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HemiSafe - Olkaortoosi 

HemiSafe on toiminnallinen olkaortoosi, joka on 
tarkoitettu erityisesti aivohalvauksen jälkeisen olkasäryn 
hoitoon. HemiSafe tukee olkapäätä miellyttävän 
tuntuisesti, ja ortoosin käyttäjä pystyy käyttämään 
kättään vapaasti päivittäisissä askareissa. HemiSafe 
voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä. Se voidaan 
pukea suoraan ihoa vasten tai topin tai hihattoman 
aluspaidan päälle. Ortoosia voidaan käyttää vaatteiden 
alla. Kankaan ilmaväli auttaa tasaamaan painetta. 
Tuotteen mukana tulee pieni tyyny, joka voidaan 
tarvittaessa laittaa kainalon alle abduktion lisäämiseksi. 
HemiSafe on saatavana valkoisena.

Käyttöaiheet: Käytetään kivun lievittämiseen 
olkanivelessä aivohalvauksen jälkeen, olkanivelen 
subluksaation rajoittamisen sekä symmetrian ja 
vartalon asennon parantamiseen. Sopii myös toistuvien 
luksaatioiden ehkäisemiseen.

Materiaali: Ilmastoitu kangas tuntuu viileältä ihoa 
vasten ja antaa ihon hengittää. 55 % polyesteriä, 
30 % polyamidia, 10 % polyuretaania, 4 % puuvillaa, 
1 % elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Älä käytä valkaisuaineita.Ei 
silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Olkavarren ja rintakehän ympärysmitta. 
Rintakehä mitataan heti kainalon alapuolelta.

TUOTENRO 20100

Koko
1. Olkavarren 

ympärys-
mitta, cm

2. Rintakehän 
ympärys-
mitta cm

Tuotenro 
Vasen

Tuotenro
Oikea

Small 25-32 65-85 20100-19-40 20100-29-40

Medium 25-32 80-100 20100-19-50 20100-29-50

Large 32-39 95-115 20100-19-60 20100-29-60

X Large 35-42 110-130 20100-19-70 20100-29-70

1. 2.
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ComfortSling - Kantoside

ComfortSling on kertakäyttöinen kantoside lyhytkestoiseen 
käyttöön. Joustavan, pehmeän materiaalin ansiosta side sopii 
useimmille henkilöille koosta riippumatta, ja sitä voidaan käyttää 
korvaamaan useita perinteisiä kantositeitä. Pehmeä ja joustava 
olkahihna vähentää yleisesti esiintyvää niskaan kohdistuvaa 
rasitusta, mikä parantaa kantositeen käyttömuka-vuutta. 
Joustava materiaali mukautuu käsivarren pituuden mukaan 
kyynärpäästä ranneniveleen. Pehmeä peukalonauha pitää 
kantositeen paikallaan ja käsivarren oikeassa asennossa.

ComfortSling -kantoside toimitetaan 12 kappaleen pakkauksessa.

Koko: Yksi koko, sopii sekä oikeaan että vasempaan käsivarteen.

Käyttöaiheet: Olkapään ja käsivarren pitäminen liikkumatta 
ja niiden kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta tai 
traumasta johtuen.

Sovittaminen: Aseta käsivarsi siteeseen ja varmista, että 
peukalonauha kulkee peukalon alta kuvan osoittamalla 
tavalla. Vie olkahihna selän yli ja säädä se sopivan mittaiseksi 
kiinnittämällä hihna punaiseen nappiin sopivasta napinlävestä. 
Varmista, että olkahihna on kiinnitetty nappiin hyvin. Hihna 
voidaan kiinnittää joko napin sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Hihna 
voidaan leikata sopivan pituiseksi.

Materiaali: 88 % Polyesteriä, 12 % Elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: ComfortSling -kantoside on kertakäyttöinen, 
vesipesua ei suositella. Tahroja voidaan pyyhkiä pehmeällä, 
kostealla liinalla tai pestä varovasti käsin haaleassa vedessä.

TUOTENRO 20111

Koko Väri Tuotenro

Universaalikoko Valkoinen 20111-09-50
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DuoPlus - Olkapään immobilisointituki

DuoPlus -olkapään immobilisointituki on kaksiosainen 
immobilisaatio-ortoosi, joka vähentää olkaniveleen 
kohdistuvaa kuormitusta rasittamatta niskaa. Kaksi 
selässä ristiin kulkevaa hihnaa jakavat painon tasaisesti 
hartioille. Leveä irrotettava hihna tukee käsivarren 
vartaloa vasten. Kaikki hihnat kiinnitetään tarranauhalla. 
Sideosan ja hihnojen sisäpinta on froteeta. Sopii sekä 
oikeaan että vasempaan käsivarteen.

Käyttöaiheet: Vähentää olkapäähän ja käsivarteen 
kohdistuvaa kuormitusta akuutin vamman tai trauman 
yhteydessä, kun käsivarsi tulee pitää liikkumattomana 
vartaloa vasten ja niskan tarpeetonta rasittamista 
halutaan välttää.

