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Mått: Runt armbågsleden

Armbågs/hälskydd Heelbo™
Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden på 
armbågen och förebygger trycksår.

Art. nr. Färg Storlek Mått Förp.

53600 Gul Small 15-20 cm par

53600 Blå Medium 20-25 cm par

53600 Vit Large 25-30 cm par

53600 Grön X-Large >30 cm par

Mått: Omkrets 5 cm nedanför 
armbågen

EpiGel epikondylit
Bekväm epikondylitortos med två flyttbara gelkuddar som avlastar genom 
kompression över extensor- och flexormusklerna utan att ge kompression runt 
underarmen. De mjuka gelkuddarna är stötdämpande. Ortosen har en låg profil. 
Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

Användningsområden: Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och 
golfarmbåge).

Art. nr. Färg Storlek Mått Vä/Hö

28166 Svart En storlek 20-35 cm Bilat.

Mått: Omkrets 5 cm nedanför 
armbågen

EpiFoam epikondylit
Epikondylitortos med en foamkudde, som placeras antingen över extensormuskeln 
för att ge avlastning vid lateral epikondylit eller över flexormuskeln för avlastning 
vid medial epikondylit. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och 
av.

Användningsområden: Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och 
golfarmbåge).

Art. nr. Färg Storlek Mått Vä/Hö

28165 Svart En storlek 20-35 cm Bilat.
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Art.nr. Färg Storlek Vä/Hö

42219 Svart En storlek Bilateral

Mått: Runt bröstkorgen under 
armhålan.

HemiSafe
Mjuk och bekväm skulderortos avsedd att användas vid hemiplegi efter stroke för 
att minska smärta i axelleden och reducera risken för subluxation. Ortosen har en 
perfekt anatomisk passform. Den ger stöd för axelleden samtidigt som den tillåter 
rörlighet vid daglig aktivitet. HemiSafe är tillverkad i ett material som andas. Den 
har reglerbara band runt kroppen som är breda och mjuka för att undvika skav. 
När ökad abduktion önskas används den medföljande kudden som då placeras i 
armhålan. Ortosen kan tas på och av med endast en hand.

Användningsområden: Minska smärta i axelled efter stroke. Reducera risken 
för subluxation i axelleden.

Övrigt: Latexfri

Art. nr. Färg Storlek Mått 1 Vä/Hö

28157 Vit Small 80-100 cm Vä/Hö

28157 Vit Medium 100-120 cm Vä/Hö

28157 Vit Large 120-140 cm Vä/Hö

Armbågsortos Ulnaris
En universellt ortos som effektivt begränsar armbågens flexion för att lindra 
smärta i samband med cubitaltunnelsyndrom.  
Ortosen är mjuk och vadderad med en justerbar aluminiumskena som är lätt att 
anpassa. Produkten är tillverkat av ultralätt material som andas. En ficka på insidan 
genom vilken armen förs in gör det lätt att ta på ortosen.

Användningsområden: Cubitaltunnelsyndrom eller annan armbågssjukdom där 
begränsning/stöd av armbågen önskas.

Mått: Armbåge till MCP.

Armslinga FOAM
Armslinga med extra band för fixering. Vadderat material. Justerbart axelband som 
fäster var som helst på ortosen.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. 
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr. Färg Storlek Mått Vä/Hö

20031 Grå Small 28-36 cm Bilat.

20031 Grå Medium 35-42 cm Bilat.

20031 Grå Large 41-49 cm Bilat.

20031 Grå X-Large 48-56 cm Bilat.
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Mått: Armbåge till MCP.

Armslinga BOMULL
Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Axelbandet har en flyttbar 
polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och 
utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. 
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr. Färg Storlek Mått Vä/Hö

47101 Grå Small 25-28 cm Bilat.

47101 Grå Medium 27-30 cm Bilat.

47101 Grå Large 29-32 cm Bilat.

47101 Grå X-Large 31-34 cm Bilat.

Mått: Armbåge till handled

Armslinga NÄT
Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Axelbandet har en flyttbar 
polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och 
utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. 
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr. Färg Storlek Mått Vä/Hö

47100 Grå Small/Medium 27-30 cm Bilat.

47100 Grå Large/X-Large 31-34 cm Bilat.

Mått 1: Slinga Höjd och Bredd 
Mått 2: Omtag Höjd och Längd

Armslinga WRAP
Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. 
Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Armdelen har ett 
plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider 
ut över axlarna.Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. 
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr. Färg Storlek Mått 1 Mått 2 Vä/Hö

47102 Grå Small/Medium 23 cm, 32 cm 10 cm, 132 cm Bilat.

47102 Grå Large/X-Large 25 cm, 35 cm 13 cm, 155 cm Bilat.
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Mått 1: Slinga Höjd och Bredd 
Mått 2: Omtag Höjd och Längd

Armslinga tvådelad blå
Armslinga i foam med brett avtagbart band för fixering. Två bärande band som 
fördelar vikten över båda skuldrorna. Krysspänne på ryggen håller banden på plats. 
Justerbara band som fäster var som helst på ortosen.

