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Mål: Rundt albueleddet

Albue-/hælbeskytter Heelbo™
Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på 
albuen og forebygger tryksår.

Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke

53600 Gul Small 15-20 cm Par

53600 Blå Medium 20-25 cm Par

53600 Hvid Large 25-30 cm Par

53600 Grøn X-Large >30 cm Par

Mål: Omkreds 5 cm under albuen

EpiGel epicondylit
Behagelig epicondylit-ortose med to flytbare gelépuder der aflaster ved 
kompression over ekstensor- og fleksormusklerne, uden at give kompression 
omkring underarmen. De bløde gelépuder er stødaflastende. Ortosen har lav 
profil. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og af.

Anvendelsesområde: Lateral og/eller medial epicondylit (feks. tennis- og 
golfalbue).

Art. nr. Farve Størrelse Mål Ve/Hø

28166 Sort One Size 20-35 cm Bilat.

Mål: Omkreds 5 cm under albuen

EpiFoam epicondylit
Epicondylit-ortose med en foampude der placeres enten over ekstensor-musklen 
for at give aflastning ved lateral epicondylit eller over fleksormusklen for at give 
aflastning ved medial epicondylit. Enkelt lukkesystem gør ortosen let at tage på og 
af.

Anvendelsesområde: Lateral og/eller medial epicondylit (f.eks. tennis- og 
golfalbue).

Art. nr. Farve Størrelse Mål Ve/Hø

28165 Sort One Size 20-35 cm Bilat.
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Art. nr. Farve Størrelse Ve/Hø

42219 Sort One Size Bilat.

Mål: Omfang bryst i niveau med 
armhulen.

HemiSafe
Blød og behagelig skulderortose som er anvendes ved hemiplegi efter blodprop for 
at mindske smerten i skulderleddet samt reducere risiko for subluxation. Ortosen 
har en perfekt anatomisk pasform. Den giver støtte til skulderleddet men tillader 
bevægelighed ved daglig aktivitet. HemiSafe er fremstillet i et åndbart materiale 
og har  justerbare, brede, bløde bånd omkring kroppen.. Hvis man ønsker øget 
abduktion anvendes den medfølgende pude som placeres i armhulen. Ortosen kan 
tages på og af med en hånd.

Anvendelsesområde: Mindske smerte i skulderled efter blodprop. Reducere 
risiko for subluxation i skulderleddet.

Øvrigt: Latexfri

Art. nr. Farve Størrelse Mål 1 Ve/Hø

28157 Hvid Small 80-100 cm Ve/Hø

28157 Hvid Medium 100-120 cm Ve/Hø

28157 Hvid Large 120-140 cm Ve/Hø

Albuestøtte Ulnaris
En universel bandage, der effektivt begrænser albue fleksion for at afhjælpe smerte 
forbundet med kubitaltunnelsyndrom.  
En blød, polstret bandage med en justerbar aluminiumsskinne, som er let at 
tilpasse. Bandagen er fremstillet i ultralet materiale som er åndbart. En lomme på 
indvendig side, som armen føres igennem, gør det let at påføre bandagen.

Anvendelsesområde: Kubitaltunnelsyndrom, eller enhver anden lidelse i albuen 
hvor der ønskes begrænsning/støtte af albuen.

Mål: Albue til MCP

Armslynge FOAM
Armslynge med ekstra bånd til fiksering. Frottémateriale på indersiden. Justerbart 
skulderbånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr. Farve Størrelse Mål Ve/Hø

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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Mål: Albue til MCP

Armslynge BOMULD
Enkel armslynge af bomuld der har trinløst skulderbånd. Skulderbåndet har et 
flytbart polstring for øget komfort Dobbelte D-ringe muliggør anvendelse både 
med eller uden underarmsgips eller ortose. Tommelstrop.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr. Farve Størrelse Mål Ve/Hø

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.

Mål: Albue til MCP

Armslynge NET
Luftig armslynge med trinløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har et flytbart 
polstring for øget komfort. Dobbelte D-ringe muliggør anvendelse både med eller 
uden underarmsgips eller ortose. Tommelstrop.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr. Farve Størrelse Mål Ve/Hø

47100 Grå Small/Medium 27-30 cm Bilat.

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

Mål 1: Slynge Højde og Bredde 
Mål 2: Omslag Højde og Længde

Armslynge WRAP
Traditionel armslynge i to dele der kan justeres uafhængigt af hinanden. 
Skulderbåndet har et flytbart polstring for øget komfort. Armdelen har et 
plastspænde på ryggen der holder de to bånd sammen for at forhindre disse i at 
glide ud over skuldrene.Omslaget justeres trinløst med velcrobånd.

Anvendelsesområde: Beregnet til midlertidig aflastning af skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstande.

Art. nr. Farve Størrelse Mål 1 Mål 2 Ve/Hø

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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Mål 1: Slynge Højde og Bredde 
Mål 2: Omslag Højde og Længde

Armslynge todelt, blå
Armslynge i foam med bredt aftageligt bånd til fiksering. To bærende bånd der 
fordeler vægten over begge skuldre. Kryds på ryggen holder båndene på plads. 
Justerbare bånd der hæfter hvor som helst på ortosen.

Anvendelsesområde: Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr. Farve Størrelse Mål 1 Mål 2 Ve/Hø

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.

