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Μετεγχειρητικός στηθόδεσμος
Οδηγίες εφαρμογής
1. Αποσυνδέστε τις τιράντες και τοποθετήστε τον 

στηθόδεσμο κάτω από την ασθενή.
2. Πιάστε και τις δύο πλευρές του στηθόδεσμου και πιέστε 

τις μεταξύ τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική τάση.
3. Συνδέστε τις τιράντες στο μπροστινό μέρος του 

στηθόδεσμου, στο επάνω μέρος της φάσας του 
στηθόδεσμου.

4. Ο στηθόδεσμος μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα 
ανοίγοντας τα αυτοκόλλητα στοιχεία στο μπροστινό 
μέρος και στις τιράντες.

Εναλλακτική εφαρμογή
Ο μετεγχειρητικός στηθόδεσμος της Dale μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί χωρίς να αποσυνδέσετε τις τιράντες, περνώντας 
προσεκτικά τους βραχίονες της ασθενούς μέσα από τις 
τιράντες.

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο
Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον 
ιστότοπο www.dalemed.com

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.
Το Dale® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical 
Products, Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

Πλύσιμο και φροντίδα
Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία όχι 
μεγαλύτερη από 40 °C.

Κρεμάστε το για να στεγνώσει.

Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό.

Μη σιδερώνετε.

Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα.
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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.


