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Människonära design
NordiCare utvecklar egna ortoser med målsättningen att  

finna lösningar som gör livet lättare för såväl patient som 

vårdpersonal. Vi kallar det människonära design. Ett bra 

exempel är Humerus Comfort™. En komfortabel och trygg 

humerus frakturortos som redan används som 

ett vedertaget behandlingsalternativ på ett flertal  

kliniker i Skandinavien. Denna broschyr visar ett urval  

av våra arm/axelortoser. För komplett sortiment se: 

www.nordicare.se

Humerus Comfort™ är en stabil humerus frakturortos som  

immobiliserar och lindrar smärta och medger rörlighet i såväl 

axel som armbågsled. Därmed minskar risken för ledstelhet 

och muskelatrofi under behandlingstiden.

Humerus Comfort™ har breda cirkulära band som  

tillsammans med integrerade formgjutna plattor ger jämn  

kompression och god stabilitet. Den är behaglig att bära 

och den textila axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt 

och säkert på plats. 

Ortosen är enkel att individanpassa och kan justeras  

steglöst. Hudvänligt stickad. Luftspalten i textilen bidrar till 

tryckutjämning. Används vid icke operativ behandling av 

slutna skaftfrakturer på humerus, vid postoperativ behand-

ling av öppna skaftfrakturer på humerus, efter intern/extern  

fiexation och vid kraftiga utgjutningar.

Humerus Comfort™  
– unik humerus frakturortos

• Stabil frakturortos

• Ger cirkulär jämn kompression

• Sitter bra på plats, glider inte

• Medger rörlighet i axel och armbågsled

• Enkel att steglöst individanpassa

De integrerade formgjutna 
plattorna kan enkelt tas ur 
och individanpassas.

För extra stabilitet  kan extra 
lattor placeras i separata sido-
fickor. Beställs separat.

Nu finns Humerus Comfort™ även för barn



NordiCares arm/axel-sortiment är utvecklat med 
fokus på optimal användarvänlighet, funktion och 
rätt kvalitet – precis som alla våra produkter.

• Komplett serie för olika grader av immobilisering

• Produkter för både akut och postoperativ vård

• Passar både höger och vänster arm 

•  Enkla att justera vid behov

• Bekväma och hållbara  

• Latexfritt material

DuoTrain™

Funktionella och flexibla armslingor 

Art.no. 20119-06
 Storlek  
 S  35 – 41
 M 40 – 44
 L 43 – 49
 XL 48 – 55

Längd underarm cm

Armslinga DuoTrain™ ger stabil fixering och avlastning  

vid akut eller postoperativ vård. Extra starka kardborre- 

fästen, slitplattor, tillåter DuoTrains™ fästen att öppnas 

och stängas många gånger, varför slingan speciellt 

rekommenderas vid träning. Axelbandet är justerbart i 

höjdled och i sidled längs mitellan och fästs med hjälp 

av kardborre. Justerbart immobiliseringsband runt 

kroppen. 

Humerus 
Comfort™ Kid

 Art.no. 20220

Storlek Omkrets 
Proximalt (cm)

Ortosens 
längd (cm)

XS (HC Kid) 14 – 20 22

S 14 – 23 26,5

M 23 – 32 28,5

M lång 23 – 32 30,5

L 32 – 41 30,5

XL 41 – 50 32,5

Passar både höger och vänster arm.

Art.no. 20221 4 extra lattor stl S-XL

Ortosen har integrerade formgjutna 

plastplattor och breda cirkulära 

band som ger stabilt stöd. 

Den textila axeldelen gör att 

ortosen sitter bekvämt och 

säkert på plats. Medger 

rörlighet i både axel- och 

armbågsled. 

Nu finns Humerus Comfort™ även för barn



Art.no. 20114
 Storlek  
 S 35 – 41
 M 40 – 44
 L 43 – 49
 XL 48 – 55

Längd armbåge 
– fingertoppar cm Art.no. 20113

 Storlek

 S 28 – 41

 L 40 – 55

Längd armbåge 
–fingertoppar cm

Art.no. 20116 15°
Storlek  S 28 – 38* L 37 – 48*

*Längd armbåge – fingertoppar cm.

Art.no. 20115 30°
Storlek Universal

Art.no. 20111

Storlek

 Universal vä/hö.
Art.no. 20117
Extra kilkudde för 45° abduktion

Duo™ ger bekvämt stöd och avlastning 
vid smärtrelaterade axelproblem. 
Axelbandet är justerbart i höjd-
led och i sidled längs armfickan 
och fästs med hjälp av kardborre.  
Immobiliseringsband som fästs med 
kardborre runt kroppen medföljer.  
Fickans och axelbandets insida är till-
verkade i frottématerial.

Duo Plus™ är en tvådelad armslinga 
som avlastar axelleden med minskad 
belastning på nacken. Två breda 
band som korsas över ryggen  
fördelar vikten över båda skuld-
rorna. Ett brett avtagbart band  
fixerar armen mot bålen. Alla band 
fästs med kardborre. Fickans och  
bandens insida är tillverkade i frotté-
material. 

Abdu™ är en abduktionsortos med kudde 
som håller armen/skuldran immobili- 
serad i abduktion. Kudden är anatomiskt 
utformad för att passa mot höften och 
fästs med kardborrband runt midjan. 
Armslingan fästs med kardborre mot 
kudden och armslingans höjd är juster-
bar. Extra polstring på axelbandet för 
ökad komfort.

