
JOBST® Bella™ Lite & Strong  
Ready-to-wear armstrumpa och handske



JOBST® Bella™ Lite

Optimal passform
JOBST ® Bella Lite ready-to-

wear armstumpa och handske, 
tillsammans eller var för sig, 
hjälper till att bibehålla och 
förbättra status på armen/

handen vid lymfödem. Dessa 
bekväma plagg ger graderad 

kompression vid lättare ödem. 

BreathableBreathable

Fina sömmar och ultra-
tunt tyg för ökad 
patientföljsamhet Andningsbar

Mjuk känslaSoft TouchSoft Touch

Det släta kompressionstyget 
är gjort av mjukt garn och 
ger hög användarkomfort



JOBST® Bella™ Lite 
Armstrumpa
• Rundstickat material

•  Mjuk och luftgenomsläpplig

•  Tunn, bekväm och tålig

•  Reducerad kompression vid handleden, ger en effektiv 
och bekväm passform när armstrumpan används 
tillsammans med handsken

•  Lätt att ta på - skön att använda

•  Armstrumpan finns med silikonkant  
• För ödem och lymfödem
• Kan användas för flebit, posttrombotiskt syndrom, 

kärlmissbildningar och efter fettsugning

JOBST ® Bella™ Lite – Armstrumpa

JOBST ® Bella™ Lite – Handske

JOBST ® Bella™ Lite – 
Armstrumpa och Handske i en del

Beige finns med eller utan silikonkant.
* Endast lång modell och utan silikonkant.

Finns med eller utan silikonkant.

Produktöversikt

beige

beige

beige

KKL 1
15-20 mmHg

KKL 1
15-20 mmHg

KKL 1
15-20 mmHg

beige

beige

beige

svart *

svart

KKL 2
20-30 mmHg

KKL 2
20-30 mmHg

KKL 2
20-30 mmHg

Storlek Handled (C) Underarm (D) Överarm (F)

S 14 cm - 20 cm 18 cm - 23 cm 22 cm - 40 cm

M 16 cm - 22 cm 23 cm - 29 cm 27 cm - 45 cm

L 18 cm - 24 cm 29 cm - 34 cm 33 cm - 51 cm

Längder

Normal (upp till 43 cm) Lång (längre än 43 cm)

Armstrumpa

Storlek Handflata (A) Underarm (D) Överarm (F)

S 15 cm - 19 cm 18 cm - 23 cm 22 cm - 40 cm

M 19 cm - 22 cm 23 cm - 29 cm 27 cm - 45 cm

L 22 cm - 26 cm 29 cm - 34 cm 33 cm - 51 cm

Längder

Normal (upp till 43 cm) Lång (längre än 43 cm)

Armstrumpa och handske i en del

Måttabeller

Storlek Handflata (A) Handled (C)

S 15 cm - 19 cm 14 cm - 20 cm

M 19 cm - 22 cm 16 cm - 22 cm

L 22 cm - 26 cm 18 cm - 24 cm

Handske utan fingrar

C-GC

A

D

F

G



BreathableBreathable

Kan användas på 
valfri hand för extra 
bekvämlighet

Fina sömmar och 
ultra-tunt tyg för ökad 
patientföljsamhet

Fingrarna kan enkelt 
klippas med sax för 
exakt längd utan att 
tråda sig

Andningsbar

Mjuk känslaSoft TouchSoft Touch

TrimmableTrimmableKlippbar

Left or RightLeft or Right
Vänster eller höger

Det släta kompression-
styget är gjort av mjukt 
garn och ger hög 
användarkomfort

JOBST® Bella™ Lite
Handske med fingrar

Ready-to-wear 
kompressionshandske för 

lymfödemterapi



JOBST® Bella™ Lite
JOBST Bella Lite handske med fingrar erbjuder graderad 
kompression i hållbart och latexfritt material för patienter 
med milda till moderata lymfödem. Ultra-tunt tyg och fina 
sömmar bidrar till hög användarkomfort. Handsken finns 
i åtta storlekar och är ett perfekt komplement till övriga 
produkter i JOBST Bella Lite sortimentet.

