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Bästa kollegor,

Vi är glada över att få presentera ett urval av produkter, lämpliga för behandlingar inom 
traumavård.  Produkterna lämpar sig väl för dig som arbetar på operationsavdelning, 
akut- eller ortopedmottagning. 

Camp Scandinavia erbjuder ett brett sortiment av produkter för att kunna möta de behov ni 
som yrkesverksamma har. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Detta 
innebär att vi har tydliga målsättningar för tillverkning, produktion och miljö. Majoriteten av vårt 
sortiment är framtaget av vårt eget team av produktutvecklare och tillverkade på våra egna 
produktionsanläggningar. Det innebär att vi har kontroll över produkten hela vägen och att 
beslutsvägarna vid förbättringsåtgärder är korta.

I vårt förbättringsarbete är vi tacksamma för den återkoppling vi får från er kunder. Varje 
produktserie har sin egen historia men alla har samma gemensamma nämnare. 
”Support for Better Life” är inte bara vår slogan. Det är något som präglar alla våra 
produkter, hur vi agerar som företag och vår roll som produktspecialist.

Vi hoppas att denna katalog ger er en översikt av produkter väl lämpade för olika sorters 
traumavård. Besök gärna vår hemsida www.camp.se för att ta del av hela vårt produkt-
sortiment. Har du frågor eller önskar boka in ett personligt besök – kontakta vår kundsupport 
eller en av våra produktspecialister.

Vi ses!

Kundsupport; 042-25 27 00, info@camp.se

Johan Thunberg
Produktspecialist/Leg. Fysioterapeut
Telefon: 0704 58 22 64
E-post: johan.thunberg@camp.se

Marcus Nilsson
Produktspecialist/Ortopedtekniker
Telefon: 0704 50 50 87
E-post: marcus.nilsson@camp.se

Camilla Måhl
Produktspecialist/Gipstekniker
Telefon: 0720 92 18 51
E-post: camilla.mahl@camp.se
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PLASTER OCH MATERIAL

X-LITE® & 3D-LITE™

X-LITE® är ett luftigt och lätt material, framtaget för att möta dina krav vid framställ-
ning av gipsskenor, cirkulärgips och ortoser. Materialet är tillverkat av 100 % bomullsväv 
som är impregnerad med en icke toxisk termoplast-resin.  Alla reaktiva substanser i 
termoplasten är härdade vid tillverkningen, vilket innebär att de inte avger några farliga 
ångor vid gipsningen eller när gipset tas bort med såg eller sax. X-LITE® är ett giftfritt 
material och det kan användas utan handskar och särskilt utsug i gipsrummet. Det är sä-
kert för personalen som arbetar med X-LITE®, inklusive gravida, asmatiker och personer 
som lider av allergi. 

3D-LITETM är ett material med samma egenskaper som X-LITE®, men basen är en 3-di-
mensionell polyester. 3D-LITETM är ett överlägset material för tillverkning av skenor och 
ortoser. 3D-LITETM materialet finns även som LSO-och TLSO korsett i färdiga moduler 
för tillverkning av individuellt anpassade korsetter.

X-LITE® egenskaper och fördelar
UTMÄRKT VENTILATION 
Den öppna strukturen i materialet ger 
bra ventilation och komfort. Huden kan 
andas och det skapas en bättre miljö för 
bl.a sårläkning. 

LÄTTVIKT 
X-LITE® produkterna är ultralätta för 
patientens komfort och acceptans av 
gipset.

GÅR ATT ÅTERANVÄNDA OCH 
OMFORMA
Spara pengar och tid! Återanvänd det 
som blir över på rullen eller blir över i 
form av spillbitar. Gör små justeringar 
på ett färdigt gips eller skena istället för 
att göra en helt ny gips som kostar mer 
pengar, mer tid och obehag för patienten. 

VARIERA STABILITETEN
Lägg till fler lager av gips för ökad 
stabilitet. Lägg till remsor av gips när 
endast specifika områden behöver 
förstärkas.

UTMÄRKT FORMBARHET
Formar sig utmärkt efter kroppens 
anatomi - behöver inte sträckas eller 
dras.

SJÄLVHÄFTANDE
Självhäftande vid uppvärmning. Velcro 
och polster häftar lätt och permanent på 
X-LITE®.

TORKAR SNABBT
Efter bara 30 minuter är gipset stabilt 
och viktbärande.