Materiaali: 71% polyesteriä, 16 % polyuretaania, 
8 % polyamidia, 5 % puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua.Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: 
1. Kyynärvarren pituus: Mitta kyynärpäästä 
sormenpäihin senttimetreinä.
2. Vartalo + olkavarsi: Mittaa vartalon ja yhden 
käsivarren ympärysmitta suunnitellusta käyttökohdasta.

TUOTENRO 20113

Koko Kyynärvarren 
pituus cm

Vartalo + 
olkavarsi cm Tuotenro

S 35-40 60-80 20113-06-40

M 39-44 80-95 20113-06-50

L 43-48 95-115 20113-06-60

XL 47-54 115-145 20113-06-70
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Duo -olkapään immobilisointituki antaa tukea ja 
vähentää kuormitusta äkillisessä loukkaantumisessa tai 
traumassa. Olkahihna on säädettävä tarranauhalla 
pituussuunnassa sekä sivusuunnassa käsitaskua pitkin. 
Mukana immobilisaatiota varten tukinauha, joka 
kiinnitetään tarralla vartalon ympärille. Käsitaskun ja 
olkahihnan sisäpinta on froteeta. Sopii sekä oikeaan että 
vasempaan käsivarteen. Saatavana kokoluokassa S-XL. 

Käyttöaiheet: Olkapään tai käsivarren kuormituksen 
vähentäminen akuutista vammasta tai traumasta 
johtuen silloin, kun tarvitaan yksinkertaisempaa 
olkapään immobilisointia.

Materiaali: 4% nailonia, 25% polyuretaanivaahtoa, 
20% polyesteriä, 15 % puuvillaa. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Mitta kyynärpäästä sormenpäihin 
senttimetreinä.

Duo - Olkapään immobilisointituki
TUOTENRO 20114

Koko Kyynärvarren 
pituus, cm Tuotenro

Small 35-41 20114-06-40

Medium 40-44 20114-06-50

Large 43-49 20114-06-60

X Large 48-55 20114-06-70
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AbduPlus 30° - Abduktiotuki

Abduktio-ortoosi ja tyyny, joka pitää käsivarren ja olkapään 
liikkumattomana 30 asteen abduktiokulmassa. Tyyny on 
muotoiltu lantiota vasten sopivaksi, ja se kiinnitetään vyötärön 
ympärille tarranauhalla. Kantoside kiinnitetään tyynyyn 
tarranauhalla. Kantositeen korkeutta voidaan säätää. 
Olkahihnan lisäpehmuste parantaa käyttömukavuutta. Sopii 
sekä vasempaan että oikeaan käsivarteen.

Koko: Yksi koko.

Käyttöaiheet: Olkapään ja käsivarren kuormituksen 
vähentäminen akuutista vammasta tai traumasta johtuen. 
Toimenpiteen jälkeen, esimerkiksi kiertäjäkalvosimen tai 
olkanivelen kapselin rekonstruktiokirurgian, olkaproteesin 
asentamisen, olkaluunmurtuman tai artroskopian jälkeen.

Materiaali: Polyamidia, polyuretaanivaahtoa, puuvillaa. 
Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Suositellaan pesua pesupussissa.

Erikseen tilattavat tuotteet: Kiilatyyny, +15 astetta 45 asteen 
abduktioon, tuotenumero 20117.

Mittaaminen: Mitta kyynärpäästä sormenpäihin senttimetreinä.

TUOTENRO 20115

Koko Väri Tuotenro

Universaalikoko Harmaa/sininen 20115-06-00
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Abduktiotuki, jonka tyyny pitää käsivarren/olkapään 
immobilisoituna 15° abduktiossa. Lonkkaa vasten sopivaksi 
muotoiltu tyyny kiinnitetään tarranauhalla vyötärölle. 
Kantoside kiinnitetään tyynyyn tarranauhalla. Kantositeen 
korkeutta voi säätää. Olkahihnan lisäpehmuste parantaa 
mukavuutta. Sopii sekä vasempaan että oikeaan käteen.

Käyttöaiheet: Olkapään tai käsivarren tukeminen 
akuutissa vauriossa/traumassa ja olkapäävammojen 
postoperatiivisessa hoidossa.

Materiaali: 2 % polyamidia, 26 % polyuretaanivaahtoa, 
2 % puuvillaa, 70 % polyesteria. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 40°. Kiinnitä tarranauhat pesun ajaksi. 
Pesupussin käyttö on suositeltavaa. Älä käytä valkaisuainetta. 
Ei kemiallista pesua. Ei saa silittää tai rumpukuivata.

Lisätyyny: Lisäkiilatyyny abduktion kasvattamiseksi +15°, 
tuotenumero 20117, on saatavana erikseen.

Mittaus: Kyynärpäästä sormenpäihin, cm.

AbduSling - Abduktiotuki
TUOTENRO 20116

Vyötärönauha kiinnitetään 
myös kantositeeseen käsivarren 
tukemiseksi paremmin

Koko Kyynärvarren 
pituus, cm Väri Tuotenro

S/L 35-44 Harmaa/
oranssi

20116-06-40

L/XL 43-55 20116-06-60
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QuickSling on pehmustettu kantoside vammautuneen olan, 
kyynärpään tai rannenivelen helppoon immobilisointiin. 
Kantosidettä on helppo käyttää. Side voidaan leikata 
sopivan mittaiseksi. Joustamaton materiaali pysyy 
muodossaan koko käyttöajan. Kantosidettä on helppo 
säätää Y:n muotoisella tarrakiinnikkeellä, joka kiinnitetään 
suoraan siteeseen. Kantoside voidaan kiinnittää eri tavoilla 
tarvittavan tuen mukaan.

