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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 Silk

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 Silk er specielt velegnet til varm og irriteret hud, da silke virker kølende.
Skinnies Silk er antimikrobiel, dvs den hæmmer bakterievækst på huden, og 
reducerer dermed risiko for infektion, ligesom den reducerer lugtgener forårsaget 
af bakterier og sved.

Skinnies Silk tåler cremer og salver, dog ikke cremer, der er baseret på vaseline.

Hvordan anvendes Skinnies Silk

1. Anvendes Skinnies Silk sammen med cremer, smør da med creme, salve eller 
steriodcreme, som anvist af læge/sygeplejerske.

2. Lad creme/salve trænge ind i huden.

3. Tag Skinnies Silk beklædningen på. 

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

Skinnies Silk skal sidde tæt til kroppen og bør bæres mest muligt for at drage 
nytte af produktets effekt.

Skinnies Silk kan med fordel anvendes som nattøj pga. den kølende effekt.

Materiale

Silke 81%, nylon 14%, elastan 5%
Garnet er spundet således, at det kun er silke, der kommer mod huden. 
Skinnies Silk er et meget stærkt og robust materiale, det krøller ikke og tørrer 

meget hurtigt.

Fås i flere farver til både børn og voksne.

Vaskeinstruktioner

Kan maskinvaskes ved 40° C.
Kan tørretumbles ved laveste temperatur.
Brug ikke skyllemiddel eller blegemiddel.
Hvis strygning ønskes, anvend da et køligt dampstrygejern.
Kan ikke renses.

Skal holdes væk fra åben ild.


