, small    AP 26 66 cm >_ 19 cm

Halvt ben, large    LP 25 64 cm >_ 32 cm

Halvt ben, small    LP 20 51 cm >_ 24 cm

Helt ben, large    LP 44 112 cm >_ 47 cm

Helt ben, small    LP 33 84 cm >_ 31 cm

AquaProtect     Modell    Längd Omfång

            ±

Var du än är: 
I duschen, badet, 
poolen eller havet 
AquaProtect skyd-
dar ditt bandage!

Var du än är: 
I duschen, badet, 
poolen eller havet 
AquaProtect skyd-
dar ditt bandage!
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AquaProtect gör ditt liv med gips så mycket enklare och 

bekvämare.

En dusch eller ett avkopplande bad, diska för hand eller att 

tvätta golv - nu är det fullt möjligt.

Sätt AquaProtect över bandaget/gipset och du har ett 100 % 

vattentätt skydd.

AquaProtect är ett skydd gjort av det hudvänliga materialet 

polyuretan.

Det finns fyra olika modeller: två storlekar av varje (stora 

och små) för halv arm, hel arm, halvt ben och helt ben.

Benmodellerna har halksäkra sulor för att ge skydd och 

säkerhet på hala golv.

AquaProtect är latexfritt och är mycket flexibelt, allergitestat 

och hudvänligt. 

AquaProtect är ett mycket robust skydd som kan användas 

många gånger om.  

Köp ditt AquaProtect genom oss på Eir Medic.

Var du än är: I duschen, 
badet, poolen eller havet 

AquaProtect skyddar  
ditt bandage!

AquaProtect skyddar ditt bandage/gips, var du än är: 

I duschen, badet, poolen eller havet. 

 

AquaProtect håller ditt bandage/gips torrt.

 
Modeller för halv  

och hel arm

 
Modeller för halvt  

och helt ben

Alla modeller I stora
och små storlekar.

 
Även för 
vattensporter