RÖNTGEN-GENOMSLÄPPLIGT
Alla X-LITE® material är helt röntgen-
genomsläppliga upp till tre lager gips

STABILT
X-LITE® är ett extremt stabilt material. 
Det krävs färre lager av material för 
likvärdig stabilitet jämfört med andra 
gipsmaterial på marknaden.
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X-LITE® Produktsortiment

CLASSIC 
är original materialet. De större 
öppningarna i nätet ger en god 
ventilation. Eftersom det är det 
starkaste X-LITE® materialet  kan 
det användas till alla typer av gips 
och skenor. 

PREMIUM 
är tillverkat i samma material 
som CLASSIC, men i en 
tunnare kvalitet med mindre 
öppningar. Det gör PREMIUM 
mer elastiskt och det passar 
därför till mindre applikationer 
på övre extremiteter och till 
barn.

PLUS 
är den senast lanserade 
X-LITE® produkten. Materialet 
finns i fem färger och det har 
en mjuk polyester yta.

 • Originalet

 • Har störst hål i strukturen

 • Mest ventilerande

 • Mest styrka vid hög belastning

 • Vit, royal blå och antrasitgrå

 • Mjuk textil ovansida

 • Mjuka kanter och mjuk yta

 • Styrka i likhet med Classic

 • Fem olika färger, vit, svart, blå, röd                          
 och hot pink

 • Finns även tillhörande kantband i dispenser

 • Tunnare och finare struktur

 • Till mindre ortoser, övre extremiteter  
 och barn

 • Hög stretch och formbarhet

 • Mjuka kanter

 • Beige och vit

Instruktioner

• X-LITE® skall värmas i vattenbad i ca 68-70oC. Kan även värmas i en skål med varmt vatten.

• X-LITE® ark värms i vatten ca 1 minut och rullar i ca 3 minuter. Var noga med att rullarna genomdränks med vatten.
 Säkerställ att materialet är väl uppvärmt innan du börjar arbeta med det.

• Använd tång för att ta upp materialet ur vattenbadet för att undvika direkt kontakt med vattnet. Låt överflödigt vatten rinna av 
 materialet före applicering. Materialet i sig själv blir inte varmt.

• Skydda sår och ärr med rätt förband. Vid frakturgipsning, använd stockinette och foampolstring för att skydda huden under 
 gipsmaterialet.

• Punktvärm områden för permanent fixering av av tillbehör som t.ex. band och kardborre.

• Materialet kan omformas så många gånger som behövs för samma patient. Återanvänd restbitar och rullar.

• Mindre justeringar kan göras genom punktvärmning på ett färdigt gips med en hårtork. Håll alltid din egen hand nära området som 
 värms upp för att undvika att bränna patienten.

• Använd kylpåse eller kylspray för att snabbare kyla ner ortosen.

X-LITE® finns i tre olika varianter. Classic, Premium och Plus. Vilket material
som passar bäst väljs beroende av indikation och personlig preferens.
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X-LITE® Classic rulle
X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör 
materialet luftigt och låter huden andas. X-LITE® Classic är ett giftfritt miljögips 
liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. 
X-LITE® Classic rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under 
cirkuleringen.  
Välj mellan tre färger; vit, antracit och royal blå.

Användningsområden: Cirkulärgips.

Art. nr. Färg Bredd Längd Förp.

64103 Vit 50 mm 1,8 m 20 rullar

64133 Vit 75 mm 1,8 m 20 rullar

64136 Antracit 75 mm 1,8 m 5 rullar

64137 Royal Blå 75 mm 1,8 m 5 rullar

64143 Vit 100 mm 1,8 m 10 rullar

64146 Antracit 100 mm 1,8 m 5 rullar

64147 Royal Blå 100 mm 1,8 m 5 rullar

64153 Vit 125 mm 1,8 m 10 rullar

64163 Vit 150 mm 1,8 m 10 rullar

X-LITE® Classic ark och dispenser
X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör 
materialet luftigt och låter huden andas. Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla 
våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Classic 
finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man 
klipper till önskad längd. Materialet finns i tre olika färger – vit, antracit och blå.