QuickSling-kantoside toimitetaan käytännölli-sessä 
laatikossa, joka sisältää kaksi rullaa sidenauhaa, koko 5,5 cm 
x 12 m, ja kaksi pussillista tarrakiinnikkeitä. Yhdessä pussissa 
on 14 kiinnikettä. Sidenauhasta saa 14 kaksinkertaista sidettä 
tai 20 yksinkertaista sidettä. Väri: musta.

Käyttöaiheet: Olkapään tai käsivarren kuormituksen 
vähentäminen akuutista vammasta tai traumasta johtuen.

Materiaali: 53 % polyuretaania, 38 % polyesteriä, 
9 % nailonia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

QuickSling - Kantoside
TUOTENRO 20118

Käyttö kaksinkertaisena siteenä.

Koko Väri Tuotenro

Universaalikoko Musta 20118-00-50
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Olkapään DuoTrain-immobilisointituki tukee miellyttävän 
tuntuisesti ja vähentää kuormitusta olkavaivoissa. Erittäin 
vahva tarrakiinnitys ja tartuntalevyt mahdollistavat sen, että 
DuoTrain immobilisointituen kiinnikkeet voidaan avata ja 
sulkea useita kertoja, joten se sopii hyvin kuntoutuksessa oleville 
potilaille. Olkahihnaa voidaan säätää korkeussuunnassa 
ja sivusuunnassa mitellaa pitkin, ja se kiinnitetään tarralla. 
Säädettävä, vartalon ympärille kiinnitettävä immobilisointivyö. 
Mitellan ja olkahihnan sisäpinta on froteeta. Sopii sekä 
vasempaan että oikeaan käsivarteen.

Käyttöaiheet: Olkapään ja käsivarren kuormituksen 
vähentämiseen ja immobilisointiin akuutissa tai toimenpiteen 
jälkeisessä hoidossa, kun tarvitaan tukevaa olkapään 
immobilisointitukea, joka voidaan avata ja sulkea useita kertoja 
(esim. kuntoutuksessa).

Koko:
Small - koko sopii lapsille tai hyvin pienikokoisille aikuisille. 
Medium - koko sopii pienikokoisille naisille.
Large - koko sopii sekä naisille että miehille
X-Large -koko sopii pitkille tai suurikokoisille henkilöille.

Materiaali: Polyesteri 80%, polyamidia 13%, polyuretaania 7%. 
Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Sulje tarranauhat ennen pesua. Konepesu 40 °C, 
tarvittaessa 60 °C. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Mitta kyynärpäästä sormenpäihin senttimetreinä.

DuoTrain - Olkapään immobilisointituki
TUOTENRO 20119

1. Kiinnitä tartuntalevyt haluttuun 
kohtaan.

2.Immobilisointivyön pituutta on 
helppo säätää D-renkaan avulla.

Koko Kyynärvarren 
pituus, cm

Tuotenro

Small 35-41 20119-06-40

Medium 40-44 20119-06-50

Large 43-49 20119-06-60

X Large 48-55 20119-06-70
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Olkapään SmartCuff-immobilisointituki antaa 
miellyttävää tukea ja vähentää käsivarren ja olkapään 
kuormitusta trauman tai toimenpiteen jälkeen. Pitää 
käsivarren ja olkapään liikkumattomina. Liikeharjoittelussa 
kyynärvarsi on helppo vapauttaa avaamalla 
rannemansetti olkavarren asentoa muuttamatta. Helppo 
pukea ja riisua sekä säätää tarranauhalla. Mukana 
ylimääräinen kiilatyyny käsivarren lisätukea tai abduktiota 
varten. Sopii sekä oikeaan että vasempaan käsivarteen. 
SmartCuff on saatavana musta.

Käyttöaiheet: Käytetään olkapään ja käsivarren 
kuormituksen vähentämiseen ja immobilisointiin 
toimenpiteen jälkeen tai akuutin vamman tai trauman 
yhteydessä, kun potilaan on tärkeä pystyä osallistumaan 
kuntoutukseen aktiivisesti.

Materiaali: 84 % polyamidia, 7 % polyuretaania, 6 % 
puuvillaa, 2% polyesteri, 1% elastaania. Sisustusmateriaalit 
tyyny: 100% polyuretaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Sulje tarranauhat ennen pesua. Konepesu 
40 °C, tarvittaessa 60 °C. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Ympärysmitta rinnan alta senttimetreinä.

SmartCuff - Olkapään immobilisointituki
TUOTENRO 20120

Rannemansetti voidaan avata 
harjoitusten tekemistä varten.

