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Cubiti Comfort är en stabil helarmsortos att användas vid rehabilitering 
och eller vid frakturbehandling. Ställbar rörlighet flexion/extension i 
armbågsleden med 15 graders intervall. Breda cirkulära band som 
tillsammans med formgjutna plattor ger jämn kompression och jämn 
avlastning. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och 
säkert på plats. Finns i fyra olika storlekar som passar både höger och 
vänster arm.

Instruktion till utprovaren

Anpassning H/V:
1. Anpassa ortosen för höger alternativt vänster arm. Axelbandet fästs på 

ryggsidan och i D-ringen på bröstsidan. Fästpunkterna kan skiftas med hjälp av 

”krokodilgapen”. Om bandet är för långt kan det enkelt klippas av.

Anpassning längd:
2. Ta bort den mindre plattan och kardborrebanden på ortosens överarmsdel.

3. Öppna de två kardborrebanden på ortosens underarmsdel så ortosen blir 

helt öppen.

4. Trä på ortosen nedifrån tills den sitter bra över axeln (a). Drag axelbandet 

runt ryggen och trä det igenom D-ringen mitt fram, fäst med kardborre (b).
5. Ortosens led skall sitta mitt över armbågsleden, dess position justeras genom 

att ändra längden på skenorna (c). Lossa skruvarna utan att skruva loss dem 

helt för att justera skenornas längd. När önskad längd har uppnåtts skruva åt 

skruvarna ordentligt (d). 

Anpassning led:
6. Till produkten medföljer två olika sorters skruvar för att ställa in ortosens 

rörlighet i armbågsleden. Använd skruven med grövre skruvhuvud för låst läge 

och skruven med mindre skruvhuvud  om rörlighet i leden önskas. Ställ in önskat 

rörelseomfång. 

Kontroll längd plattor:
7. Kontrollera att de yttre plattorna på överarm respektive underarm är lagom 

långa. Om plattorna behöver justeras, tag av ortosen och korta av dem. 

Plattorna är försedda med en kardborreremsa för att de ska sitta stadigt 

och rätt placerade i fickan. Öppna fickanoch lossa kardborrefliken. För in en 

pappersremsa på ovansidan för att lättare dra ut plattan.

Spänn ortosen:
8. Placera den mindre plattan på överarmens insida omlott utanpå arm-

delen med plattans bredare del uppåt (e). Kontrollera att plattan är lagom 

lång. Om den behöver kortas, se nr.7. För att vid armrörelse minska risken för 

tryck vid axilla/armbågsveck runda eller klippa av hörnen på plastplattorna. 

Kardborrbanden är löstagbara och kan justeras i höjdled med hänsyn till 

frakturens placering.

9. Spänn det övre och sen det undre bandet genom att med båda händerna 

lossa bandändarna och dra banden utåt runt armen (f). Fäst med kardborre.

10. Spänn banden på underarmsdelen (g).
11. OBS! Ortosen ska sitta stadigt och bekvämt men det är viktigt att den ej 

sitter för hårt för att undvika stasning.
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Instruktion till användaren

1. Om läkare/utprovare tillåter kan ortosen tas av vid t ex duschning. 
Lossa först axelbandet helt. Lösgör de två kardborrebanden runt 
över- och underarm något. Trä försiktigt av ortosen. Märk gärna 
hur alla banden är spända för att kunna dra åt dem rätt igen. 
Om ortosen inte får tas av vid dusch/bad är det viktigt att ortosen 
skyddas från fukt.

2. Tag gärna hjälp när ortosen skall tas på igen. Trä ortosen nedifrån 
och upp över armen tills den sitter stadigt över axeln. Drag axelbandet 
runt motsatt armhåla, trä igenom D-ringen och fäst med kardborre.

4. Spänn sedan åt det övre bandet och sen det undre på överarmen 
genom att med två händer lösgöra bandändarna och dra åt. Fäst 
med kardborre. Gör likadant på underarmen. Ortosen skall sitta 
stadigt och bekvämt men det viktigt att den ej sitter för hårt.

5. OBS! Vid domning i armen, förändring i hudfärg eller vid 
hudirritationer, lossa något på banden och kontakta utprovaren.

A.  
Omkrets 

överarm (cm)

B.  
Omkrets 

underarm (cm)

C.  
Ortosens längd 
överarm (cm)

D.  
Ortosens längd 
underarm (cm)

E.  
Ortosens 

totala längd (cm)

S 14-23 18-26 26,5 17 46-54

M 23-32 23-32 28,5 19 50-58

L 30-39 28-38 30,5 20 52-60

XL 38-50 28-38 30,5 20 52-60

 

Indikationer:

Frakturer i armbåge, humerus, radius eller ulna. Ligamentrupturer. 
Postoperativt. Senor och ligamentsskador. Kollateralligament 
rekonstruktioner. Kontraktur behandling.

Måttagning:

Omkretsmått runt överarmen och underarmen proximalt. Den totala 
längden på ortosen kan justeras steglöst.

Förskrivning 

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna 
produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning 
samt eventuella justeringar bör göras av, eller under ledning av, 
ortopedingenjör eller annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, 
följ instruktionerna. Kontrollera regelbundet att kardborrbanden är 
fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats samt 
att skruvarna alltid ska vara åtdragna. Om skavsår eller hudirritation 
skulle uppkomma kontakta din utprovare omgående. Rådgör med 
medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med 
andra läkemedel alt hjälpmedel. 

Tvättråd

Tag ur leden med plastplattor vid tvätt. Den textila ortosen kan ma-
skintvättas 40°C. Använd ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej. 
Plantorkas. Förslut alla kardborreband före tvätt. Använd gärna tvätt-
påse. Leden torkas av med mjuk fuktig trasa alternativt spritas av.
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Denna produkt följer medicintekniska 
direktivet 93/42/EEC enligt ändrings-
direktivet 2007/47/EC. Medicinteknisk 
produkt klass 1, icke steril.
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