Användningsområden: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor

Art. nr. Färg Bredd Längd Antal/Förp Ark/Dispenser

64250 Vit 75 mm 10 m 1 Dispenser

64251 Vit 100 mm 10 m 1 Dispenser

64252 Vit 150 mm 10 m 1 Dispenser

64253 Vit 200 mm 10 m 1 Dispenser

64254 Vit 125 mm 10 m 1 Dispenser

64255 Antracit 150 mm 10 m 1 Dispenser

64256 Royal Blå 150 mm 10 m 1 Dispenser

64290 Vit 200 mm 375 mm 15 Ark

64292 Vit 200 mm 900 mm 15 Ark

64293 Vit 75 mm 375 mm 15 Ark

64294 Vit 100 mm 375 mm 15 Ark

64295 Vit 125 mm 375 mm 15 Ark

64296 Vit 150 mm 375 mm 15 Ark

64297 Vit 150 mm 900 mm 15 Ark

64299 Vit 500 mm 500 mm 10 Ark

64302 Antracit 200 mm 375 mm 8 Ark

64304 Royal Blå 200 mm 375 mm 8 Ark

64307 Vit 300 mm 900 mm 10 Ark
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X-LITE® PLUS rulle
X-LITE® PLUS rullar har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips 
för patienten. X-LITE®PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE 
material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS rullarna har ingen 
skyddsfilm mellan lagren, så materialet appliceras snabbt och enkelt på patienten.  
Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområden: Cirkulär gips

Art. nr. Färg Bredd Längd Förp./Rulle

64701 Vit 25 mm 1,8 m 5

64702 Vit 50 mm 1,8 m 20

64703 Vit 75 mm 1,8 m 20

64704 Vit 100 mm 1,8 m 10

64706 Vit 125 mm 1,8 m 10

64707 Vit 150 mm 1,8 m 10

64711 Röd 25 mm 1,8 m 5

64712 Röd 50 mm 1,8 m 20

64713 Röd 75 mm 1,8 m 20

64714 Röd 100 mm 1,8 m 10

64716 Röd 125 mm 1,8 m 10

64717 Röd 150 mm 1,8 m 10

64721 Blå 25 mm 1,8 m 5

64722 Blå 50 mm 1,8 m 20

64723 Blå 75 mm 1,8 m 20

64724 Blå 100 mm 1,8 m 10

64726 Blå 125 mm 1,8 m 10

64727 Blå 150 mm 1,8 m 10

64731 Svart 25 mm 1,8 m 5

64732 Svart 50 mm 1,8 m 20

64733 Svart 75 mm 1,8 m 20

64734 Svart 100 mm 1,8 m 10

64736 Svart 125 mm 1,8 m 10

64737 Svart 150 mm 1,8 m 10

64741 Hot Pink 25 mm 1,8 m 5

64742 Hot Pink 50 mm 1,8 m 20

64743 Hot Pink 75 mm 1,8 m 20

64744 Hot Pink 100 mm 1,8 m 10

64746 Hot Pink 125 mm 1,8 m 10

64747 Hot Pink 150 mm 1,8 m 10
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X-LITE® PLUS ark och dispenser
X-LITE® PLUS har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för 
patienten. X-LITE®PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE 
material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS finns att beställa 
som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till 
önskad längd. 
Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområden: Alla skenor och ortoser.

Art. nr. Färg Bredd Längd Antal/Förp

64790 Röd 150 mm 10 m  1 dispenser

64791 Blå 150 mm 10 m 1 dispenser

64792 Svart 150 mm 10 m 1 dispenser

64793 Hot Pink 150 mm 10 m 1 dispenser

64753 Blå 200 mm 375 mm 8 ark

64754 Svart 200 mm 375 mm 8 ark

X-LITE® Premium rulle
X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det 
inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma 
perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter 
och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE 
material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Premium rullar har en 
skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Användningsområden: Cirkulärgips. För ökad stabilitet kan ett extra lager 
appliceras.

Art. nr. Färg Bredd Längd Förp.

64205 Vit 50 mm 1,8 m 5 rullar

64207 Vit 75 mm 1,8 m 5 rullar

64209 Vit 100 mm 1,8 m 5 rullar

64210 Vit 125 mm 1,8 m 5 rullar

64211 Vit 150 mm 1,8 m 5 rullar
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X-LITE® Premium ark och dispenser
X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det 
inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma 
perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter 
och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE 
material, helt fria från isocyanater och glasfibrer.Materialet finns att beställa som 
ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad 
längd.

Användningsområden: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor. För ökad 
stabilitet kan ett extra lager appliceras.

Art. nr. Färg Bredd Längd Antal/Förp Ark/Dispenser

64217 Beige 100 mm 375 mm 10 Ark

64219 Beige 150 mm 375 mm 10 Ark

64226 Beige 100 mm 10 m 1 Dispenser

64227 Beige 150 mm 10 m 1 Dispenser

64228 Beige 200 mm 10 m 1 Dispenser

Stockinette dispenser
Stockinette dispenser är en rundstickad polyester stockinette som är mjuk och 
följsam. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en bra passform och inga rynkor som 
kan ge skav mot huden. Rullarna kommer i en praktisk dispenser låda.