Skulderlås
En universel armslynge med lavprofil som er let at tage på. Den leveres komplet 
inklusiv et taljebånd hvor overarmen fæstes for effektivt immobilisere af skulderen. 
Håndledsdelen fæstes foran ved taljebåndet med hjælp af et klikspænde. Der er 
også et ekstra tommelfingerbånd for at holde hånden i korrekt vinkel og undgå en 
drophånd. Skulderremmen er justerbar for at få en behagelig pasform og passer 
både til venstre og højre side. Der er en stor komfortpude der fordeler trykket 
over skulderen/kravebenet.. Skulderlåsen er let at montere og enkel at anvende. 
Længden på taljebåndet er 120 cm.

Anvendelsesområde: Aflastning posttraumatisk og postoperativt.

Armslynge med abduktionspude 
En universal armslynge der effektivt immobiliserer skulderen. Den behagelige slynge 
kommer med en 15° abduktionspude, der nemt fastgøres på indersiden af slyngen. 
Den indvendige del af abduktionspuden er formet til at hvile komfortabelt mod 
patienten.

Anvendelsesområde: Kan anvendes ved forskellige lidelser i skulderen. 
Rotatorcuff kirurgi, glenohumerale dislokationer/subluksation, reparationer af 
posterior/anterior kapsel, bløddelskirurgi, overbelastninger.

Art.nr. Model Farve Størrelse

42213 Skulderlås Sort En størrelse

Art.nr. Farve Størrelse

42218 Blå En størrelse
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Mål: Omkreds overarm proximalt.

Humerux Humerusortose
Denne humerusortose er baseret på de velkendte principper til en “Sarmiento-
ortose”, en glat cirkulær bløddelskompression. De tre cirkulære stropper 
strammes uafhængigt af hinanden. Ortosens forankring over skulderpartiet gør, at 
den passer godt uden at glide ned. Båndet, der går under den modsatte arm, har 
en flytbar polstring, som giver ekstra komfort. Dette giver en behagelig ortose, 
der er let at anvende og let for patienten at acceptere. Materialet er ventilerende, 
giver huden mulighed for at ånde og reducerer risikoen for irritation. Ortosen har 
to termoplastiske plader, der kan justeres ved opvarmning, hvis det er nødvendigt. 
Formen kan justeres med en saks. I de fleste tilfælde er dette dog ikke nødvendigt. 
Ortosen giver fri bevægelighed til albueleddet. Tekstilmaterialerne er testet i 
overensstemmelse med Øko-tex standard 100 og indeholder ikke latex.

Anvendelsesområde: Diaphyseal humerusfrakturer (skaftfrakturer)

Art. nr. Farve Størrelse Længde Omkreds

62105 Sort Small 28 cm 18 - 26 cm

62105 Sort Medium 30 cm 26 - 34 cm

62105 Sort Large 32 cm 34 - 42 cm

62105 Sort X-Large 34 cm 42 - 50 cm

Armslynge på rulle
Denne enkle variant af armslynge (Collar’n Cuff), mitella, leveres på 12 meters rulle. 
Emballagen indeholder to ruller, en i dispenserbox og 10 stk Y-velcrofæste for at 
kunne skabe en fiksering af armen. Materialet er blødt og smidigt samtidigt at det 
holder formen også under belastning. Den mørkeblå farve gør at slyngen holder sig 
frisk længe.

Anvendelsesområde: Anbefales ved traume på håndleddet, albue og skulder. 
Kan også bruges i kombination med gips.

Art. nr. Model Farve Bredde Længde Pakke

42212 Armslynge på rulle Sort 5 cm 2 x 12 meter Rulle
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Mål: Mål 1: Omkreds brystkurven 
Mål 2: Længde overarm

Vission skulderortose IMMO
Vission Skulderortose er beregnet til at immobilisere og holde overarm, albue 
og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er specielt egnet til skulder og 
brystmuskelskader. Ortosen er vendbar og kan anvendes både til venstre og højre 
skulder.

Anvendelsesområde: Skulder-, arm-, albueskader og skader i skulderleddet  
(fraktur, dislokation og forstuvning). Efter skulder- og brystmuskel-kirurgi. Plexus 
brachialis-parese.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Art. nr. Model Størrelse Mål 1 Mål 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 albue-ortose
Postoperativ albue-ortose designet til at låse eller kontrollere albuens bevægelser 
ved behandling af ligamentskader eller stabile frakturer. Tillader kontrol fra 0° til 90°  
i ekstension og fra 0° til 120°  i fleksion. Bevægelsen ændres enkelt i 10° interval. 
Ortosens længde og omfang justeres fra 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderer en 
armslynge.

Anvendelsesområde: Frakturer, postoperativt, tilstand hvor kontrol af fleksion 
og ekstension kræves.

Art. nr. Størrelse Ve/Hø

62150 One Size Ve/Hø

62149 Ekstra polstring Bilat.

ROM albue-ortose UniBor
Postoperativ albue-ortose med den seneste generations teknologi. Bevægelsen 
ændres enkelt i fleksion-extension i 10° interval med 120° ROM. Leddet kan låses 
i ønsket position. Ortosens længde og omfang kan justeres. Til Ortosen kan der 
bestilles en teleskopisk håndstøtte, som kan justeres og tages af og på, for kontrol 
af pronation-supination. ROM Albue-ortose UniBor stabiliserer armen og tilbyder 
en behagelig og effektiv behandling.

Anvendelsesområde: Kontrol af fleksion-ekstension af albuen og pronation-
supination efter traume.
Øvrigt: Længden på den daglige behandling og behandlingstid skal ordineres af 
lægen.

Art. nr. Model Ve/Hø

62151 Albue-ortose UniBor Bilat.

62152 Ekstra bånd Bilat.

62153 Hånddel Bilat.

62154 Ekstra polstring Bilat.
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Egne notater


