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Stabila tumortoSer 

Dessa två tumortoser ger ett stadigt stöd för tummen vid t.ex. smärttillstånd orsakade  
av artros. De ger också stabilitet och smärtlindring vid reumatiska- och posttraumatiska 
tillstånd.

CmC tumortos
Tumbasortos som är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och 
förslitningsskador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett 
yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och  
hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden. 

•	 Ger	en	fokuserad	kompression	av	tumbasen	som		
 hjälper till att  stabilisera CMC-leden 
•	 Begränsar	inte	tummens	greppförmåga	eller	handledens	rörelse. 

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar och instabilitet  
av CMC-leden.

teePee
Stabilt tumstöd med aluminiumskenor radialt, dorsalt och palmart  
som enkelt kan formas till en individuell passform. Motståndskraftigt 
material på utsidan och ett mjukt och behagligt foder på insidan som 
andas och transporterar fukt.
 
•	 Tumortos	som	har	en	utmärkt	passform	och	ger	ett	 
 stabilt stöd för tummens MC-led.
•	 Ortosen	påverkar	inte	handledens	eller	IP-ledens	rörelse
•	 Passar	både	vänster	och	höger

Användningsområden: Artros, posttraumatiskt, instabilitet samt  
vid reumatologiska sjukdomar

art.nr. Färg Storlek

28560 Svart X-Small - X-Large

art.nr. Färg Vä/Hö Storlek

28561 Svart Vä/Hö X-Small - X-Large

HandledSortoSer &  
tumortoSer 



Stabila HandledSortoSer
PerFekt PaSSForm – God komFort –attraktiVt PriS

Vår serie av rigida handledsortoser, från Medical Specialties,  ger ett mycket stabilt stöd.  
Ortoserna	är	så	pass	rigida	att	de	kan	ersätta	gips	vid	frakturbehandling,	post-op	behandling,		 
för artrodesutvärdering eller vid svår smärta.  
Ortoserna	är	mycket	välarbetade	med	aluminiumskenor	dorsalt	och	volart	som	kan	anpassas	 
individuellt.  Alla ortoser är lätta att ta på och av och har en god passform som går att anpassa  
efter armens bredd och form.
Materialet är slitstarkt på utsidan och ett mjukt och behagligt foder på insidan som andas och  
transporterar fukt.

V-Straptm

Denna handledsortos har samma stabila egenskaper och samma höga 
komfort som WristLacer men skiljer sig i förslutningssystem och pass-
form. Kardborrbandens placering och längd gör att ortosen även passar 
ex en bred hand eller en svullen arm. Tummen har full rörlighet. 
 
•	 Tumgreppet	är	justerbart
•	 2	st	kardborrband	som	tack	vare	den	patenterade	 
 V-formen hålls kvar i D-ringarna vid påtagning
•	 Kort	resp	lång	modell.
•	 Kan	även	beställas	i	barnstorlek	(kort	modell)	

Användningsområden:	Posttraumatiskt,	postoperativt,	karpaltunnel-
syndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

rynolacer
Mycket stabil handleds- och tumortos. Utöver den dorsala och volara 
skenan finns en aluminiumskena som löper radialt i hela ortosens längd. 
Ortosen	immobiliserar	handleden	samt	tummens	CMC-	och	MP-led	
men	tillåter	lätt	rörelse	i	IP-leden	så	kontakt	kan	uppnås	mellan	tumme	
och pekfinger.

•	 Enkel	snörning	med	avslutande	kardborrband	som	är	lätt 
 att öppna och stänga med en hand 
•	 Tumdelen	försluts	individuellt	med	kardborrband	och	kan	 
 justeras för optimal passform
•	 Lång	modell	med	två	kardborrband.

Användningsområden:	Posttraumatisk,	postoperativt,	reumatologiska	
sjukdomar och spasticitet.

Wristlacertm 
WristLacer handledsortos har under flera år varit en ledande produkt 
inom	handterapi	i	Skandinavien.	En	rigid	ortos	som	stabiliserar	handle-
den men tillåter full rörlighet i tummen. 

•	 Tumgreppet	är	justerbart	
•	 Enkel	snörning	med	avslutande	kardborrband	som	är	 
 lätt att öppna  och stänga med en hand 
•	 En	kort	modell	med	ett	kardborrband
•	 En	lång	modell	med	två	kardborrband	som	också	 
 förhindrar pro/supination
•	 Finns	i	svart	och	beige
 
Användningsområden:	Posttraumatiskt,	postoperativt,	karpaltunnel-
syndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

art.nr. Färg modell Vä/Hö Storlek

28570 Beige Kort Vä/Hö X-Small - X-Large

28571 Svart Kort Vä/Hö X-Small - X-Large

28572 Beige Lång Vä/Hö Small - X-Large

28573 Svart Lång Vä/Hö Small - X-Large

art.nr. Färg Vä/Hö Storlek

28577 Svart Vä/Hö X-Small - X-Large

art.nr. Färg Vä/Hö Storlek

28576 Svart Vä/Hö X-Small - X-Large

art.nr. Färg modell Vä/Hö Storlek

28574 Svart Kort Vä/Hö XX-Small - XX-Large

28575 Svart Lång Vä/Hö X-Small - X-Large

tripod tmWristlacertm 
Tripod WristLacer är en vidareutveckling av WristLacer och ytterligare 
lite stabilare. Tripod har, utöver den volara och dorsala skenan även en 
aluminiumskena ulnart. Skenorna samverkar för att hindra radial och 
ulnardeviation och minimera flexion och extension av handleden.  
Tummen har full rörlighet. 

•	 Tumgreppet	är	justerbart
•	 Enkel	snörning	med	2	avslutande	kardborrband	som	är	 
 lätt att öppna och stänga med en hand 
•	 Snörningen	fördelas	på	två	kardborrband	som	justeras	 
 individuellt för bästa passform.
•	 Kort	modell

Användningsområden: Posttraumatiskt,	postoperativt,	radial	och
ulnardeviation, karpaltunnelsyndrom , reumatologiska sjukdomar och 
spasticitet.

art.nr. Färg Vä/Hö Storlek

28577 Svart Vä/Hö X-Small - X-Large


