HumerusComfort-familjen
I HumerusComfort-familjen ingår frakturortoser och armslingor som
behandlar olika delar av humerus. De medger rörlighet i såväl axel
som armbågsled, vilket gör att risken för komplikationer som svullnad,
ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden minskar. Breda
cirkulära band, tillsammans med integrerade formgjutna plattor,
ger jämn kompression och god stabilitet. I familjen ingår
HumerusComfort, HumerusComfort Extend, CubitiComfort och
HumerusComfort Collum.
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Stabila, bekväma och trygga
Ger cirkulär jämn kompression
Möjliggör en aktiv vardag
Är enkla att individanpassa
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HumerusComfort-familjen
HumerusComfort - Frakturortos
Stabil frakturortos designad för att kontrollera humerussegment genom
kompression av mjukdelarna. Används vid icke operativ behandling av slutna
skaftfrakturer på humerus och vid postoperativ behandling av öppna
skaftfrakturer på humerus. Ger smärtlindring och tillåter rörelse i axelled och
armbågsled. Breda band och formgjutna plattor bidrar till jämn kompression
och god avlastning. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och
säkert på plats. Integrerade formgjutna plattor ger stabilitet och luftspalten i
textilen bidrar till tryckutjämning. Passar både höger och vänster arm. Finns i
vit och S-XL. Art.nr 20220.

P Standardortos för diafysära frakturer
HumerusComfort Extend - Frakturortos
En längre frakturortos designad för att kontrollera humerussegment genom
kompression av mjukdelarna. En mer omslutande design ger axelleden extra
stöd. Används vid icke operativ behandling av slutna skaftfrakturer på humerus
och icke operativ behandling av stabila proximala humerusfrakturer. Ger smärt
lindring och tillåter rörelse i axelled och armbågsled. Breda band och integrerade
formgjutna plattor bidrar till jämn kompression och god avlastning. Integrerade
formgjutna plattor ger stabilitet och luftspalten i textilen bidrar till tryckutjämning.
Passar både höger och vänster arm. Finns i svart och S-XL. Art.nr 20224.

P Behandlar alla stabila humerusfrakturer
CubitiComfort - Frakturortos
Stabil och bekväm helarmsortos som används vid frakturbehandling och
eller rehabilitering. Ortosen är individuellt anpassningsbar och lindrar smärta
samt medger rörlighet i axel- och armbågsled. Flexion eller extension i
armbågsleden kan justeras i intervall om 15° och låses i önskat läge. Breda
cirkulära band tillsammans med formgjutna plattor ger jämn kompression
och avlastning. Textil axeldel gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på
plats. Längden kan justeras steglöst. Passar både höger och vänster arm.
Finns i vit och S-XL. Art.nr 20222.

P Perfekt vid lednära armbågsfrakturer
HumerusComfort Collum - Armslinga
Armslinga med funktion att avlasta och positionera axelleden. Genom att
axelleden positioneras i en så avlastad position som möjligt, med liten
påverkan av axelledens muskulatur, uppnås goda förutsättningar för
läkning och smärtlindring. Används vid proximala humerusfrakturer istället
för ”vanlig” armslinga. Kan användas i kombination med HumerusComfort
Extend vid humerusfrakturer där extra stabilitet önskas. Finns för höger
och för vänster arm i universal storlek. Art.nr 20225.

P Smärtlindring och positionering i avlastat läge

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

