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Vidste du, at helingen af et sår
involverer 4 faser i helingsprocessen?  
    
1. Hæmostase (størkning af blod), 

starter med det samme. 
 

2. Inflammation (hævelse, rødme) begynder  
på 1. dag og varer normalt til 4. dag. 
Giver varme og smerte. 

3. Proliferation (rekonstruktion af væv) sker  
fra 4. dag til omkring 21. dag. Forårsager 
sammentrækning og en kornet overflade. 

4. Remodelering (modning) finder sted fra 21. dag. 
Det kan tage 1-2 år før væv og muskler har 
genvundet den fulde styrke.

Når du kender til sårhelings processen
hjælper det med til at forstå, hvad du selv kan 
gøre for at beskytte dit sår og opnå en sundere, 
mindre smertefuld og hurtigere bedring  
uden komplikationer.
Ikke kun på hospitalet, men også derhjemme.
 

QualiBelly Advanced vil hjælpe dig med at  
støtte dit sår og dine mavemuskler, og QualiPad 
(sælges separat) vil beskytte dit sår fra  
enhver irritation eller tryk forårsaget af  
bilens sikkerhedssele.

Lær her www.qualiteam.com mere om hvordan det 
Postoperative Pleje sæt med QualiBelly Advanced
kan hjælpe dig.

QUALIBelly
advanced

1. Hvordan du vælger den rigtige størrelse:
Mål det bredeste sted på maven, hofter eller talje.

2. Hvordan du vælger den bedste højde:
Mål fra under brystbenet til skambenet. 
Hvis målet er under 40 cm, skal du vælge
QualiBelly Advanced med en højde på 27 cm

Indeholder ikke naturgummi latex (NRL)        
Leveres enkelt-pakket med brugsanvisning. 
QualiBelly Advanced kan vaskes på 30°C. 

Bør ikke tørretumles.

Lindrer smerter.
Øger sikkerhed og komfort.

Fremskynder bedring.

Den nye generation  
af abdominal støtter

Designet af sygeplejerske
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Hofte eller midje 
mål

Total højde 27 cm Total højde 40 cm
Ordre kode: Ordre kode:

65-85 cm QLY-S QLY40-S
85-105 cm QLY-M QLY40-M

105-125 cm QLY-L QLY40-L
125-145 cm QLY-XL QLY40-XL
145-165 cm QLY-XXL QLY40-XXL
165-185 cm QLY-XXXL QLY40-XXXL
185-205 cm QLY-4XL QLY40-4XL

Postoperativ plejesæt QT-KIT QLY +  
Størrelse

QT-KIT QLY40 + 
Størrelse

Tilbehør Ordre kode:

     Universal holder QLY-H
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Hvorfor er sårkompression vigtig?

Det hjælper med at kontrollere hævelsen  
i inflammationsperioden efter operationen,
så smerter i såret bliver reduceret.

Når dine mavemuskler er støttet med kompression, 
modvirker det også den høje stigning i indre tryk der 
pludselig sker under hoste. Det vil lindre smerter 
og beskytte såret.

Og komprimering er vigtig for forebyggelse
af potentielle komplikationer efter operationen,
såsom brok, sårruptur og infektioner.

QualiBelly Advanced er en unik kompressionsstøtte
til enhver form for operation i maveregionen, og har
uovertruffen komfort for dig og funktionalitet for  
dit sundhedsplejepersonale.

Hænderne væk fra maven og fremskynd 
din bedring!

HVORDAN QUALIBELLY ADVANCED KAN HJÆLPE DIG:

QualiBelly Advanced er lysår foran traditionelle abdominalstøtter både i komfort for patienterne, 
og i funktionalitet og bekvemmelighed for personalet.  

QualiBelly Advanced sætter skub i din bedring og får dig hurtigere hjem:

KONSTANT BESKYTTELSE OG STØTTE: 
 

Dit sår og maveregionen vil konstant være beskyttet af det  
elastiske, faste, og usædvanlige lette materiale. 
Kompressionsniveauet kan justeres på den øverste, mellemste  
og nederste del af maven og tilpasses til den type af operation  
du har haft, og til hvad du føler er komfortabelt.
En sådan kompression fører til mindre hævelse og færre smerter, 
som giver dig mere komfort og en bedre kropsholdning.
Og du behøver ikke at støtte dit sår med dine hænder, så du  
har dem fri til andre ting.

Hvert bånd kan åbnes 
separat for let og smertefri
adgang til såret.

DU FÅR KONTROL OVER DIN HELBREDELSE: 
Du er mindre afhængig af sundhedspersonalet fordi drænsystemer 
eller andre enheder sidder direkte på QualiBelly Advanced. 
Når du ønsker at komme ud af sengen, behøver du ikke at vente  
på tilgængelig personale. Du får mere kontrol over dine  
motionsaktiviteter og fremgang af din helbredelse. 
Og når du ønsker at sidde ned og hvile, kan du bare folde det  
øverste bånd ned. Så er der ingen pres på den øverste del af maven, 
og du trækker vejret lettere og får mere rygstøtte.

Tre-båndsstøtten kan 
omdannes til en 
to-båndsstøtte ved at folde 
det øvre bånd ned når man  
er i siddende stilling.

Pres på den øverste del  
af maven er fjernet og
vejrtrækningen forbedret, 
når man sidder ned.

BEDRE KROPSHOLDNING OG DYBERE
ÅNDEDRÆT: 
Din forbedrede kropsholdning vil få dig til at stå og gå mere oprejst, 
som vil hjælpe dig til at kunne udføre en dybere vejrtrækning  
med færre smerter.
 

Dybere vejrtrækning er ikke kun afgørende efter en operation  
for at undgå lungekomplikationer; det er også en vigtig  
afstressende teknik. 
Med færre smerter, en bedre kropsholdning, en forbedret 
vejrtrækning og med hænderne fri, er det lettere at komme ud  
af sengen, gå og gøre de øvelser, som sygehuspersonalet vil  
anbefale dig til at komme hurtigt i gang igen efter operationen.

Båndene lukkes over og  
under dræn, stomier eller 
andre enheder.

En universal holder til at 
organisere dræn og  
slanger sidder direkte på  
QualiBelly Advanced.

Tre individuelle, 
justerbare bånd 
former een unik,
kompressionsstøtte.


