
Iblant blir det ikke helt som man har tenkt seg og derfor tilbyr vi ulike typer endringer av 
Elements Body. For at endringen skal være kostnadsfri må plagget returneres innen åtte uker 
etter det ble mottatt og endringen må oppfylle noen av følgende kriterier :

• Plagget har dårlig passform på grunn av feilaktige mål ved bestillingen 
 (gjelder for ny Elements Body pasient)
• Produksjonssfeil (vi har glemt en detalj eller på en eller annen måte skadet produktet)

Om det ikke ble slik man hadde tenkt, men endringen ikke oppfyller kravene til kostnadsfri endring 
har vi ytterligere service å tilby. I de tilfeller pasienten eller pasientens mål har endret seg siden be-
stillingen (vektøkning/-reduksjon eller forandring i tonus mm.) eller det er ønske om å senke hals-
utringning, legge til glidelås, forandre ben-/armlengde etc, så kan vi ta imot plagget og gjennomføre 
endringen mot en endringskostnad. Spesialtilpassede produkter justeres kun mot endringskostnad.
Kundesupport kommer til å informere om kostnaden innen den utføres.
Vennligst forsikre deg om at plagget er rent ved retur.

Tips og triks ved endringer
Beskriv endringen på endringsskjemaet som finnes på vår hjemmeside 
(ulike skjema avhengig på modell).
Send gjerne med bilde når plagget sitter på pasienten da det gjør det enklere for oss å forstå 
pasientens behov.

I tilfeller hvor plagget er for trangt

• Åpne opp eventuell glidelås
• Hold åpningen sammen slik at plagget sitter fint
• Mål åpningen ved eventuelle markerte punkter. Se bilde. 
 Fotografer gjerne.
• Om glidelåsen mangler, send nye mål og bilder.

Endringer Elements Body

Korriger plagget slik at det sitter så bra som mulig. 
Marker med kritt eller nål hvor endringen begynner 
og slutter. Ta gjerne med en markør som gir perspek-
tiv, her en tape med 5 cm markering. Mål åpningens 
videste punkt.



Fotografer med plagget på pasienten, 
marker det punkt der endringen be-
gynner og angi på nytt omkretsmålet 
proksimalt.

I tilfeller hvor plagget er for stort:

• Sett heller i nåler enn å bare sende
 mål (kombinasjon går naturligvis   
 bra)
• Glem ikke å markere der innsnittet   
 skal begynne og slutte.
Fotografer med plagget på pasienten, 
nål der det kreves innsnitt, marker 
startpunkt for endring med nål og kritt 
(merkepenn).

Tips når ermer skal justeres:

• Arm og armhule er vanskelig å 
 nåle og det fins ingen glidelås å   
 åpne – marker derfor problem-
 området med kritt/merkepenn og   
 send med foto (plagget på 
 pasienten).

Marker ønsket endring med kritt/
merkepenn på steder der det ikke lar 
seg gjøre å nåle. Fotografer når plagget 
sitter på pasienten slik at markeringen 
synes.


