
Tekstile Rygortoser på 
en helt nyt måde

SUPPORT FOR BETTER  LIFE

TRE funktionelle modeller so
m dækker all

e behov! 



Selection Ryg er den seneste tilføjelse i vores 
populære Selection-serie. Modellerne findes til alle 
kropstyper, fra en lav model for de mindre perso-
ner til en Wide model for dem som behøver ekstra 
støtte til maven. Alle modellerne har ekstra stabili-
serende trækbånd som overlapper i ryggen. Træk-
båndet glider ekstra smidigt i de specialdesignede 
D-ringe. Forstærkninger i ryggen har en ny ud-
formning som fordeler trykket over en større ydre 
men frigiver helt rygsøjlen. På  fremstykket findes 
ekstra hjælp til at lukke ortosen, med en lomme på 
den ene side og et ekstra bånd på den anden side. 
Materialet på fremstykket er en ny konstruktion 
som giver en smidig lukning uden hårde og plads-
krævende velcrobånd. Materialet i Selection Ryg 
er af højeste kvalitet og funktion har stået i fokus 
under udviklingsfasen

For SELECTION har vi valgt at arbejde med et 
nyt og anderledes materiale som møder bru-
gerens ønske. SELECTION-materialet er tyndt, 
smidigt og lader huden ånde. Velcrobåndet og de 
selvkæbende ydre  er ekstra smidige for at give 
en så lav højde som muligt. 

Glat udvendig som 
får andet materiale 
til at glide let mod 
ydersiden.

Blødt materiale 
mod huden

Funktionbæreren 
hjælper materialet at 
ånde og transportere 
fugten væk.

Tilpasset funktion

”Fingerstraps” for enkel 
af- og påtagning

Lomme på indersiden 
for enkel lukning

Rygstøtte for 
alle kropstyper!



Selection RygLav og Regular

Selection Ryg Lav og Regular
Passer til både lige og kurvet figur og har 
ekstra stabiliserende trækbånd som over-
lapper i ryggen.

Trækbåndene glider ekstra smidigt i de 
specialdesignede D-ringe.

Forstærkning i ryggen har en ny udfor-
ming som fordeler trykket over en større 
ydre men frigiver helt rygsøjlen.

På fremstykket findes ekstra hjælp for at 
lukke ortosen, med en lomme på den ene 
side og et ekstra bånd på den anden side. 

Selection Ryg Lav

Selection Ryg Regular

Selection Ryg Regular

Art.nr Farve Størrelse Hoftemål Højde bag Højde for

35401 Sort X-small 75-85 cm 23 cm 16 cm

35401 Sort Small 85-95 cm 23 cm 16 cm

35401 Sort Medium 95-105 cm 23 cm 16 cm

35401 Sort Large 105-115 cm 23 cm 16 cm

35401 Sort X-Large 115-125 cm 23 cm 16 cm

35401 Sort XX-Large 125-140 cm 23 cm 16 cm

35401 Sort XXX-Large 140 - 160 cm 23 cm 16 cm

Art.nr Farve Størrelse Hoftemål Højde bag Højde for

35400 Sort X-small 75-85 cm 19 cm 12 cm

35400 Sort Small 85-95 cm 19 cm 12 cm

35400 Sort Medium 95-105 cm 19 cm 12 cm

35400 Sort Large 105-115 cm 19 cm 12 cm

35400 Sort X-Large 115-125 cm 19 cm 12 cm

35400 Sort XX-Large 125-140 cm 19 cm 12 cm



Selection Ryg 

Wide

Selection Ryg Wide
i det skønne Selection-materiale.

Denne model er specielt egnet til personer med et 
kraftig maveparti som behøver løft og støtte.

Lukningen foran er delt i to for at lettegøre påtag-
ning og for at kunne justere højden foran. Ortosen 
har ekstra stabiliserende trækbånd som overlapper i 
ryggen.

Forstærkningen i ryggen har en ny udformning som 
fordeler trykket over en større ydre men frigiver helt 
rygsøjlen.

På fremstykket findes der ekstra hjælp for at luk-
ke ortosen med en lomme på den ene side og et 
ekstra bånd på den anden side. Materialet på frem-
stykket er en ny konstruktion som giver en smidig 
lukning uden hårde og pladskrævende velcrobånd 

Art.nr Farve Størrelse Hoftemål Højde bag Højde for

35402 Sort Small 85-95 cm 31,5 cm 25 cm

35402 Sort Medium 95-105 cm 31,5 cm 25 cm

35402 Sort Large 105-115 cm 31,5 cm 25 cm

35402 Sort X-Large 115-125 cm 31,5 cm 25 cm

35402 Sort XX-Large 125-140 cm 31,5 cm 25 cm

35402 Sort XXX-Large 140-160 cm 31,5 cm 25 cm


