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Arcus är framtagen för att preventivt avlasta häl eller 
avlasta redan uppkomna hälsår från tryck vid sängläge. 
Arcus förebygger kontraktur i fotled. Ortosen fixerar foten 
i neutralläge vid sängläge samt bibehåller dorsalflexion 
vid förflyttning. 

Ortosen är försedd med ett anti-rotationsstag som 
motverkar inåt- och utåtrotation i knä- och höftled vid 
sängliggande. Ortosen är fodrad med mjukt, avtagbart 
polstringsmaterial som är öppningsbart över hälen. 
Häldelen är tillverkad i genomskinlig plast vilket innebär 
att ortosen ej behöver tas av för inspektion av hud eller 
sår.  Med reglerbara kardborrband i var sida kan graden 
av dorsalflexion fixeras/ökas. 

Arcus kan behållas på om patienten kort behöver 
förflytta sig då gummisulan ger ett bra fäste. Tådelen 
i 15 graders vinkel ger god stabilitet för framfoten vid 
förflyttning, justerbar till större skostorlek. Fotplattan kan 
tas av, enkel applicering med hjälp av kardborrband. 

Storlek: Två storlekar som passar höger/vänster.

Indikationer: För avlastning/prevention av hälsår vid 
sängläge. Förebygger kontraktur i fotled. Motverkar 
rotation i höftled. Kontraindikationer: Instabil fraktur 
i fotled. Iaktta försiktighet vid nedsatt sensibilitet i fot. 
Risker: Ej avsedd för gång. Klarar belastning vid 
kortare förflyttningar.

Material: Plastskena: 100% Polypropen. 
Polstring: 100% Polyurethan (PU) foam med 
polyesterbeläggning 100% Polyester. 
Kardborrband: 100% Polyester.
Latexfri.

Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstringen 
maskintvättas i 40°C och milt tvättmedel. Plantorkas på 
behörigt avstånd från värmekällor.

Måttagning: Omkretsmått vaden i centimeter.

Tillbehör:  
Extra polstring S/M:  80437-51-40
Extra polstring L/XL:  80437-51-60

Storlek Omkrets vad Skostorlek Art.no

S/M upp till 42 cm 36-46 80436-51-40

L/XL upp till 48 cm 36-46 80436-51-60

Arcus - Kontraktur-hälsår-AFO
ART.NO 80436