Koko Mitta rinnan 
alta, cm Tuotenro

Small/Medium 65 - 100 20120-00-40

Large/X-Large 100 - 140 20120-00-60
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Toimiva ja erittäin mukava solisluutuki. Stabiloi solisluun 
murtuman ja tukee hyvää ryhtiä. Selkäreppumainen 
rakenne vetää olkapäitä taaksepäin, mikä stabiloi 
solisluun murtuman. Pehmeän selkälevyn ohuet 
D-renkaat takaavat anatomisen istuvuuden eivätkä 
ärsytä selällä maattaessa. Tuki on täysin joustamaton. 
Solisluun ja kainalon kohdalla on leveä pehmuste. 
Yksinkertainen tarranauhasäätö.

Käyttöaiheet: Suljettujen solisluun murtumien 
kivunlievitykseen ja stabilisointiin. Sovitetaan lääkärin 
arvion jälkeen. Käytön vasta-aiheet: avomurtumat 
ja epästabiilit murtumat tai tilanteet, jossa luunsiru on 
lähellä ihoa.

Materiaali: Puuvilla/polyesteri. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 60°. Älä käytä valkaisuainetta. Ei saa 
silittää eikä rumpukuivata. Tasokuivaus.

Mittaus: Mittaa pituus (cm) selkärangassa lapojen 
keskellä olevasta kohdasta ylös olkapään ympäri 
kainalon kautta ja takaisin aloituskohtaan.

Clavisan - Solisluutuki
TUOTENRO 20121

* Sopii lapsille.

Koko Mitata cm Tuotenro

X Small* 48-58 20121-08-30

Small 58-68 20121-08-40

Medium 68-78 20121-08-50

Large 78-88 20121-08-60

X Large 88-100 20121-08-70
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Axel - Olkaortoosi

Axel-olkaortoosi vähentää tehokkaasti olkanivelen 
kuormitusta niskaa ja hartioita rasittamatta. Kaari siirtää 
kuormituksen lihas- ja hermokudoksesta rintakehään ja 
tukirankaan. Axel-ortoosia on helppo käyttää ja säätää. 
Kaksi kokoa henkilöille, joiden rintakehän ympärysmitta on 
65–120 cm. Potilaan on helppo riisua ja pukea ortoosi yhdellä 
kädellä. Sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen. Ortoosia 
voidaan käyttää yksin tai yhdessä toisen kantositeen kanssa. 

Axel-ortoosiakäytetään hartioiden kuormituksen 
vähentämiseen akuutin vamman tai pitkäkestoisen olkasäryn 
yhteydessä.

Yksi koko, sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen.

Käyttöaiheet: Hartioiden kuormituksen vähentäminen 
akuutin vamman, trauman, aivohalvauksen tai pitkäkestoisen 
olkakivun yhteydessä. Käytetään myös ennen toimenpidettä 
ja toimenpiteen jälkeen. Sopii käytettäväksi olkapäävaivoissa, 
kun niskan ja hartioiden kuormitusta tulee vähentää 
esimerkiksi nivelreumasta tai piiskaniskuvammasta johtuen.

Materiaali: Kaari 100 % ABS-muovia, pehmuste 100 % 
polyeteeniä, olkahihna 100 % polyesteriä. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Puhdistetaan pehmeällä kostealla liinalla ja 
miedolla astianpesuaineella.

Mittaaminen: Rintakehän ympärysmitta kainalon alapuolelta 
mitattuna.

TUOTENRO 20200

Swedish Pat Nr SE 529 390 C2

Pat Pend. PCT/SE2006/001344

Axel-ortoosia voidaan käyttää 
yhdessä toisen kantositeen kanssa.

Koko Rintakehän 
ympärysmitta, cm Tuotenro

S-M 65-100 20200-00-40

L-XL 90-120 20200-00-60
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CubitiROM-kyynärpääortoosia käytetään käsivarren ja 
kyynärpään stabilisoimiseen toimenpiteen tai trauman 
jälkeen liikeradan rajoittamiseksi tai immobilisointiin. 
Ortoosin ekstensiota ja fleksiota voidaan säätää 
0–120°, säätöväli on 10°. Ekstensiosuunnan pysäytintä 
voidaan säätää 0–90°. Olka- ja kyynärvarren kiskossa 
on pituuden teleskooppisäätö. Ortoosin pituutta 
voidaan säätää 36–45 cm. Olkahihnaa voidaan 
käyttää vähentämään kuormitusta lisää. CubitiROM on 
miellyttävän tuntuinen käyttää ja se pysyy käsivarressa 
tukevasti ja liikkumatta. Ortoosia on helppo säätää, se 
on helppo pukea sekä kevyt ja hengittävä käyttää.

Käyttöaiheet: Käytetään käsivarren stabilisoimiseen 
toimenpiteen tai trauman jälkeen, lihas- tai 
ligamenttivamman tai olkaluun alapään murtuman 
hoitoon, kyynärpään toimenpiteiden jälkeen ja stabiilin 
kyynärpäämurtuman hoitoon.

Materiaali: Kiskot alumiinia, pehmuste polyesteriä ja 
puuvillaa, tarranauha.

Pesuohjeet: Kiskot ja nivel pyyhitään saippualiuoksella 
tai vedellä tai suihkutetaan. Kangasosat voidaan pestä 
40 asteessa.

Tarvikkeet: Lisäpehmuste tilataan erikseen, 
tuotenumero 20204.

