
Ibland blir det inte helt som man tänkt sig och därför erbjuder vi olika typer av ändringar av Elements
Body. För att ändringen ska vara kostnadsfri gäller det att plagget returneras inom åtta veckor från
det att det mottogs och att ändringen uppfyller någon av följande kriterier :

•  Plagget har dålig passform på grund av felaktiga mått vid beställningen
 (gäller för ny Elements Body patient)
•  Tillverkningsfel (vi har missat en detalj eller på något sätt skadat produkten)

Om det inte blev så som det var tänkt men ändringen inte uppfyller kraven för kostnadsfriändring
har vi ytterligare service att erbjuda.I de fall patienten eller patientens förhållanden förändrats sedan
beställningstillfället (viktminskning/-ökning eller förändring i tonus mm) eller då det finns önskemål
om att sänka halsringning, lägga till dragkedja, förändra ben-/ärmlängd etc så kan vi ta emot plagget
och genomföra ändringen mot en ändringskostnad. Specialanpassade produkter justeras enbart mot
ändringskostnad. Kundsupport kommer att informera om kostnaden innan ändringen utförs.
Vänligen försäkra er om att plagget är rent vid retur.

Tips & Trix vid ändringar
Beskriv ändringen på ändringsblankett som finns på vår hemsida.
(Olika blanketter beroende av modell.)
Skicka med foto då plagget sitter på patienten det underlättar vår förståelse av patientens behov.

I de fall plagget är för trångt

•  Öppna upp eventuell dragkedja
•  Håll ihop öppningen så plagget sitter rätt
•  Mät öppningen vid eventuella markerade punkter. Se bild.
 Fotografera gärna
•  Om dragkedja saknas, skicka nya mått och bilder

Ändringar Elements Body

Korrigera plagget så det sitter så bra som möjligt.
Markera med krita eller nål var ändringen börjar och
slutar. Ta gärna med en markör som ger perspektiv, här
en tape med 5 cm markering. Mät öppningens vidaste
punkt.



Fotografera med plagget på patienten,
markera den punkt där ändringen
börjar och ange nytt omkretsmått
proximalt.

I de fall plagget är för stort:

•  Nåla hellre än att bara skicka mått
 (kombination går naturligtvis bra)
•  Glöm ej att markera där intaget ska
 börja och sluta.

Fotografera med plagget på patienten,
nåla det intag som krävs ,markera 
startpunkt för ändring med nål eller 
krita.

Tips då ärmar ska justeras:

•  Ärm och armhåla är svåra att nåla
 och det finns inga dragkedjor att
 öppna – markera gärna problem
 området med krita och komplettera
 med foto (plagg på patienten)

Markera önskad ändring med krita på
ställen där det inte går att nåla. 
Fotografera när plagget sitter på 
patienten så att markering framgår.