ComfortSling™ är avsedd att användas 
vid kortare behandlingstid. Med sitt 
elastiska material passar den de 
flesta storlekar och formar sig efter ar-
mens längd från armbåge till hand-
led. Axelbandet är flexibelt och  
reducerar vanligt förekommande tryck 
över nacken vilket ökar komforten 
för användaren. Ett mjukt tumband 
håller slingan på plats och försäkrar att 
armen hålls i rätt position.

Art.no. 201180050

Storlek

Universal vä/hö.

QuickSling™ är ett vadderat band som 
levereras på rulle. Önskvärd längd 
klipps för att passa varje patient indivi-
duellt. Quicksling™ kan klippas till både 
enkel- eller dubbelslinga. Den juste-
ras med kardborrfästen i Y-form som 
fästs direkt mot slingan. Bilden visar  
QuickSling™ klippt som enkelslinga.

Funktionella och flexibla armslingor 

SmartCuff™ ger ett bekvämt stöd och 
avlastning av arm och axel efter 
trauma eller operation. Låser arm 
och axel effektivt. Vid rörelseträning 
kan handledsmanschetten öppnas 
separat för att frigöra armen utan att 
ändra överarmens fixerade läge. 

Art.no. 20120

 Storlek

 S/M 65 – 100

 L/XL 100 – 140

Mått under 

byst cm
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Cubiti Comfort™ är en komfortabel och stabil helarmsortos som  

används vid frakturbehandling och/eller rehabilitering. Ortosen är 

individuellt anpassningsbar med mycket hög komfort.  

Cubiti Comfort™ lindrar smärta och medger rörlighet i axel och arm-

bågsled vilket minskar risken för komplikationer som svullnad,  

ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden. 

Armbågsleden är inställbar i flexion/extension med 15 graders  

intervall. Går att låsa i önskat läge. Ortosen har breda cirkulära 

band som tillsammans med formgjutna plattor ger jämn kompres-

sion och jämn avlastning. Den textila axeldelen gör att ortosen sitter 

bekvämt och säkert på plats. De integrerade formgjutna plattorna 

kan formas om och ortosens längd kan justeras steglöst. 

Cubiti Comfort™  
– stabil helarmsortos

• Stabil och trygg helarmsortos

• Lindrar smärta och medger rörlighet i
 axel och armbågsled

• Ställbar led som går att låsa i önskat läge

• Sitter bekvämt och säkert på plats

• Enkel att individanpassa

 Art.no. 20222

  Omkrets Omkrets Ortosens tot
 Storlek överarm (cm) underarm (cm) längd (cm)

 S  14 – 23  18 – 26 46 – 54

 M  23 – 32  23 – 32 50 – 58

 L  30 – 39  28 – 38 52 – 60

 XL  38 – 50  28 – 38 52 – 60

Art.no. 20221  4 extra lattor stl S-XL

 Art.no. 20202   
 Storlek, Höger resp Vänster, Universalstorlek   

 Ortosens längd från ledcentrum:  

Underarm 18 – 24 cm
Överarm 18 – 21 cm

CubitiROM™

CubitiROM™ används för postoperativ eller posttraumatisk 

stabilisering av arm och armbåge för att ge kontrollerat rörelse- 

omfång eller immobilisering. Stopp i flexionsrikting kan ställas 

i 0-120° och stopp i extensionsriktning kan ställas i 0–90°. Inställning 

sker i intervall om 10°. Längden på över- och underarmsskenan justeras 

med ortosens teleskopmekanism. CubitiROM™ är bekväm att bära och 

sitter säkert mot armen utan att migrera. Lätt att justera och ta på samt 

lätt och luftig. 



NordiCare Ortopedi & Rehab AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför noga utvalda ortopedi- och rehab- 
produkter. En central del i NordiCares produktutveckling är funktion och användarvänlighet. Vår drivkraft är att ta 
fram funktionella produkter i tilltalande design som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska 
professionen. Företaget grundades 2004 och är ett helägt dotterbolag till designföretaget Carlia Consulting AB.  Denna 
folder visar exempel på våra axelortoser. Besök gärna www.nordicare.se för att se komplett sortiment. Där finns även 
produktblad och användarinstruktioner. Några exempel på övriga produkter:

Filip
art.no. 10117

Birk Trygg
art.no. 50352

Multi
art.no. 50240

Ballerina
art.no. 50103

Frejka
art.no. 60232

Stadig
art.no. 80120

Kvick
art.no. 40300

Noga utvalt

FÖREBYGGER 
HÖFTFRAKTUR

NordiCare är distributör för Trulife bröstproteser i Norden och Safehip höftskyddsbyxor i hela Skandinavien.

Kontakta oss gärna för mer information. NordiCare kundtjänst +46 (0)42 35 22 20.

BRÖSTPROTESER

Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Tel: +46 (0)42 35 22 20, Fax: +46 (0)42 35 22 21, E-mail: info@nordicare.se, www.nordicare.se

HemiSafe
art.no. 20100

Ronja
art.no. 50532

NordiCare ROM
art.no. 70635

Walker Fix
art.no. 80210

R.O.M Walker
art.no. 80211




