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Læs mere om Skinnies terapeutisk beklædning, find størrelsesguide samt 
komplet produktoversigt på www.apodan.dk

Vær opmærksom på, at ikke alle størrelser og farver er på lager, hvorfor der skal 
påregnes en længere leveringstid.

I Danmark forhandles Skinnies kun hos Apodan. 
Kontakt os for yderligere information.



Brugervejledning Skinnies Viscose

Alle Skinnies produkter er:

• Strikket i ét stykke og helt uden generende sømme eller skarpe kanter. 

• 360° elastisk og meget strækbar. Er behagelig at bære og følger kroppens  
 bevægelser.

• Åndbar og temperaturregulerende. Varme og fugt ledes væk fra kroppen.

•  Er diskrete i brug og kan bæres under almindeligt tøj.

• Fås i mange udgaver, størrelser og farver.

• Tåler maskinvask og tørretumbling og kan vaskes mindst 50 gange.

Skinnies Viscose er specielt velegnet over hudområder, hvor man har behov for 
at smøre hyppigt med cremer og salver.
Skinnies Viscose beskytter tøj, sengelinned, møbler etc., ligesom Skinnies Viscose 
er medvirkende til at hudplejemidlet får en optimal effekt.

Skinnies Viscose skal sidde tæt til kroppen. Grundet elasticiteten følger den 
kroppens bevægelser og nedsætter friktion. Derved nedsættes varmedannelse 
og irritation af huden.

Skinnies Viscose tåler alle typer af cremer og salver.

Hvordan anvendes Skinnies Viscose

1. Smør med creme, salve eller steroidcreme, som anvist af læge/sygeplejerske.

2. Lad creme/salve trænge ind i huden.

3. Vælg en passende Skinnies Viscose til formålet - alt efter hvor på kroppen, 
der er behov. 

Hvis du mistænker infektion, afbryd behandling og kontakt læge/sygeplejerske.

Materiale

Viscose 86%, nylon 11%, elastan 3%
Garnet er spundet således, at det kun er Viscose, der kommer mod huden. 

Fås i flere farver til både børn og voksne.

Vaskeinstruktioner

Kan maskinvaskes ved 60° C.
Kan tørretumbles ved laveste temperatur.
Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel.
Kan ikke renses.
Kan ikke stryges.

Skal holdes væk fra åben ild.


