
Axel & arm
ORTOSER OCH SL INGOR



Unika egenskaper 
för individuella behov 
NordiCares axel- och armortoser och slingor är utvecklade för att assistera och stabilisera 

vid olika grader av svaghet eller instabilitet men används även för smärtlindring eller 

frakturbehandling. Alla har unika egenskaper och fördelar som gör att du kan ge eller få 

en helt anpassad behandlingsplan, utifrån individuella behov. 

Människonära design 

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. Vi kallar det ”Människonära design”.

Noga utvalt 

NordiCares sortiment är utvecklat i nära samarbete med sjukgymnaster, läkare och 

användare. Det finns även ett nära samarbete med internationellt ledande tillverkare av 

material och producenter av sjukvårdsprodukter. Sortimentet utvecklas kontinuerligt där 

valet av samarbetspartners är minst lika viktigt som det egna design- och utvecklingsarbetet. 

Kunden ska alltid känna sig trygg i valet av NordiCares produkter både vad gäller produktens 

kvalitet, funktion och miljöpåverkan. Detta kallar vi ”Noga utvalt”.

Förbättrad hälsoekonomi 

Med utgångspunkt från de begränsade resurser som sjukvården har blir vikten av en 

förbättrad hälsoekonomi allt mer avgörande. Det är viktigt för vården att söka såväl 

ekonomiska som effektiva lösningar. Därför är det ett viktigt mål för NordiCare att utveckla 

kostnadseffektiva produkter som kan bidra till en förbättrad hälsoekonomi som kortare 

vårdtider och effektivare behandling.
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Registered community design 
by OHIM: 006260816-0001

Registered community design
by OHIM: 000884580-0001

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 form-
gjutna 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.

PP Standardortos för diafysära frakturer

Frakturortoser

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 behand-

lingstiden minskar. Breda cirkulära band, tillsammans med integrerade formgjutna 

plattor, ger jämn kompression och god stabilitet. I familjen ingår HumerusComfort, 

HumerusComfort Extend, CubitiComfort samt HumerusComfort Collum. 

Sitter bekvämt och säkert på plats.

Axelled

Armbågsled
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PP  Stabila, bekväma och trygga

PP  Ger cirkulär jämn kompression

PP  Möjliggör en aktiv vardag

PP  Är enkla att individanpassa

Behandlar diafysära 
humerusfrakturer

Ny funktion! 
Behandlar proximala 
humerusfrakturer 

Behandlar diafysära 
humerusfrakturer

Ny funktion! 
Behandlar även distala 
diafysära humerusfrakturer

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 smärtlindring och tillåter 
rörelse i axelled och armbågsled. Breda band och integrerade 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 svart och S-XL. Art.nr 20224.

PP Behandlar alla stabila humerusfrakturer 

Går långt ned mot armbågen

Bredare formgjuten platta omsluter 
hela axelleden.

NYHET!

”Äntligen en ortos som även behandlar proximala och distala frakturer.”

Kan vid behov användas i kombination 
med ComfortSling.



30°

40°

Registered 
community 
design by OHIM: 
001951500-0001

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.

PP Smärtlindring och positionering i avlastat läge

NYHET!

Armslingor

Bekväm och stabil i ryggen.

Enkel att öppna vid tex träning.

ComfortSling kan vid behov användas i 
kombination med HumerusComfort.

För proximala 
humerusfrakturer

ComfortSling - Armslinga 
Används vid kortare behandlingstid och 
passar de flesta, även barn. Det elastiska 
materialet formar sig efter underarmens 
längd och ett mjukt tumband försäkrar 
att armen hålls i rätt position. Passar både 
vänster och höger arm. Art.nr 20111.

QuickSling - Armslinga 
Vadderat band som levereras på rulle. 
Önskad längd klipps för att anpassas 
till patienten. Justeras med Y-formade 
kardborrfästen. Passar både vänster och 
höger arm. Art.nr 20118.

CubitiComfort - Frakturortos 
Stabil och bekväm helarmsortos som används vid frakturbehandling och eller reha-
bilitering. 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.

PP Perfekt vid lednära armbågsfrakturer

För lednära frakturer på 
humerus, radius eller ulna

Ställbar rörlighet flexion/extension i armbågsleden.

HumerusStabil Lång 
Frakturortos 
Frakturortos designad för att kontrollera 
humerus segment genom kompression 
av mjukdelarna. Används vid behand-
ling av skaftfrakturer på humerus, efter 
intern fixation och vid kraftig svullnad. 
Passar både höger och vänster arm. 
Finns i XS-2XL. Art.nr 20210.

HumerusStabil Kort
Frakturortos 
Frakturortos i kort modell. Används vid 
behandling av skaftfrakturer på humerus, 
efter intern fixation och vid kraftig 
svullnad. Passar både höger och vänster 
arm. Finns i S-XL. Art.nr 20211.

HumerusComfort Kid 
Frakturortos 
HumerusComfort för de allra minsta. 
Används vid icke operativ behandling 
av slutna skaftfrakturer på humerus och 
vid postoperativ behandling av öppna 
skaftfrakturer på humerus. Passar både 
höger och vänster arm. Finns i XS och 
endast i svart. Art.nr 20220.