Art. nr. Färg Bredd Längd Förp.

64394 Vit 30 mm 25 m 1 dispenser

64395 Vit 50 mm 25 m 1 dispenser

64396 Vit 70 mm 25 m 1 dispenser

64397 Vit 100 mm 25 m 1 dispenser

64398 Vit 150 mm 25 m 1 dispenser

X-LITE® Stockinette
Rundstickad stockinette i 100 % polypropylen (21 mm är tillverkad i bomull). 
Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden. 
Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.

Art. nr. Färg Material Bredd Längd Förp.

64400 Beige Bomull 21 mm 23 m 1 rulle

64401 Vit Polypropen 30 mm 10 m 1 rulle

64411 Vit Polypropen 50 mm 10 m 1 rulle

64421 Vit Polypropen 70 mm 10 m 1 rulle

64431 Vit Polypropen 100 mm 10 m 1 rulle

64441 Vit Polypropen 150 mm 10 m 1 rulle

64442 Vit Polypropen 200 mm 10 m 1 rulle
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Foam-binda
Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket 
vatten. Polstringen ger bra stötdämpning och är inte lika känslig för veck som 
traditionell gipspolstring.

Användningsområden: Som polstring under gips av X-LITE.

Art. nr. Färg Bredd Längd Förp.

64480 Vit 75 mm 2,75 m 20 rullar

64485 Vit 100 mm 2,75 m 16 rullar

64490 Vit 125 mm 2,75 m 10 rullar
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T-Stick
Tryckavlastande material i polyuretan som andas. Materialet formar sig efter 
kroppen och har minne så det återgår till ursprungsformen. Används till avlastning 
av tryckpunkter och som polstring i ortoser och proteser. Arken 51100 och 51102 
har självhäftande baksida. Finns i två hårdhetsgrader.

Art. nr. Färg Hårdhetsgrad Bredd Längd Tjocklek Förp.

51100 Blå Medium 410 mm 610 mm 9,5 mm 2 ark

51101 Blå Medium 410 mm 610 mm 25 mm 1 ark

51102 Rosa Mjuk 410 mm 610 mm 9,5 mm 2 ark

Manosplint® Skumpolster
Skumpolster med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring till ortoser. 
Polstringen har slutna celler och är lätt att rengöra. Materialet är självhäftande 
och sträckbart, vilket gör det lätt att applicera. Kan fästas direkt på ortosen eller 
användas för att lindra trycket på benutskott under gips. Den självhäftande baksidan 
får inte placeras direkt på huden därför ska den fästas t ex under gipsmaterialet på 
stockinetten. Finns i beige och svart.

Art. nr. Modell Färg Bredd Längd Tjocklek Förp.

51128 Svart 460 mm 610 mm 3,2 mm 4 ark 4 ark

51129 Beige 460 mm 610 mm 3,2 mm 4 ark 4 ark
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Color elastisk linda
Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskena erbjuder vi elastiska lindor i 
hög kvalitet och i fina färger. Då komforten och kvalitén på lindan är mycket hög är 
den perfekt för patienter som ska bära gipsen under en längre tid. Color elastisk 
linda andas och tillsammans med X-LITE® gipset ger det ett mycket luftigt bandage. 
De har en mjuk yta och vävda kanter som känns behagligt mot huden. Den 
anpassade elasticiteten gör att den formar sig fint och kan därför användas båda 
till större och mindre applikationer. Den har en ”anti-slip” effekt, vilket betyder 
att lagren inte delar sig och man får ett hållbart resultat. Elastisk linda kan tvättas i 
60°C och steriliseras

Art. nr. Modell Färg Bredd Längd Förp.

64106 Color elastisk linda Svart 6 cm 5 m 10

64107 Color elastisk linda Röd 6 cm 5 m 10

64108 Color elastisk linda Royal Blue 6 cm 5 m 10

64109 Color elastisk linda Grön 6 cm 5 m 10

64110 Color elastisk linda Gul 6 cm 5 m 10

64112 Color elastisk linda Svart 10 cm 5 m 10

64113 Color elastisk linda Royal Blue 10 cm 5 m 10

X-LITE® plåt med silikonbeläggning
Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE. Silikonbeläggningen förhindrar 
att X-LITE fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt 
vatten ifrån X- LITE rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av 
underliggande handduk.

