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CubitiPlus används för postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering av arm och armbåge för att ge kontrollerat 
rörelseomfång eller immobilisering. De reglerbara textila  
banden runt över- och underarm gör att CubitiPlus 
passar alla armstorlekar från riktigt tunna armar upp till 
mycket kraftiga. Banden går enkelt att klippa/korta av till 
rätt storlek.

Extension och flexion kan justeras från 0-120° och leden 
kan låsas i alla gradomfång. Inställningen sker i intervaller 
om 10°. Längden på över- och underarmsskenan justeras 
med ortosens teleskopmekanism. Ortosens längd kan 
varieras mellan 41 till 52 cm. CubitiPlus är bekväm att 
bära och sitter säkert mot armen utan att migrera. Lätt 
att justera och ta på samt lätt och luftig. Vid behov 
och för extra avlastning kan axelrem och/eller handtag 
användas, dessa beställs separat.

Indikationer: Används för post-operativ eller post-
traumatisk stabilisering. Muskel/ligamentskador. Distal 
humerusfraktur. Armbågsplastik. Stabil armbågsfraktur.

Storlek: Universal. Finns för höger och vänster arm.

Material: Skumpolstring med textil polyamide. 
Aluminiumskena.

Tvättråd: Aluminiumskenan torkas av med fuktig trasa. 
Polstring handtvätt i kallt vatten. Hängtorkas. 
Använd ej blekmedel.

Tillbehör: 
Band + polstring, universal: 20223-00-50
Axelrem + handtag, vänster: 20223-10-60
Axelrem + handtag, höger: 20223-20-60

CubitiPlus - Armbågsortos
ART.NO 20223

Ortosens längd från ledcentrum

Underarm 22,5 - 29 cm

Överarm 18,5 - 23 cm

Produkt Sida Art.no Storlek

CubitiPlus Vänster 20223-10-50 Universal

CubitiPlus Höger 20223-20-50 Universal

Band + polstring Universal 20223-00-50 Universal

Axelrem + handtag Vänster 20223-10-50 Universal

Axelrem + handtag Höger 20223-20-50 Universal