Användningsområden: Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art. nr. Färg Storlek Mått 1 Mått 2 Vä/Hö

20045 Blå Small/Medium 24 cm, 32 cm 10 cm, 100 cm Bilat.

20045 Blå Large/X-Large 25 cm, 35 cm 13 cm, 135 cm Bilat.

Art.nr. Modell Färg Storlek

42213 Axellås Svart En storlek

Art.nr. Färg Storlek

42218 Blå Onesize

Axellås
En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras 
komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt 
immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin 
tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra 
tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen 
är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till 
både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över 
axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och 
enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

Användningsområden: Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Armslinga med abduktionskudde
Ett universellt axellås som effektivt immobiliserar axelleden. Det bekväma axellåset 
kommer med en 15° abduktionskudde som enkelt fästs på insidan av selen och 
som är löstagbar. Den inre delen av abduktionskudden är formad för att vila 
bekvämt mot patienten.

Användningsområden: Kan användas för olika besvär i axeln. 
Rotatorcuffskirurgi, glenohumerala dislokationer/subluxation, posterior/främre 
kapselreparationer, mjukdelskirurgi, överbelastning.
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Mått: Omkrets överarm proximalt.

Humerux Humerusortos
Denna humerusortos bygger på de välkända principerna för en ” Sarmiento-
ortos”, en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt 
oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter 
väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar 
polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att 
applicera direkt och enkel för patienten att acceptera. Ortosens ventilerade 
material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två 
termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan 
justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet 
för armbågsleden. De textila materialen är testade i enlighet med Oeko-tex 
standard 100 och innehåller inte latex.

Användningsområden: Diafysära humerusfrakturer (skaftfrakturer).

Art. nr. Färg Storlek Längd Omkrets

62105 Svart Small 28 cm 18 - 26 cm

62105 Svart Medium 30 cm 26 - 34 cm

62105 Svart Large 32 cm 34 - 42 cm

62105 Svart X-Large 34 cm 42 - 50 cm

Armslinga på rulle
Denna enkla variant av armslinga (Collar’n Cuff), mitella, levereras på rulle om 12 
meter. I en förpackning medföljer två rullar var av en ligger i en dispenserbox och 
10 st Y-kardborrfästen för att skapa en fixering av armen. Materialet är mjukt och 
smidigt samtidigt som det håller formen även under belastning. Den mörkblå färgen 
gör att slingan håller sig fräsch länge.

Användningsområden: Rekommenderas vid trauma på handled, armbåge och 
skuldra. Kan även användas i kombination med gips.

Art. nr. Modell Färg Bredd Längd Förp.

42212 Armslinga på rulle Svart 5 cm 2 x 12 meter Rulle
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Mått: Mått 1: Omkrets bröstkorg 
Mått 2: Längd överarm

Vission skulderortos IMMO
Vission Skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och 
underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och 
bröstgördelskador.Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och 
höger skuldra.

Användningsområden: Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i 
skuldergördeln (fraktur, dislokation och  stukning). Efter skulder- och bröstgördel-
kirurgi. Plexus brachialis-pares.

Kontraindikationer: Inga kända.

Art. nr. Modell Storlek Mått 1 Mått 2

46022 VISSION Skulderortose IMMO X-Small 68 - 78 cm < 30 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO Small 80 - 90 cm < 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO Medium 90 - 100 cm < 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO Large 100 - 113 cm < 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO X-Large 113 - 120 cm > 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO XX-Large 120 - 140 cm > 38 cm

ROM armbågsortos
Postoperativ armbågs-ortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse 
vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 
90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. 
Ortosens längd och omfång justeras från 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en 
armslinga.

Användningsområden: Frakturer, postoperativt, tillstånd där kontroll av flexion 
och extension krävs.

Art. nr. Storlek Vä/Hö

62150 En storlek Vä/Hö

62149 Extra polstring Bilat.

ROM armbågsortos UniBor
Postoperativ armbågs-ortos med den senaste generationens teknologi. Rörelsen 
ändras enkelt i flexion-extension i 10° intervall med 120° ROM. Leden går att låsa 
i önskat läge.  Ortosens längd och omfång kan justeras. Till ortosen kan beställas 
ett teleskopiskt handstöd, som kan justeras och kopplas på och av, för kontroll av 
pronation-supination. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och erbjuder 
en bekväm och effektiv behandling.

Användningsområden: Kontroll av flexion-extension av armbågen och 
pronation-supination efter trauma.
Övrigt: Längden på den dagliga behandlingen och behandlingstiden skall ordineras 
av en läkare.

Art. nr. Modell Vä/Hö

62151 Armbågsortos UniBor Bilat.

62152 Extra band Bilat.

62153 Handdel Bilat.

62154 Extra polstring Bilat.
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Egna anteckningar