Art. nr. Bredd Längd

64811 325 mm 530 mm

64812 400 mm 600 mm

VWR Vattenbad
Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt 
transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som 
enkelt kan tas bort och rengöras. 
Badkaret har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm 
tömning. 
- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten) 
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på ±0,2 °C.
- Lågvattennivålarm och badkaret stängs av automatiskt

Art. nr. Liter Innermått Yttermått

64515 26 L 27,8 x 48,1 x 17,5 cm 33,5 x 59 x 43 cm
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Art. nr. Material Längd

51219 Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid 18 cm

Supersax
En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, 
även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan 
Autoklaveras.

Art. nr. Material Längd

51217 AISI 420 20 cm

Böjd MAYO sax
Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten 
börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas 
till höger och vänster hand.

Art. nr. Material Längd

51214 AISI 420 14 cm

Smith Sax
En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka 
plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr. Material Längd

51216 AISI 420 18 cm

Bandagesax med plasthandtag
Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad 
av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr. Färg Material Längd

51211 Svart AISI 420 18 cm

51212 Grön AISI 420 18 cm

51213 Gul AISI 420 18 cm

Ergo Super Gipssax
En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har 
förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt 
vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring “vinklad utanför 
centrum” för att avlasta trycket på tummen för personer som använder 
saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och 
förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.
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Gipssax vinklad Nibbler
Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och 
varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att 
trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är 
tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Art. nr. Modell Längd

51209 Gipssax vinklad nibbler 12 cm

Gipssax rostfri
En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin 
sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är 
autoklaverbar.

Art. nr. Modell Längd

51208 Gipssax rostfri 14 cm

51207 Gipssax rostfri 18 cm

51218 Gipssax rostfri, vänsterhänt 18 cm
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HAND 

Mått: Mått tages runt handleden.

Vission fingerskena
Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte 
att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ 
fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig 
immobilisering av fingrarna.

Användningsområden: Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, 
konservativ fingerterapi, Dupuytrens syndrom och tillstånd som kräver tillfällig 
immobilisering av fingrarna.
Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.

Art. nr. Modell Storlek Mått Vä/Hö

46020 Vission Fingerskena Small < 16 cm Bilat.

46020 Vission Fingerskena Medium 16 - 19 cm Bilat.

46020 Vission Fingerskena Large > 19 cm Bilat.

SELECTION® Fingerloop
En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det 
starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka 
rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för 
ökat rörelseomfång i DIP-leden. Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och 
snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en 
personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt. Det halvpreparerade 
Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad 
bredd med en sax. 

Användningsområden: Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, 
stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, 
ledförslitning och kontrakturer.

Art. nr. Modell Storlek Längd Bredd Förp.

35219 Remsor En storlek 15,5 cm 2 cm 5 st.

35220 Ark En storlek 15,5 cm 10 cm 1 ark
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Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ II handledsortos, kort
Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. 
Skenorna kan tas ut och formas.  En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar 
tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation 
med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn 
kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av 
patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna 
och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och 
postoperativt.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm i storlek M. För denna produkt 
finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. 
Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell Färg Storlek Mått Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart Pediatric <12 cm Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart X-Small 12-14 cm Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart Small 14-16 cm Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart Medium 16-18 cm Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart Large 18-20 cm Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart X-Large 20-22 cm Vä/Hö

28578 Wrist Lacer II Svart XX-Large 22-25 cm Vä/Hö

Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™II handledsortos, lång
Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt 
och volart. Skenorna kan tas ut och formas.  En kudde på insidan av ortosens 
strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark 
mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger 
en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras 
av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att 
öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska 
sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm i storlek M. För denna produkt 
finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. 
Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell Färg Storlek Mått Vä/Hö

28579 Wrist Lacer™II Lång Svart X-Small 12-14 cm Vä/Hö

28579 Wrist Lacer™II Lång Svart Small 14-16 cm Vä/Hö

28579 Wrist Lacer™II Lång Svart Medium 16-18 cm Vä/Hö

28579 Wrist Lacer™II Lång Svart Large 18-20 cm Vä/Hö

28579 Wrist Lacer™II Lång Svart X-Large 20-22 cm Vä/Hö
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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.

Art. nr. Modell Färg Storlek

42213 Axellås Svart En storlek

Axellås 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.

Art. nr. Modell Färg Storlek

42218 Blå Onesize En storlek

ARM-AXEL

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. 

Art. nr. Färg Storlek Vä/Hö

42219 Svart En storlek Bilateral
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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

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 MCP.

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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Egna anteckningar
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Mått: Armbåge till handled

Art. nr. Färg Storlek Mått Vä/Hö

47100 Grå Small/Medium 27-30 cm Bilat.

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

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.

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.

