
Contender™ Armbågsortos



Contender™ Armbågsortos

Formpressad polstring  
Löstagbar tygklädd polstring med 
luftkanaler för en sval känsla. Justering rörelseintervall  

Säker och enkel justering av 
rörelseintervallet från -10 ° till  
110 °. Unik låsningsfunktion  
som säkrar inställningen med  
låsgummiband.

Avtagbar bicepsmanschett
Möjliggör större flexion utan  
att ta emot för personer 
med uttalad biceps/kraftiga 
överarmar.

Teleskopmekanism
Enkel inställning av ortosens
längd från 35-50 cm,
utan verktyg.

Snäpplås
Ortosen kan enkelt tas på och av 
med en hand och kompressionen 
kan finjusteras. 

Snabblås och låslägen
11 låslägen för att snabbt och 
enkelt låsa leden i önskat läge 
mellan -10 ° till 90 °.



• Sitter stabilt
• Enkel att använda
• Många inställningsmöjligheter

Bananformad manschett
Bananformen på underarms 
-manschetten möjliggör full 
flexion i armbågsleden. 

Handdel (extra tillbehör)
Positionerar och fixerar handleden 
i neutral position för att undvika 
pro- och supination. 

Teleskopskena
Enkel inställning av längd samt 
position av manschetterna i steg 
om 3 cm för individuell anpassning. 

Klippbara band
Enkel längdanpassning med 
krokodilgap.  

Aluminiumskenor
Lättviktsaluminium med  
bockningsmarkering  
underlättar anpassning  
till patient. 

Anpassningsbara manschetter
Formbara mjuka aluminium-
manschetter som lätt anpassas  
runt armen, både för smala och 
kraftiga armar.

Bekväm avlastning
Formad manschett minskar  
risk för tryck på ulna.



Contender™ Armbågsortos

Contender Armbågsortos används vid postoperativ 
eller posttraumatisk stabilisering av arm och 
armbåge för att ge kontrollerat rörelseomfång eller 
immobilisering. Teleskopmekanism för enkel justering 
av längden. Aluminium-manschetterna runt över- och 
underarm kan formas individuellt så risken för 
glidning minskar. 

Manschetten som sitter över biceps/vid armbågsleden 
kan tas bort vilket innebär att ortosen också kan 
anpassas till personer med uttalad biceps/kraftiga 
överarmar och möjliggör större flexion utan att ta 
emot. Ortosen kan enkelt tas på och av med en hand 
med snäpplåsen. 

Polstringen är mjuk och avlastande. 

Extension och flexion kan justeras och fixeras från 
-10 - 90°. Inställningen sker i intervaller om 10°. 
Kontrollerat rörelseintervall från -10° - 110°. 
Inställningen säkras med lås-gummiband.

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

Storlek: 
Universal. Finns för höger och vänster arm. 
Ortosens längd 35-50cm, passar överarmsomfång 
upp till 56 cm, underarmsomfång upp till 46 cm.

Material:
Skena: Lättviktsaluminium.
Manschett: Aluminium och nylon.
Polstring: Polyethylen och nylon.

Tvättråd:
Aluminiumskenan torkas av med fuktig trasa. 
Polstring handtvätt i kallt vatten, plantorkas,  
använd ej blekmedel.

Extra tillbehör:
Som extra tillbehör finns en bekväm handdel för 
avlastning. Positionerar och fixerar handleden i 
neutralposition för att undvika pro- och supination. 
Handdelen är utformad som en handledsortos som 
mjukt omsluter hand och handled. Fixeringen är 
mycket god och gör att oönskad muskelaktivitet kring 
armbågsleden minskar. Handdelen ger stabilisering 
för hela ortosen som gör att den sitter extra stadigt 
utan att glida eller rotera.

ART.NO 20203

Produkt Sida Art.no

Contender 
Armbågsortos

Vänster 20203-10-50

Contender 
Armbågsortos

Höger 20203-20-50

Handdel Vänster 20203-15-50

Handdel Höger 20203-25-50

Handdelen finns som extra tillbehör, 
beställs separat.

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

20
17

01
18

_S
E