”Ger en trygg och 

säker känsla under 

hela dygnet”



Duo - Axellås 
Fixerar axeln samt ger stöd och avlastning för smärtrelaterade axelproblem vid 
akuta skador eller efter operation. Justerbart axelband i höjd- och sidled som fästs 
med kardborre. Immobiliseringsband som låser överarmen mot bålen medföljer. Ett 
mjuk tumband håller slingan på plats och ser till att armen hålls i rätt läge. Passar 
både vänster och höger arm. Finns i S-XL. Art.nr 20114.

PP En bra allroundslinga 

AbduSling - Abduktionsortos 
Håller armen och skuldran immobiliserad 
i 15 graders abduktion. Anatomiskt ut-
formad kudde som passar mot höft och 
fästs i ortosen med kardborre. Axelbandet 
kan justeras i höjd. Extra polstring på 
axelbandet ger ökad komfort. Passar 
både vänster och höger arm och finns i 
S/M och L/XL. Art.nr 20116.

SmartCuff - Axellås 
Ger bekvämt stöd och avlastning av arm 
och axel efter planerade operationer. 
Låser arm och axel effektivt. Rekom-
menderas vid rehabilitering. Handleds-
manschetten öppnas då separat för att 
frigöra armen utan att ändra överarmens 
fixerade läge. Enkel för patienten att 
ta av, på och justera. Extra kilkudde 
medföljer för positionering/abduktion. 
Passar både höger och vänster arm. 
Finns i S/M och L/XL. Art.nr 20120.

PP Efter planerade operationer

AbduPlus 30° - Abduktionsortos 
Håller armen och skuldran immobiliserad 
i 30 graders abduktion. För avlastning av 
skuldra eller arm vid akuta skador och 
trauma. Används även postoperativt 
vid till exempel rekonstruktionskirurgi av 
rotatorcuff. Passar både vänster och 
höger arm och finns i en universalstorlek. 
Art.nr 20115.

De allra flesta av NordiCares 
textila axel- och armortoser kan 
maskintvättas i 40 grader eller 
mer. Tydliga tvättråd finns på 
förpackningen och även på 
vår hemsida.

Prova en större eller mindre ortos 
om måtten ligger mellan två 
storlekar eller om ortosen inte 
sitter perfekt. Utförlig utprovarin-
formation finns på förpackningen 
och på vår hemsida.

DuoPlus - Axellås 
Immobiliserar och avlastar axelleden utan 
att belasta nacken. Används vid akuta 
skador eller efter operation. Två band 
korsas över ryggen och fördelar vikten 
över båda skuldrorna. Brett avtagbart 
band med kardborre fixerar armen mot 
bålen. Passar både vänster och höger 
arm. Finns i S-XL. Art.nr 20113.

PP Belastar inte nacken

Axellås

Abduktionsortoser

DuoTrain - Axellås 
Ger stabil fixering och avlastning vid akut eller postoperativ vård. Extra starka kardborre-
fästen med slitplattor tillåter DuoTrains fästen att öppnas och stängas många gånger 
och rekommenderas därför vid rehabilitering. Axelbandet är justerbart i höjdled 
och i sidled längs mitellan och fästs med hjälp av kardborre. Justerbart immobiliserings-
band runt kroppen. Passar både vänster och höger arm. Finns i S-XL. Art.nr 20119.

PP Perfekt vid rehabträning

Medger upprepade öppningar.

Avlastar effektivt skuldra/arm.

400

”Mjuka och breda 
axelband gör den 
väldigt behaglig”



Contender - Armbågsortos 
För postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm och armbåge med möjlighet 
till kontrollerat rörelseomfång eller immobilisering. Teleskopmekanism tillåter enkel 
justering av längd. Extension och flexion kan justeras och fixeras från 10° till 90° i intervall 
om 10°. Kontrollerat rörelseintervall från -10° - 110°. Används även vid muskel/ligaments-
kador, distal humerusfraktur eller armbågsplastik. Aluminiummanschetterna runt över- 
och underarm kan formas individuellt så risken för glidning minskar. Kan enkelt tas på 
och av med en hand. Finns för höger och vänster arm i universalstorlek. Art.nr 20203.

PP Smart ortos med många möjligheter

Stabil handdel för 
fixering av rotation. 
Beställs separat.

Bicepsmanschetten går 
att ta av för att anpassa 
till större överarmar. 

CubitiROM - Armbågsortos 
Används för postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av arm och armbåge 
för att ge kontrollerat rörelseomfång eller immobilisering. Stopp i flexionsrikting kan 
ställas i 0°-120° och stopp i extensionsriktning kan ställas i 0°–90° i intervall om 10°. 
Längden på över- och underarmsskenan justeras med teleskopmekanism. Sitter 
säkert mot armen utan att migrera. Enkel att justera och ta på samt lätt, luftig och 
bekväm att bära. Finns för höger och vänster arm i en universalstorlek. Art.nr 20202.