CubitiROM - Kyynärpääortoosi
TUOTENRO 20202

Kiskojen pituutta ja nivelen 
liikkuvuutta voidaan säätää 
yksilöllisesti potilaan mukaan.

Ortoosin pituus nivelen keskeltä

Kyynärvarsi 19 - 24 cm

Olkavarsi 18 - 21 cm

Koko Puoli Tuotenro

Universaalikoko Vasen 20202-16-50

Universaalikoko Oikea 20202-26-50
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Contender - Kyynärortoosi

Contender-kyynärortoosia käytetään käsivarren ja kyynärpään 
stabilointiin leikkauksen tai trauman jälkeen liikelaajuutta 
rajoittamaan tai immobilisaatioon. Pituutta säädetään 
yksinkertaisella teleskooppimekanismilla. Olka- ja kyynärvarren 
ympärille tulevat alumiinimansetit voidaan muotoilla yksilöllisesti, 
jotta ne pysyvät hyvin paikoillaan.

Olkavarren kohdalla olevan mansetin voi poistaa. Siten ortoosi 
sopii myös henkilöille, joilla on rotevat olkavarret. Näin myös 
laajempi fl eksio mahdollistuu. Ortoosin voi pukea ja riisua 
helposti yhdellä kädellä solkien avulla. Pehmuste on joustavaa 
materiaalia ja vähentää kuormitusta. 

Ekstensio ja fl eksio säädettävissä -10 asteesta 90 asteeseen. 
Säädöt 10 asteen välein. Liikelaajuuksien säätö -10 asteesta 110 
asteeseen. Säätöjen varmistus lukkokiinnityksellä.

Käyttöaiheet: Stabilointi leikkauksen tai trauman jälkeen. 
Lihas-/nivelsidevauriot. Olkaluun distaaliset murtumat. 
Kyynärpääkirurgia. Stabiili kyynärpäämurtuma.

Koko: Yksi koko. Saatavana oikealle ja vasemmalle käsivarrelle. 
Ortoosin pituus 35–50 cm; olkavarren enimmäisympärysmitta 
56 cm; kyynärvarren enimmäisympärysmitta 46 cm.

Materiaali: Lasta: Kevyt alumiini.
Mansetti: Alumiini ja nailon.
Pehmuste: Polyeteeni ja nailon.

Pesuohjeet: Alumiinilasta pyyhitään kostealla rätillä. 
Pehmuste pestään käsin kylmällä vedellä; tasokuivaus. 
Älä käytä valkaisuaineita.

Lisävarusteet: Lisävarusteisiin kuuluu miellyttävä, kuormitusta 
vähentävä käsituki. Käsituki pitää ranteen perusasennossa, jotta 
vältytään pronaatiolta ja supinaatiolta. Käsituki on muotoiltu 
ranneortoosin tavoin, ja se tukee pehmeästi kättä ja rannetta. 
Käsi pysyy hyvin paikoillaan, ja haitallinen lihastyö kyynärnivelen 
ympärillä vähenee. Käsituki stabiloi koko ortoosia. Näin ortoosi ei 
liu’u tai pyörähdä pois paikoiltaan.

Käsituki on lisävaruste ja se 
myydään erikseen.

TUOTENRO 20203

Tuote Puoli Tuotenro

Contender Armbågsortos Vasen 20203-10-50

Contender Armbågsortos Oikea 20203-20-50

Handdel Vasen 20203-15-50

Handdel Oikea 20203-25-50

Polstring Vasen 20203-10-55

Polstring Oikea 20203-20-55

Bandset Universaalikoko 20203-30-00

Irrotettava olkavarsimansetti. 
Mahdollistaa laajemman fl eksion 
myös niillä henkilöillä, joilla 
rotevammat käsivarret. 
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CubitiPlus-ortoosia käytetään käsivarren ja kyynärpään 
stabilointiin leikkauksen tai trauman jälkeen liikelaajuutta 
rajoittamaan tai immobilisaatioon. Olka- ja kyynärvarren 
ympäri kiinnitettävien, säädettävien kangasnauhojen 
ansiosta CubitiPlus soveltuu kaiken kokoisille käsivarsille, 
hyvin ohuista hyvin paksuihin. Nauhat on helppo 
lyhentää sopivankokoisiksi.

Ekstensiota ja fl eksiota voidaan säätää välillä 0–120°, ja nivel 
voidaan lukita mihin tahansa kulmaan. Säädöt 10 asteen 
välein. Olka- ja kyynärvarren lastan pituutta säädetään 
ortoosin teleskooppimekanismin avulla. Ortoosin pituus on 
41–52 cm. CubitiPlus tuntuu miellyttävältä päällä ja istuu 
tukevasti, liikkumatta pois paikoiltaan. Helppo säätää ja 
pukea, kevyt ja hengittävä. Tarvittaessa ja kuormituksen 
lisäkeventämiseksi voidaan käyttää erikseen tilattavaa 
olkahihnaa ja/tai käsiosaa. 

Käyttöaiheet: Käytetään stabilointiin leikkauksen tai 
trauman jälkeen. Lihas-/nivelsidevauriot. Olkaluun distaaliset 
murtumat. Kyynärpääkirurgia. Stabiili kyynärpäämurtuma.

