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Tillverkad av:
PRIM, S.A.
Pol. Ind. No. 1
28939  Mostoles
Spain

Denna produkt följer medicin-
tekniska direktivet 93/42/CEE. 
Medicinteknisk produkt klass 1, 
icke steril.

Solrosvägen 1
SE-263 62 Viken
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Abduktionsortos med kudde som håller armen/skuldran immobiliserad i 30 graders abduktion.
Kudden är kurvformad för att passa mot höften och fästs med kardborrband runt midjan. Arm-
slingan fästs med kardborre mot kudden och armslingans höjd är justerbar. Extra polstring på
axelbandet för ökad komfort. Passar både vänster och höger arm. En extra kudde medger ökning
till 45 graders abduktion. Beställes separat.
 
Utprovarinstruktion
Armslingan är lättare att sätta på med hjälp av en annan person. Påtagandet sker med fördel fram-
för en spegel. Fäst axelbandet vid den anatomiska kuddens ändsidor och placera kudden i lämplig 
höjd mot höften. Axelbandet kan kortas till lämplig längd i krokodilgapet.
Placera armen i armdelen och fixera i lämpligt läge mot kudden. Handen ska träs genom det större 
runda hålet i armdelen. Fäst den främre änden mot kuddens främre kortsida. Drag bandet runt
ryggen och fäst under den främre änden. Bandet kan kortas i krokodilgapet. Bifogad kilkudde kan 
användas under armhålan för extra stöd. Kudden kan även användas med enbart bifogade man-
schetter. En runt överarmen och en runt handleden. Då fixeras kudden runt höften med hjälp av
det separata immobiliseringsbandet. Se till att handen och fingrarna kan röra sig fritt.
Komplettera med kilkudde art nr 20117 för 45 graders abduktion.

Användarinformation
• Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt   
 utbildad person. 
• Initial utprovning av denna ortos skall göras av medicinskt utbildad personal/läkare/ortoped-
 ingenjör.
• Läkare eller medicinskt utbildad person avgör hur länge ortosen skall användas.
• Ordination om hur länge ortosen skall användas per dag måste följas.
• För att fungera korrekt är det viktigt att rätt storlek används. 
• Tag omedelbart av den ifall färgförändringar sker i huden eller andra problem relaterade till
 blodcirkulation eller hudirritation uppstår.
• Kontakta alltid läkare eller utprovare ifall några tveksamheter eller sidoeffekter uppstår. 
• Ortosen skall aldrig användas för annat än den avsetts för. Låt inte barn leka med den. 
• Ortosen är avsedd att användas på en patient. Återanvänd den ej på flera patienter.
• Bada eller duscha ej med ortosen på.

Tvättråd
Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att vidhäftningsförmågan inte försämrats.
Förslut alla kardborrband före tvätt. Maskintvätt 40 grader.
Använd ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej. Plantorkas. 

Armslinga Abdu Plus 30/45 grader art nr 20115 vä/hö
Kilkudde +15 grader för 45 graders abduktion art nr 20117 (Beställes separat)