PP Enkel basortos som gör jobbet

Medföljande axelrem kan 
ge extra avlastning.

Armbågsortoser Mått och storlekar

HumerusComfort Extend

Art.nr. Storlek Omkrets Längd 

20224-00-40 Small 17-23 cm 29 cm

20224-00-50 Medium 23-32 cm 31 cm

20224-00-60 Large 32-41 cm 33 cm

20224-00-70 X Large 41-50 cm 35 cm

HumerusComfort Collum

Art.nr Storlek

20225-10-50 Universal vänster

20225-20-50 Universal höger

Duo/DuoTrain

Art.nr Storlek Längd armbåge-fingertopp cm

20114-06-40 Small 35-41

20114-06-50 Medium 40-44

20114-06-60 Large 43-49

20114-06-70 X Large 48-55

DuoPlus

Art.nr Storlek Längd underarm Bål + överarm

20113-06-40 Small 35-40 cm 60-80 cm

20113-06-50 Medium 39-44 cm 80-95 cm

20113-06-60 Large 43-48 cm 95-115 cm

20113-06-70 X Large 47-54 cm 115-145 cm

Contender

Art.nr Sida Total längd Omkrets proximalt

20203-10-50 Vänster 35-50 23-28

20203-20-50 Höger 35-50 28-33

CubitiROM

Art.nr Sida Total längd

20202-16-50 Vänster 36-45

20202-26-50 Höger 36-45

SmartCuff

Art.nr Storlek Mått under byst 

20120-00-40 S/M 65-100 cm

20120-00-60 L/XL 100-140 cm

AbduSling

Art.nr Storlek Längd underarm 

20116-06-40 S/M 35-44 cm

20116-06-60 L/XL 43-55 cm

AbduPlus 30°

Art.nr Storlek Färg

20115-06-00 Universal Grå/blå

HumerusComfort

Art.nr Storlek Omkrets Längd

20220-09-30 (Kid) X Small 14-20 cm 19 cm

20220-09-40 Small 17-23 cm 21 cm

20220-09-50 Medium 23-32 cm 23 cm

20220-09-51 M-Lång 23-32 cm 25 cm

20220-09-60 Large 32-41 cm 25 cm

20220-09-61 L-Lång 32-41 cm 27 cm

20220-09-70 X Large 41-50 cm 27 cm

QuickSling

Art.nr Storlek vänster/höger

20118-00-50 Universal

ComfortSling

Art.nr Storlek vänster/höger

20111-09-50 Universal

Art.nr Storlek Omkrets distalt Omkrets proximalt

20210-09-30 X Small 13-18 cm 18-23 cm

20210-09-40 Small 18-23 cm 23-28 cm

20210-09-50 Medium 23-28 cm 28-33 cm

20210-09-60 Large 28-33 cm 33-38 cm

20210-09-70 X Large 33-38 cm 38-43 cm

20210-09-80 2X Large 38-43 cm 43-48 cm

HumerusStabil Lång

Art.nr Storlek Omkrets distalt Omkrets proximalt

20211-09-40 Small 18-23 23-28

20211-09-50 Medium 23-28 28-33

20211-09-60 Large 28-33 33-38

20211-09-70 X Large 33-38 38-43

HumerusStabil Kort

 

Art.nr Storlek Längd inre 
skal

20219-00-40 Small 12 cm

20219-00-50 Medium 14 cm

20219-00-60 Large 16 cm

20219-00-70 X Large 18 cm

Tillbehör, Axilla Kit HC (HumerusComfort, HumerusComfort Extend)  

Art.nr Storlek Antal

20221-00-40 Small 4 st

20221-00-50 Medium 4 st

20221-00-60 Large 4 st

20221-00-70 X Large 4 st

Tillbehör, extra lattor (HumerusComfort, CubitiComfort)  

Art.nr Storlek Överarm Underarm Total längd

20222-09-40 Small 14-23 cm 18-26 cm 46-54 cm

20222-09-50 Medium 23-32 cm 23-32 cm 50-58 cm

20222-09-60 Large 30-39 cm 28-38 cm 52-60 cm

20222-09-70 X Large 38-50 cm 28-38 cm 52-60 cm

CubitiComfort

Art.nr Tillbehör

20117-06-15 Extra kilkudde 15°

Tillbehör, extra kilkudde 15° (AbduSling, AbduPlus 30°)  

Art.nr Sida

20203-15-50 Handdel Vänster

20203-25-50 Handdel Höger

20203-10-55 Polstring Vänster

20203-20-55 Polstring Höger

20203-30-00 Bandset Universal

Diverse tillbehör (Contender)  

Art.nr Sida

20204-06-50 Polstring Universal

Tillbehör, polstring (CubitiROM)  

Passar även stora biceps

”Lätt och skön att 

bära. Känns kvalitet”



NordiCare Ortopedi & Rehab AB är 

ett svenskt företag som utvecklar och 

marknadsför noga utvalda ortopedi- 

och rehabprodukter. 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.

SafeHip höfskyddsbyxa Contender knäortos Ronja ryggortos Cirrus airwalker
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