Koko: Yksi koko. Saatavana oikealle ja vasemmalle 
käsivarrelle.

Materiaali: Vaahtopehmuste polyamiditekstiiliä. 
Alumiinilasta.

Pesuohjeet: Alumiinilasta pyyhitään kostealla rievulla. 
Pehmuste pestään käsin kylmällä vedellä. Kuivaus 
ripustettuna. Valkaisu kielletty.

Lisävarusteet:
Nauha + pehmuste, universaalikoko 20223-00-50
Olkahihna + käsiosa, vasen 20223-10-60
Olkahihna + käsiosa, oikea 20223 20-60

CubitiPlus - Kyynärpääortoosi
TUOTENRO 20223

Ortoosin pituus nivelen keskiosasta

Kyynärvarsi 22,5 - 29 cm

Olkavarsi 18,5 - 23 cm

Tuote Puoli Tuotenro Koko

CubitiPlus Vasen 20223-10-50 Universaalikoko

CubitiPlus Oikea 20223-20-50 Universaalikoko

Nauha + pehmuste Universaalikoko 20223-00-50 Universaalikoko

Olkahihna + käsiosa Vasen 20223-10-50 Universaalikoko

Olkahihna + käsiosa Oikea 20223-20-50 Universaalikoko
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Esivalmistettu murtumaortoosi olkaluun alueen 
tukemiseen pehmytosien kompression avulla. 
Röntgensäteet läpäisevästä materiaalista 
valmistettua ortoosia on helppo säätää saksien ja 
kuumailmapuhaltimen avulla. Pehmuste ja ja rei’itys 
parantavat käyttömukavuutta. Humerus Stabil ylettyy 
hartian yli, mikä ehkäisee ortoosin kiertymistä ja pitää 
sen paremmin paikallaan. Ortoosi on kaksiosainen hyvän 
kompression ja istuuvuuden saavuttamiseksi. Ortoosi 
mahdollistaa kyynärpään täyden liikkuvuuden. Mukana 
kaksi puuvillasukkaa ja kantoside.

Yksi koko, sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen.

Käyttöaiheet:
Olkaluun varsimurtumien, internin fi ksaation ja 
voimakkaan nestekertymän hoitoon.

Materiaali:
Polyetyleeniä, laminoitu sisäpinta, jossa pehmusteena 
vaahtomuovia, jossa on suljetut solut. Sukka puuvillaa. Ei 
sisällä lateksia.

Pesuohjeet:
Käsinpesu miedolla saippualiuoksella.
Puuvillasukka konepesu 40 °C.

Mittaaminen: 
Olkavarren proksimaalinen ja distaalinen ympärysmitta.

HumerusStabil - Murtumaortoosi
TUOTENRO 20210

Koko
Distaalinen 
ympäry-
smitta, cm

Proksimaali-
nen ympäry-
smitta, cm

Tuotenro

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

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

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

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

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

2X Large 38-43 43-48 20210-09-80
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Lyhyen mallinen esivalmistettu murtumaortoosi 
olkaluun alueen tukemiseen pehmytosien kompression 
avulla. Mahdollistaa olkapään ja kyynärpään täyden 
liikkuvuuden. Röntgensäteet läpäisevästä materiaalista 
valmistettua ortoosia on helppo säätää. Ei sisällä lateksia.

Käyttöaiheet: Olkaluun alaosan tai olkavarren murtumien 
hoitoon, internin fi ksaation jälkihoitoon ja voimakkaan 
turvotuksen hoitoon.

Koko: Yksi koko, sopii sekä oikeaan että vasempaan 
käsivarteen.

Materiaali: Polyetyleeni. Ortoosin sisäpinta on 
päällystetty vaahtomuovilla.

Pesuohjeet: Käsinpesu miedolla saippualla.

Mittaaminen: Mittaa olkavarren proksimaalinen ja 
distaalinen ympärysmitta.

HumerusStabil Kort - Murtumaortoosi
TUOTENRO 20211

Koko
Distaalinen 
ympäry-
smitta, cm

Proksimaali-
nen ympäry-
smitta, cm

Tuotenro

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

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

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

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

XS/HumerusComfort Kid, musta

HumerusComfort, valkoinen Re
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TUOTENRO 20220

Lisätarvikkeet- 20221
Blue= HumerusComfort tiles 
Red= Additional plastic tiles

X.                 Y.

Koko 1. Ympäryy-
smitta 2. Pituus Tuotenro

X Small* 14-20 cm 19 cm 20220-09-30

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

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

M-Lång 23-32 cm 25 cm 20220-09-51

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

L-Lång 32-41 cm 27 cm 20220-09-61

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

  *X Small = HumerusComfort Kid musta

1.

2.

