Safehip Discreet

Huomaamattomat ja mukavat
lonkkasuojat aktiiviselle aikuiselle

• Discreet-mallin ohut materiaali takaa 		
sen, että suojain on huomaamaton 		
vaatteiden alla, muotoutuen vartalon 		
mukaan.
• Koska suojakilvet ovat 100% tekstiiliä,
ne ovat hengittävät ja miellyttävät
päällä
• Paikalleen ommellut kilvet takaavat
suojan paikallaan pysymisen ja
kohdentumisen aina oikeaan kohtaan,
suojaten lonkkaluuta
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HUOMAAMATON JA TEHOKAS
LONKKAMURTUMIEN ENNALTAEHKÄISY
Käytössä huomaamattomat Safehip AirX Discreet
-lonkkasuojat ovat ohuet ja suunniteltu muistuttamaan normaaleja alusvaatteita. Pehmeä ja kevyt
materiaali muotoutuu kehon mukaan, jolloin
Discreet-suojain on huomaamaton vaatteiden alla.

MIELLYTTÄVÄ MATERIAALI
Discreet-housut ja 100-prosenttiset tekstiilisuojat
ovat hengittävää materiaalia, jolloin niitä on
miellyttävä käyttää. Materiaalilla on myös ainutlaatuinen kyky ohjata kosteutta pois iholta, jolloin
lonkkasuojat eivät hiosta ja iho-ongelmien sekä
haavaumien syntymisen riski pienenee.
Safehip AirX Discreet -housut ovat saumattomat ja
mallistosta löytyy sekä naisten että miesten mallit
sekä valkoisena että mustana. Katso eri kokovaihtoehdot seuraavalta sivulta, tilaustiedot-taulukosta.

SAFEHIP® AirX™ Discreet
suojaimissa on patentoidut,
hevosenkengän muotoiset
suojakilvet, jonka keskellä
lonkkaluu pysyy suojassa
kaaduttaessa. Suojakilpi ohjaa
myös iskuenergian lonkkaluuta
ympäröiviin pehmytkudoksiin,
jolloin iskun teho pienenee.

MATERIAALIKOOSTUMUS
Saumattomat lonkkahousut
94% Polyamidia
6% Elastaania
Suojakilpi
100% AirX™ tekstiiliä

PESTÄVÄT JA PITKÄKÄYTTÖISET
Koska suojakilvet ovat 100% tekstiilimateriaalia, ne voidaan pestä 60°C lämpötilassa ja
rumpukuivata yli 80 kertaa vahingoittamatta
suojakilpiä.
60°C

ESTÄ LONKKAMURTUMA, SÄILYTÄ OMATOIMISUUS
Vuosittain lähes 10.000 suomalaista joutuu kaatumisen vuoksi
lonkka-murtumaleikkaukseen, jonka seurauksena moni joutuu
turvautumaan jatkuvaan hoitoon, joka vaikuttaa elämänlaatuun
ja omatoimiseen elämään.
Kaikille on tärkeää säilyttää henkilökohtainen liikkuvuus ja
riippumattomuus, jota lonkkamurtuma voi vaikeuttaa.
Tämän vuoksi ennaltaehkäisy on hoitoa parempi ratkaisu.

VÄHENNÄ KAATUMISEN RISKIÄ
• Vahvista lihaksiasi liikunnalla
• Tee tasapainoharjoitteita
• Tarkastuta näkösi säännöllisesti
Kaikkia riskejä ei voi kontrolloida tai poistaa, joten aktiivinen
lonkkamurtuman ennaltaehkäisy lonkkasuojilla on helppo ja
edullinen keino.

TILAUSTIEDOT
Tuotenumero

Tuote

Koko

Pakkauskoko

450S

Naisten valkoinen malli, koko S

75-95 CM

1

450M

Naisten valkoinen malli, koko M

90-105 CM

1

450L

Naisten valkoinen malli, koko L

100-115 CM

1

450XL

Naisten valkoinen malli, koko XL

110-130 CM

1

450XXL

Naisten valkoinen malli, koko XXL

125-150 CM

1

350S

Naisten musta malli, koko S

75-95 CM

1

350M

Naisten musta malli, koko M

90-105 CM

1

350L

Naisten musta malli, koko L

100-115 CM

1

350XL

Naisten musta malli, koko XL

110-130 CM

1

350XXL

Naisten musta malli, koko XXL

125-150 CM

1

250S

Miesten valkoinen malli, koko S

75-95 CM

1

250M

Miesten valkoinen malli, koko M

90-105 CM

1

250L

Miesten valkoinen malli, koko L

100-115 CM

1

250XL

Miesten valkoinen malli, koko XL

110-130 CM

1

250XXL

Miesten valkoinen malli, koko XXL

125-150 CM

1

150S

Miesten musta malli, koko S

75-95 CM

1

150M

Miesten musta malli, koko M

90-105 CM

1

150L

Miesten musta malli, koko L

100-115 CM

1

150XL

Miesten musta malli, koko XL

110-130 CM

1

150XXL

Miesten musta malli, koko XXL

125-150 CM

1

OTA TARKKA MITTA TAATAKSESI OIKEAN KOON

Koot ovat osittain päällekkäisiä. Löytääksesi oikean koon, ota
ympärysmitta lantion leveimmästä kohtaa. Jos ympärimitta sopii
kahteen mallikokoon, valitse pienempi malli, jos reitesi ovat kapeat
ja isompi malli, jos reitesi ovat leveät.

Safehip-jälleenmyyjät löydät osoitteesta www.bit.ly/shjalleenmyyjat
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