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HumerusComfort Extend - Frakturortos
ART.NO 20224

Reg. design by OHIM: 006260816-0001

HumerusComfort Extend är en stabil frakturortos
designad och utvecklad enligt de biomekaniska krav som
Sarmientoprincipen uppfyller för att kontrollera humerus
segment genom kompression av mjukdelarna. Lindrar smärta
och medger rörlighet i axel och armbågsled, vilket minskar
risken för ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden.
Ortosen är bekväm och trygg, har breda band och formgjutna
plattor för jämn kompression som omsluter axelleden. Den
textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och säkert
på plats. De integrerade formgjutna plattorna, som bildar en
cylinderform, kan lätt kortas av och formas för anpassning.
Luftspalten i textilen bidrar till tryckutjämning. Passar både
höger och vänster arm. Produkten är röntgengenomsläpplig.
Indikationer: Icke operativ behandling av slutna skaftfrakturer
på humerus. I Postoperativ behandling av öppna skaftfrakturer
på humerus.
Kontraindikationer: massiv mjukdelsskada, dålig compliance,
oacceptabelt frakturläge.
Material: Ventilerande textilt distansmaterial som är svalt mot
huden och tillåter huden att andas.
Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyuretan 17%, Bomull 2%,
Elastomer 1%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden.
Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel
eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:
1. Omkretsmått runt överarmen
proximalt, högst upp vid armhålan.
2. Önskad längd från acromion.
Val av storlek är beroende av såväl
överarmens omkrets/längd som
frakturens placering.
Tillbehör:
-Axilla Kit HC, svart, art.no 20219
Beställs separat, vid behov av
individuell anpassning eller vid behov
av extra inre platta för hygien/tvätt.

Class I

ComfortSling - 20111

Storlek 1. Omkrets 2. Längd

29 cm

Art.no

1.

S

17-23 cm

M

23-32 cm

31 cm

20224-00-40 2.
20224-00-50

L

32-41 cm

33 cm

20224-00-60

XL

41-50 cm

35 cm

20224-00-70

Längd
inre skal

Art.no
Axilla Kit HC:

S

12 cm

20219-00-40

M

14 cm

20219-00-50

L

16 cm

20219-00-60

XL

18 cm

20219-00-70

Storlek

Axilla Kit HC
- 20219
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