Påtagningsinstruktion 
Handsken kan användas på valfri hand: På höger hand är 
etiketten synlig på handleden. För att använda handsken på 
vänster hand, vräng den ut- och in och etiketten finns då på 
insidan.

 
Följ dessa steg när du tar på handsken:

1.  Stick in fingrarna i handsken och 
se till att den sitter bekvämt runt 
handflata och tumme (Bild 1).

2.  Fingrarna på handsken bör sluta vid 
nagelbädden (Bild 2).

3.  Om fingarna på handsken är för 
långa, markera och klipp till önskad 
längd.

Var försiktig så att du inte tar bort för mycket på 
fingerlängden. Öppna sår bör täckas innan handsken 
träs på. Avlägsna smycken innan påtagning.

JOBST ® Bella™ Lite - 
Handske med fingrar

Produktöversikt

beige svart

KKL 1
15-20 mmHg

beige svart

KKL 2
20-30 mmHg

Måttabell

Storlek 1 2 3 4 5 6 7 8

Handflata (A) 16,5 - 18,0 cm 16,5 - 18.0 cm 18,0 - 19,5 cm 18,0 - 19,5 cm 18,0 - 19,5 cm 19,5 - 21,5 cm 19,5 - 21,5 cm 21,5 - 23,0 cm

Handled (C) 15,5 - 16,5 cm 16,5 - 18,0 cm 16,0 - 17,0 cm 17,0 - 18,5 cm  18,5 - 20,5 cm 17,0 - 18,5 cm 18,5 - 20,5 cm 18,5 - 20,0 cm

Bild 1

Bild 2

C

A



JOBST® Bella™ Strong

Ökad komfort
JOBST ® Bella™ Strong ready-to-

wear armstrumpa och handske 
erbjuder ett komfortabelt alternativ 

vid lättare ödem.



Storlek 1 2 3 4 5 6 7 8

Handflata (A) 15 - 17 cm 17 - 19 cm 17 -19 cm 19 - 21 cm 19 - 21cm 21 - 23 cm 21 - 23 cm 23 - 26 cm

Handled (C) 14 - 18 cm 14 - 18 cm 18 -21 cm 14 - 18 cm 18 - 20 cm 16 - 19 cm 19 - 22 cm 19 - 22 cm

Handske

natural svart

KKL 3
30-40 mmHg

JOBST ® Bella™ Strong - Armstrumpa

JOBST ® Bella™ Strong - Handske

Finns i två längder. Båda färger finns med eller 
utan silikonkant.

Produktöversikt

natural

natural

svart

KKL 1
15-20 mmHg

KKL 1
15-20 mmHg

natural

natural

svart

KKL 2
20-30 mmHg

KKL 2
20-30 mmHg

Armstrumpa

Måttabeller

Storlek Handled (C) Underarm (D) Överarm (F)

1 14 cm - 18 cm 17 cm - 21 cm 22 cm - 31 cm

2 14 cm - 18 cm 17 cm - 21 cm 31 cm - 41 cm

3 14 cm - 18 cm 21 cm - 25 cm 25 cm - 34 cm

4 16 cm - 19 cm 21 cm - 25 cm 28 cm - 38 cm

5 17 cm - 20 cm 21 cm - 25 cm 34 cm - 43 cm

6 14 cm - 18 cm 25 cm - 29 cm 29 cm - 38 cm

7 17 cm - 20 cm 25 cm - 29 cm 33 cm - 43 cm

8 18 cm - 21 cm 25 cm - 29 cm 38 cm - 48 cm

9 16 cm - 19 cm 29 cm - 33 cm 32 cm - 42 cm

10 19 cm - 22 cm 29 cm - 33 cm 36 cm - 46 cm

Längder

Normal (upp till 43 cm) Lång (längre än 43 cm)

svart

JOBST® Bella™ Strong 
Armstrumpa och handske för graderad 
kompression vid lättare ödem. 

• Lite kraftigare material än Bella Lite

• Tålig

• Lätt att ta på – skön att använda

• Material: Nylon, Spandex, Silikon* 

* för armstrumpor med silikonband
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