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NordiCare designar och säljer produkter som kan
göra stor skillnad när det gäller livskvalitet och
smärtlindring för våra äldre. Vi vill också göra
vardagen så smidig som möjligt för er som jobbar
med äldrevård. Det är därför vi har samlat ett urval
av våra geriatriska produkter här.
Äldre människor riskerar i högre grad än yngre
att ramla. Särskilt allvarligt är det när det gäller
personer som drabbats av benskörhet, osteoporos.
Fler seniorer dör av fallolyckor än traﬁkolyckor och
en av de allvarligaste skadorna är höftfraktur.
Många höffrakturer hade kunnat förhindras
med bra höftskydd. Därför har vi valt att sälja
marknadens mest pålitliga höftskydd, Safehip
höftskyddsbyxor, som kan minska risken för skador
betydligt.
Många äldre som lider av benskörhet eller artros
har även smärta i bland annat rygg och leder.
Ibland kan en korsett vara den bästa lösningen.
Våra korsetter sitter bra samtidigt som de avlastar
och ger smärtlindring. Atle är en stabil ryggkorsett
som fungerar för alla kroppsformer och är enkel att
hantera, även för den som har svagare händer.

Inom äldrevården uppstår dagligen situationer där
någon behöver få hjälp med förﬂyttning eller påoch avklädning. När det gäller strokedrabbade
patienter kan våra armslingor Hemisafe och Axel
underlätta, genom att de avlastar arm och skuldra.
Den som drabbats av stroke har också ofta problem
med sin gång. Våra fotskenor hjälper vid droppfot
och ﬁnns i olika modeller för olika patienter, från
inaktiv till mycket aktiv och även från lätt till mycket
svår droppfot.
Personer som ligger till sängs en större del av
tiden får ofta olika problem. Bland annat kan häl
och fot drabbas av smärtande sår. Med vår BMI
avlastningssko kan både sår och kontrakturer
motverkas.
Se också vår hemsida för alla våra produkter,
webbshop, produktblad samt utprovar- och
användarinstruktioner. Frågor? Välkommen att
kontakta oss!

Se även nordicare.se för produktblad, användarinstruktioner
och ytterligare information om våra produkter.

AXEL OCH ARM
Slingorna Axel och
Hemisafe ger avlastning
och smärtlindring vid
t.ex. stroke.

BRÖSTRYGG
Ballerina avlastar och
smärtlindrar bröstryggen
och gör det enklare att
andas. Lämplig vid osteoporos. Bekväm och osynlig
under kläderna.

RYGG
Ryggkorsetter stabiliserar
och avlastar och ger smärtlindring. Atle passar de
ﬂesta kroppstyper.

MAGE, LJUMSKE
Ljumskbråck är en av de
vanligaste bråcken. Balder
ljumskbråckbandage
används för enkelsidigt eller
dubbelsidigt bråck. Stomi
Bas är en av många gördlar
för bråck och stomi.

HANDLED
Kvick handledsbandage avlastar
efter avgipsning vid
fraktur.

HÖFT
Safehip Höftskyddsbyxor
förebygger höftfraktur.
Finns i tre olika modeller
för olika behov och
aktivitetsgrad.

KNÄ
Knäbandage Genucare
används vid knäproblem
för att avlasta och ge
smärtlindring.

HÄL OCH FOT
Avlastningsskon BMI
motverkar sår på hälen
och hjälper vid risk för
kontrakturer vid långvarigt
sängläge. Fotskenorna
Sving och Stadig stabiliserar
gången vid droppfot
efter stroke och andra
neurologiska sjukdomar.

GERIATRISKA PRODUKTER
På vår hemsida nordicare.se ﬁnns mer detaljerad produktinformation inklusive alla indikationer och
kontraindikationer för respektive produkt. Där ﬁnns också hela vårt sortiment, aktuella produktblad
och även användarinstruktioner. Beställ våra produkter genom att kontakta Kundtjänst 042-35 22 20
så hjälper vi dig. Har du frågor eller kommentarer kring innehållet i denna folder är du välkommen att
kontakta oss via epost info@nordicare.se eller genom att ringa.

AXEL
Art nr 20200
Armslinga

HEMISAFE
Art nr 20100
Armslinga

KVICK
Art nr 40300
Handledsortos

ATLE
Art nr 50100
Ryggkorsett

BALDER
Art nr 50215
Ljumskbråckbandage

SAFEHIP UNISEX
Art nr 60310
Höftskyddsbyxa

SAFEHIP OPEN
Art nr 60314
Höftskyddsbyxa

STOMI BAS
Art nr 50210
Stomigördel

SAFEHIP ACTIVE
Art nr 60330
Höftskyddsbyxa

STADIG
Art nr 80120
Fotskena

MATRIX
Art nr 80250
Fotskena

BMI
Art nr 80436
Hälsårssko

SVENSK
Art nr 70650
äckningsortos användes
mot
Knäortos

GENUCARE P509
Art nr 70509
Enkel oledad modellKnäortos
där skänklarna går att böja

Svensk översträckningsortos art nr 70650

n eller instabilitet i knäleden.

Omkrets (cm)
28-38
38-53

och tryckkudden i knävecket går att justera.
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BALLERINA
Art nr 50103
Hållningsbandage

Indikationer:
Hyperextension i knäleden.

Omkrets 10 cm ovanför
knäledscentrum.

Material:
3 mm duraluminium, bomullsband. Polstring i mjukt
skinn i knävecket. Latexfri.
Tvättråd:
Tvättas för hand, använd mild tvållösning eller
diskmedel.
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