Koko Pituus Tuotenro
Axilla Kit HC:

Small 12 cm 20219-00-40

Medium 14 cm 20219-00-50

Large 16 cm 20219-00-60

X Large 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC Axilla Kit HC 

HumerusComfort on tukeva murtumaortoosi, joka on 
suunniteltu olkaluun alueen tukemiseen pehmytosien 
kompression avulla. Lievittää särkyä ja mahdollistaa 
olkapään ja kyynärnivelen liikkumisen, mikä vähentää 
nivelen jäykistymisen ja lihasatrofi an riskiä hoidon 
aikana. Ortoosi on miellyttävän tuntuinen ja tukeva, ja 
sen leveät vyöt ja muotoonvaletut levyt mahdollistavat 
tasaisen kompression ja kuormituksen tehokkaan 
vähentämisen. Kankaisen olkaosan ansiosta ortoosi pysyy 
tukevasti ja miellyttäväntuntuinen paikallaan. Kiinteät 
muotoonvaletut levyt on helppo lyhentää tai muotoilla 
istuviksi. Kankaan ilmaväli jakaa paineen tasaisesti. 
Ortoosi sopii sekä oikeaan että vasempaan käsivarteen. 
Ortoosi läpäisee röntgensäteet.

Käyttöaiheet: Olkaluun proksimaalisten suljettujen 
varsimurtumien hoito ilman toimenpidettä. Olkaluun 
proksimaalisten avoimien varsimurtumien toimenpiteen 
jälkeinen hoito. Internin tai eksternin fi ksaation jälkihoito. 

Materiaali: Välimateriaali ilmastoitua kangasta, joka 
tuntuu viileältä ihoa vasten ja antaa ihon hengittää.
Polyesteriä 59%, Polyamidia 38%, Puuvillaa 2%, EL 1%.
*Polyesteriä 55%, Polyamidia 43%, Elastaania 1%, EL 1%.
*HumerusComfort Kid

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Älä käytä valkaisuainetta. Ei 
silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Käytä pesupussia. 

Mittaaminen: 
1. Ympäryysmitta, cm, olkavarren ympäri 
proksimaalisesti, mahdollisimman ylhäältä 
kainalon luota.
2. Mitta olkapäästä kyynärniveleen.
Sopivan koon valinta riippuu olkavarren 
ympärysmitasta ja pituudesta sekä 
murtuman sijainnista.

Lisälaitteet: 
-Lisätarvikkeet, art.no 20221 
Tilataan erikseen. 4 kpl/pakkaus. Koot S–XL. 
Lisäävät stabiliteettia ja kompressiota 
suuremmalle alueelle. Sivutaskuihin laitetaan 
yksi levy tai kaksi levyä.

-Axilla Kit HC, musta, art.no 20219
Tilataan erikseen, tarvittaessa yksilölliseen 
mukauttamiseen tai tarvittaessa ylimääräisen 
sisäpuolisen levyn valmistukseen.



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU  

21

20
20

03
18

_F
I

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sweden • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Lisätietoja ja käyttöohjeita löytyy osoitteesta www.nordicare.se Lisätietoja ja käyttöohjeita löytyy osoitteesta www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sweden • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

HumerusComfort Extend - Murtumaortoosi
TUOTENRO 20224

1.

2.

Koko 1. Ympäryy-
smitta 2. Pituus Tuotenro

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

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

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

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

Koko Pituus Tuotenro 
Axilla Kit HC:

Small 12 cm 20219-00-40

Medium 14 cm 20219-00-50

Large 16 cm 20219-00-60

X Large 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC Axilla Kit HC 

HumerusComfort Extend on tukeva murtumaortoosi, joka 
on suunniteltu olkaluun alueen tukemiseen pehmytosien 
kompression avulla. Lievittää särkyä ja mahdollistaa 
olkapään ja kyynärnivelen liikkumisen, mikä vähentää 
nivelen jäykistymisen ja lihasatrofi an riskiä hoidon aikana. 
Ortoosi on miellyttäväntuntuinen ja tukeva, ja sen leveät 
vyöt ja muotoonvaletut levyt mahdollistavat tasaisen 
kompression ja kuormituksen tehokkaan vähentämisen. 
Kankaisen olkaosan ansiosta ortoosi pysyy tukevasti ja 
miellyttävän tuntuisesti paikallaan. Kiinteät muotoonvaletut 
levyt on helppo lyhentää tai muotoilla istuviksi. Kankaan 
ilmaväli jakaa paineen tasaisesti. Ortoosi sopii sekä 
oikeaan että vasempaan käsivarteen. Ortoosi läpäisee 
röntgensäteet.

Käyttöaiheet: Olkaluun suljettujen varsimurtumien 
hoito ilman toimenpidettä. Stabiilien proksimaalisten 
olkaluumurtumien hoito ilman toimepidettä. Olkaluun 
avoimien varsimurtumien toimenpiteen jälkeinen hoito. 
Internin tai eksternin fi ksaation jälkihoito. 

Materiaali: Välimateriaali ilmastoitua kangasta, joka tuntuu 
viileältä ihoa vasten ja antaa ihon hengittää.
Polyesteriä 44%, Polyamidia 36%, Polyuretaani 17%, 
Puuvillaa 2%, EL 1%. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Älä käytä valkaisuainetta. Ei 
silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Käytä pesupussia. 

Mittaaminen: 

1. Ympäryysmitta, cm, olkavarren ympäri 
proksimaalisesti, mahdollisimman ylhääl-
tä kainalon luota.

2. Mitta olkapäästä kyynärniveleen.
Sopivan koon valinta riippuu olkavarren 
ympärysmitasta ja pituudesta sekä 
murtuman sijainnista.