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
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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 Öko-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

FOT-FOTLED

Walker Fixed Hög
Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropen, i 
lätt, hållbar och stabil design. Ortosen har två fasta sidostöd i metall som ger 
god stabilitet för fot och fotled. Den vadderade polstringen är fodrad med mjukt, 
luftgenomsläppande och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och ger 
optimal komfort. Latexfri. Levereras med två extra kondylkuddar för att lindra 
trycket och ge extra komfort. Rullsula med anti-slip möjliggör en komplett 
gångcykel. Justerbara kardborreband garanterar komplett immobilisering. Enkel att 
prova ut. Anpassad för kilsystem.

Användningsområden: Alla grader av fotledsförvridning. Mjukdelsskador i 
vaden, foten och/eller ankeln. Distala stressfrakturer i tibia och fibula.

Art. nr. Modell Storlek Längd Skostorlek

47605 Walker Fixed, Hög Small 35 cm 34-38

47605 Walker Fixed, Hög Medium 42 cm 39-42

47605 Walker Fixed, Hög Large 42 cm 43-45

47613 Extra liner Small - -

47613 Extra liner Medium - -

47613 Extra liner Large - -
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Walker Protect Fixed, hög
Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en 
lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt 
stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering 
över vristen för att stärka immobiliseringen.  Walkerns inre vadderade textil är 
fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar 
mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra 
kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med 
anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett  
immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, 
hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd 42 cm.

Art. nr. Modell Storlek Längd innersula

47608 Protect fixed hög Small 25 cm

47608 Protect fixed hög Medium 29 cm

47608 Protect fixed hög Large 32 cm

47611 Extra bandset En storlek

47615 Extra liner Small

47615 Extra liner Medium

47615 Extra liner Large

47617 Kilar set Small Kilar, set

47617 Kilar set Medium

47617 Kilar set Large

47618 Tåskydd En storlek

Walker Protect Fixed, låg
Immobiliserande walker i låg modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en 
lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt 
stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering 
över vristen för att stärka immobiliseringen.  Walkerns inre vadderade textil är 
fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar 
mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra 
kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med 
anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett 
immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, 
hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd 27 cm.

Art. nr. Modell Storlek Längd innersula

47609 Protect Fixed låg Small 25 cm

47609 Protect Fixed låg Medium 29 cm

47609 Protect Fixed låg Large 32 cm

47612 Extra bandset En storlek

47616 Extra liner Small

47616 Extra liner Medium

47616 Extra liner Large

47617 Kilar set Small

47617 Kilar set Medium

47617 Kilar set Large

47618 Tåskydd En storlek
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Walker ROM hög
Immobiliserande walker tillverkad av formsprutad polypropen, i lågvikt-, 
hållbar- och stabil design. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar 
foten och ankeln och med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska 
immobilisering efter behov. ROM kontroll som tillåter progressiv mobilisering 
mellem 45° plantarflexion och 30° dorsalflexion med ett intervall på 7,5°. Kan låsas 
i 0°, 10° och20° plantarflexion. 
Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftigt och tvättbart tyg som 
skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med 
anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro- band garanterar komplett 
immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Akut stukad ankel, mjukdelsskador, distala 
stressfrakturer på skenbenet, stabila frakturer på fot och ankel, efter 
akillesseneoperationer, vid immobilisering av ankel- och tåled, rehabilitering av 
ankelled, Post-ORIF ankelkirurgi.
Övrigt: Höjd Small 35 cm.Höjd Medium och Large 42 cm.

Art. nr. Modell Storlek Vä/Hö Skostorlek

47606 Walker ROM hög Small Bilat. 34-38

47606 Walker ROM hög Medium Bilat. 39-42

47606 Walker ROM hög Large Bilat. 43-45

47610 Extra bandset Small - -

47610 Extra bandset Medium/Large - -

47613 Extra liner Small

47613 Extra liner Medium

47613 Extra liner Large

Walker AIR hög
Immobiliserande walker, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, 
hållbar- och stabil design. Med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska 
immobilisering efter behov. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten 
och ankeln. Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt 
och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. 
Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-  
band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns 
att beställa. Anpassad för kilsystem. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, 
hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd Small 35 cm.Höjd Medium, Large 42 cm.

