
Ind imellem bliver det ikke helt som man har tænkt sig og derfor tilbyder vi forskellige ændringer til 
Elements Body. For at ændringerne skal være omkostningsfri skal beklædningen returneres indenfor 8 
uger efter modtagelsen og ændringerne skal opfylde nogen af følgende kriterier :

•  Beklædningen har dårlig pasform på grund af fejlagtig mål ved bestilling 
 (gælder ved ny Elements Body patient)
•  Fremstillingsfejl (vi har overset en detalje eller på nogen måde skadet produktet)

Hvis det ikke blev som tiltænkt, men ændringen ikke opfylder kravene for omkostningsfri ændring, 
har vi ikke yderlig service at tilbyde. I de tilfælde hvor patienten eller patientens forhold ændrer sig 
efter bestillingen (vægttab/-øgning eller forandring i tonus m.m.) eller hvis der er ønske om at sænke 
halsudskæringen, isætte lynlås, forandre ben- og ærmelængde etc.,  kan vi tage imod produktet og 
gennemføre forandringen omkostningsfrit. Specialtilpassede produkter justeres kun mod extra udgift.
Kundesupport vil informere om omkostningerne inden forandringen udføres.
Venligst vær opmærksom på at beklædningen er rent ved retur.

Tips & tricks ved ændringer:
Beskriv ændringen på ændringsblanketten, som findes på vores hjemmeside. 
(Forskellige blanketter afhængig af model)
Medsend foto når patienten har produktet på, da det forbedrer vores forståelse af patientens behov.

I de tilfælde hvor beklædningen er for lille

•  Åben eventuelle lynlåse.
•  Hold åbningen sammen så beklædningen sidder korrekt.
•  Afmærk åbningen med eventuelle markerede punkter. 
 Se billede. Medsend gerne foto.
•  Mangler der lynlås, send da nye mål og billeder.

Ændringer Elements Body

Tilret beklædningen så den sidder så godt som muligt. 
Marker med kridt eller nål hvor ændringerne 
begynder og slutter. Benyt gerne en markør, som giver 
perspektiv - her et stykke tape med 5 cm markering. 
Marker åbningens bredeste punkt.



Fotografer patienten med beklædning-
en på, marker punktet hvor ændringen 
begynder og angiv nyt omfangsmål 
proximalt.

I de tilfælde hvor beklædningen er 
for stor:

•  Isæt nåle i stedet for kun at sende   
 mål (kombinationen er naturligvis   
 fin)
•  Glem ikke at markere hvor 
 indsyningen skal begynde og slutte

Fotografer patienten med beklædning-

en på, isæt nåle i det omfang det kan 

lade sig gøre. Marker startpunktet for 

ændringen med nål eller kridt.

Tips når ærmerne skal justeres:

•  Det er svært at sætte nåle i ærmer   
 og armhule og der er ingen lynlåse   
 at åbne - marker gerne problem  
 området med kridt og suppler med
 foto.

Fotografer patienten med beklædning-
en på, så markeringerne fremgår.


