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Postoperatieve beha
Instructies voor het aanbrengen
1. Maak de bandjes los en plaats de beha onder 

de patiënt. 

2. Pak beide zijden van de beha vast en druk ze 
samen. Er moet ietwat spanning zijn. 

3. Bevestig de bandjes aan de voorzijde van de beha 
boven aan de band. 

4. De beha kan gemakkelijk worden versteld door 
de sluitingen aan de voorzijde en de bandjes los 
te trekken.

Andere wijze van aanbrengen
De postoperatieve beha Van Dale kan ook worden 
aangebracht zonder de bandjes los te maken. De armen 
van de patiënt moeten dan voorzichtig door de bandjes 
worden geleid.

Voor gebruik bij één patiënt. Disposable.

Een videofilmpje over het aanbrengen van de beha 
vindt u op www.dalemed.com

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

Dale® is een gedeponeerd handelsmerk van Dale 
Medical Products, Inc. in de VS en de EU..

Wassen en verzorging

Warm wassen in de machine.

Aan de lijn drogen.

Niet bleken.

Niet strijken.

Niet chemisch reinigen.
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Dale Post-Surgical Bra
The Dale Post-Surgical Bra comfortably 
holds surgical dressings in place following 
most breast surgeries. Front hook & loop 
closure facilitates dressing changes and 
inspection of the surgical site.

Applications
The Dale bra can be used after a wide 
range of surgical procedures.

Key Features
• Exclusive Comfort Fabric.

Provides support and accommodates 
edema for duration of recovery.

• Quick-fastening hook & loop front 
closure.
Allows quick examination of the surgical 
site.

• Convenient Sizing.
Five sizes ensure full coverage and 
support for all.

• Seamless Design.
Minimizes skin irritation.

• Not made with natural rubber latex.

Dale® is a registered trademark of Dale Medical Products, Inc. 
in the USA & EU.