Art. nr. Modell Storlek Längd innersula

47607 Walker Air hög Small 23 cm

47607 Walker Air hög Medium 27 cm

47607 Walker Air hög Large 30 cm

47610 Extra bandset Small

47610 Extra bandset Medium/Large

47614 Extra liner Small

47614 Extra liner Medium

47614 Extra liner Large

47617 Kilar set Small

47617 Kilar set Medium

47617 Kilar set Large

47618 Tåskydd En storlek



24

ROM Postoperativknäortos
Postoperativ knäortos i universalstorlek med polstring som kan klippas till önskad 
storlek utan att fransa sig. Skenor av metall som kan formas för bästa passform. 
Den bekväma och luftiga polstring hålls på plats av de cirkulära banden. Den 
inkapslade polycentriska leden är enkel att justera med pinnar som hålls fast i leden 
med små plast band för att förhindra att pinnarna faller bort. Leden låses fast med 
en skruv för att hindra att den ändras. Leden kan ställas i önskad grad av flexion 
(10º, 15º, 30º, 50º, 70º, 90º, 110º) och extension (5º, 10º, 15º, 30º, 50º, 70º, 90º, 110º). 
Modellen finns i en kort och en lång version.

Användningsområden: Postoperativ behandling och posttraumatisk behandling 
för immobilisering av knäleden för kontroll av flexion/extension.

Art. nr. Modell Färg Storlek Längd

28308 Knäortos, kort Mörkblå En storlek 40 cm

28309 Knäortos, lång Mörkblå En storlek 60 cm

28311 Extra bandset för 28308 kort Mörkblå En storlek

28312 Extra bandset 28309 lång Mörkblå En storlek

28313 Extra polstring 28308 kort Mörkblå En storlek

28314 Extra polstring 28309 lång Mörkblå En storlek

Ascender® post-op knäortos
Ascender® är en teleskopisk postoperativ knäortos med extensions begränsning 
som kan ställas in mellan -10° (hyperextension) och 70°. Flexions begränsning kan 
ställas mellan -10° och 120°. Inställningen justeras enkelt genom att lyfta och flytta 
stopparna i leden. Leden kan även låsas i fem olika lägen; -10° (hyperextension), 0° 
(neutral), 10°, 20°, 30° flexion. Leden kan säkras extra genom att sätta in en ”Anti-
tamper låsning” ovanför själva stoppet. Detta måste sen klippas bort med sax för 
att öppna inställningen.  
 
Varje skena kan justeras till önskad längd individuellt. På varje skena finns en hake 
som öppnas. Skenan har tydliga markeringar för att säkerställa att det är samma 
längd på den laterala och mediala skenan. 
 
Den mjuka och följsamma polstringen har anti-glid material på insidan. Banden låses 
med extra låsklips för att hållas på plats under utprovningen. Ortosen stängs med 
kraftiga spännen som hakas fast. Bandens längd kan enkelt justeras genom att lossa 
Y-tabben och klippa bandet till önskad längd. Polstringen och banden kan tvättas för 
hand i ljummet vatten med en mild tvållösning. Universalmodell som passar både 
vänster och höger. En storlek.

Användningsområden: Postoperativ behandling.

Art. nr. Modell Storlek Längd Vä/Hö

47540 Ascender post-op knäortos En storlek 44 – 70 cm Bilat.

47541 Komplett polstrings- och bandset En storlek Bilat.

47542 Extra polstringsset En storlek Bilat.

47543 Extra bandset En storlek Bilat.

KNÄ
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NACKE

Pacific halskrage
Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det 
stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre 
på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras 
med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. 
Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr. Färg Storlek Höjd

20625 Vit Small/Medium 5,5-9,5 cm

20625 Vit Medium/Large 8-13 cm

20626 Extra polstring Small/Medium

20626 Extra polstring Medium/Large

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr. Färg Storlek Höjd Omkrets

20619 Beige Small 5,5 cm 25- 3 cm

20619 Beige Medium 5,5 cm 33-41 cm

20619 Beige Large 5,5 cm 41-48 cm

20620 Beige Small 8 cm 25-33 cm

20620 Beige Medium 8 cm 33-41 cm

20620 Beige Large 8 cm 41-48 cm

20621 Beige Small 11 cm 25-33 cm

20621 Beige Medium 11 cm 33-41 cm

20621 Beige Large 11 cm 41-48 cm

20622 Beige Small 13 cm 25-33 cm

20622 Beige Medium 13 cm 33-41 cm

20622 Beige Large 13 cm 41-48 cm

Trachea halskrage
Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är 
anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. 
Fixeras med kardborrband på båda sidor.
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Eclipse® Halskrage
Eclipse halskrage är en modernt designad halskrage med hög passform och 
funktion. Eclipse är enkel att justera och har en semirigid ramstruktur med ”quick-
fit” funktioner för enkel utprovning och storleksanpassning.  Eclipse är avsedd att 
begränsa flexion, extension och rotation för att främja patientens återhämtning. 
Den öppna ramkonstruktionen gör den luftig och bekväm samt att den får en 
generös trachea-öppning. Endast en storlek som täcker in det mesta i omfång och 
höjd. Polstringen är utbytbar och kan köpas separat. Höjden kan ställas in mellan 
7,5 cm upp till 18,75 cm.

Användningsområden: Stabilisera ryggraden för att förhindra flexion, extension 
och rotation efter en skada på eller sjukdom i halsryggen.

Art. nr. Modell Färg Storlek

20628 Eclipse Halskrage Ljusgrå En storlek

20629 Extra polstring Grå En storlek

Halskrage formad modell
Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för 
nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. 
Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, 
stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr. Färg Storlek Höjd Omkrets

47012 Grå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47012 Grå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47012 Grå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47012 Grå Large 12 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå Large 12 cm 32 – 48 cm 
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Halskrage rak modell
Mjuk halskrage i rak modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. 
Kan knäppas fram eller bak. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt 
fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, 
stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr. Färg Storlek Höjd Omkrets

47010 Grå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47010 Grå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47010 Grå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47010 Grå Large 12 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå Large 12 cm 32 – 48 cm 

Vission halskrage
Halskrage i mjuk och sval Lycra material som ger ett modernt utseende och en 
behaglig känsla mot huden. Halskragen som är anatomiskt formad ger avlastning 
och stöd för nackens strukturer. Den följer hakans och bröstets konturer för en 
bekväm passform. Vission halskrage finns i fyra höjder. Materialet är helt fritt från 
Latex.

Användningsområden: Tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. överbelastad 
muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr. Färg Storlek Höjd Omkrets

47014 Svart X-Small 6 cm 32-48 cm

47014 Svart Small 8 cm 32-48 cm

47014 Svart Medium 10 cm 32-48 cm

47014 Svart Large 12 cm 32-48 cm
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Hyperextensionsstöd C35+
Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling 
som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och 
bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in 
vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och 
thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer 
till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias 
YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell Storlek Höjd Höftmått

20355 C35+ Small 39-48 cm 74-86 cm

20355 C35+ Medium 42-51 cm 84-98 cm

20355 C35+ Large 44-52 cm 96-110 cm

20355 C35+ X-Large 48-57 cm 106-120 cm

20351 Extra bröstplatta En storlek

20352 Extra ryggplatta Small/Medium

20352 Extra ryggplatta Large/X-Large

20354 Extra band med spänne Small/Medium

20354 Extra band med spänne Large/X-Large

20356 Polstring till övre bygeln fram

Hyperextensionsstöd C37
Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion 
och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar 
höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och 
thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer 
till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

Art. nr. Modell Storlek Höjd Höftmått

20370 C37 Small 43-50 cm 76-94 cm

20370 C37 Large 48-59 cm 94-114 cm

20351 Extra bröstplatta

20352 Extra ryggplatta Small/Medium

20352 Extra ryggplatta Large/X-Large

20354 Extra band med spänne Small/Medium

20354 Extra band med spänne Large/X-Large

20356 Polstring till övre bygeln fram

RYGG
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POST-OP

Postoperativ sko
Behandlande sko med en vadderad, slitstark nylon-överdel och spännen med 
returloop. Överdelen anpassar sig efter svullnader och förband. Vadderad innersula 
med en styv, lätt och slitstark yttre sula. 

Sulan är utformad för förbättrad stabilitet. Detta underlättar rehabilitering efter 
fotkirurgi, trauma eller andra tillstånd som kräver immobilisering för att underlätta 
läkning. Skon kan även användas i kombination med ett gips.

Användningsområden: Anpassar sig till bandage eller svullnader, fotkirurgi, 
hantering av bruten tå, metatarsalskador, mjukdelsprocedurer, hantering av 
diabetiska fötter och postoperativ återhämtning.

Art. nr. Modell Storlek Vä/Hö Längd sula Bredd sula

432090011 Herr Small Bilat. 26 cm                        10 cm

432090012 Herr Medium Bilat 27,5 10 cm

432090013 Herr Large Bilat. 30 cm                         10 cm

432090014 Herr X-Large Bilat. 31 cm                         11 cm

432080011 Dam Small Bilat. 23,5 cm                      8 cm

432080012 Dam Medium Bilat 24,5 cm 9 cm

432080013 Dam Large Bilat. 26 cm                        9 cm

432070000 Barn One size Bilat. 20 cm                        8 cm
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Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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