Lisälaitteet: 
-Axilla Kit HC, musta, art.no 20219
Tilataan erikseen, tarvittaessa 
yksilölliseen mukauttamiseen tai 
tarvittaessa ylimääräisen sisäpuolisen 
levyn valmistukseen.
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CubitiComfort on tukeva koko käsivarren ortoosi 
käytettäväksi kuntoutuksen yhteydessä tai murtuman 
hoidossa. Miellyttävän tuntuinen ja tukeva ortoosi 
lievittää särkyä ja mahdollistaa olkapään ja 
kyynärnivelen liikkuvuuden, mikä vähentää nivelten 
jäykistymisen ja lihasatrofian riskiä hoidon aikana. 
Säädettävä kyynärnivelen liikkuvuus fleksiossa ja 
ekstensiossa 15 asteen välein. Voidaan lukita 
haluttuun asentoon. Helppo mukauttaa potilaalle 
sopivaksi. Ortoosin leveät vyöt ja muotoonvaletut 
levyt antavat tasaisen kompression ja vähentävät 
kuormitusta tehokkaasti. Kiinteitä muotoonvalettuja 
levyjä voidaan muotoilla ja ortoosin pituutta voidaan 
säätää portaattomasti. Sopii sekä oikeaan että 
vasempaan käsivarteen.

Käyttöaiheet: Kyynärpään, olkaluun, värttinäluun 
tai kyynärluun murtumat. Nivelsiteen repeämät. 
Toimenpiteen jälkeen. Jänne- ja nivelsidevammat. 
Kollateraaliligamentin rekonstruktion jälkeen. 
Kontraktuuran hoitoon.

Materiaali: Välimateriaali ilmastoitua kangasta, joka 
tuntuu viileältä ihoa vasten ja antaa ihon hengittää. 
59% Polyesteriä, 37% Polyamidia, 2% Puuvillaa, 
1% Elastaania, 1% Polyuretaania. Ei sisällä lateksia. 
Nivel alumiinia.

Pesuohjeet:Irrota nivel ennen pesua. Kangasortoosi 
voidaan pestä koneessa 40 asteessa. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. Nivel 
pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla tai suihkutetaan.

Mittaaminen: Olkavarren ja kyynärvarren 
proksimaalinen ympärysmitta. Ortoosin kokonaismittaa 
voidaan säätää portaattomasti.

Lisälevyt, tuotenro 20221:  
Tilataan erikseen. 4 kpl/pakkaus. Koot S–XL. Lisäävät 
stabiliteettia ja kompressiota suuremmalle alueelle. 
Sivutaskuun voidaan laittaa yksi levy tai kaksi levyä.

CubitiComfort - Murtumaortoosi
TUOTENRO 20222

Re
g

. d
e

si
g

n 
b

y 
O

H
IM

: 0
01

95
15

0
0-

0
0

01

Koko
A. Olkavarren 
ympärysmitta, 

cm

B. Kyynärvarren 
ympärysmitta, 

cm

C. Ortoosin pituus 
olkavarresta, cm

D. Ortoosin pituus 
kyynärvarresta, 

cm

E. Ortoosin koko-
naispituus, cm Tuotenro

Small 17-23 18-26 26,5 17 46-54 20222-09-40

Medium 23-32 23-32 28,5 19 50-58 20222-09-50

Large 30-39 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-60

X Large 38-50 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-70
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EpiCare P505 on anatominen, muotoonkudottu ortoosi 
kyynärpään kompressioon. Epikondyylien rasitusta 
vähentävät pelotit tehostavat kyynärpään alueen 
kompressiota ja vähentävät epikondyylien kuormitusta. 
Ortoosi on valmistettu pehmeästä ja hengittävästä 
neuloksesta.

Käyttöaiheet: Nivelrikko, toimenpiteen jälkeinen hoito, 
trauman jälkeinen hoito, epikondyliitti.

Materiaali: 70 % polyesteriä, 20 % polyamidia, 
10 % TPR-geeliä. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Ei rumpukuivausta. Ei silitystä.

Mittaaminen: Ympärysmitta 5 cm kyynärpään alapuolelta.

EpiCare P505 - Kyynärpääortoosi
TUOTENRO 20505

Koko 
vas./oik.

Mitta 
senttimetreinä

Small 22-28

Medium 24-30

Large 27-33

X Large 29-35





Käsi
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Tukeva ja miellyttävän tuntuinen ranneortoosi, joka on 
helppo pukea ja riisua. Yhdellä kädellä kiristettävä nyöritys 
tekee kompressiosta tasaisen, ja sen ansiosta ortoosi on 
helppo pukea ja riisua sekä säätää yhdellä kädellä. Ortoosi 
kiinnitetään leveällä tarranauhalla, joka antaa ranteelle 
lisätukea. Kvick-ortoosi on valmistettu tukevasta, rei’itetystä 
ja pehmustetusta mokkajäljitelmästä, joka on miellyttävän 
pehmeä ihoa vasten.Ortoosissa on muotoiltu ja tukeva 
25 mm leveä volaarinen alumiinikisko sekä 15 mm leveä 
dorsaalinen kisko.

Käyttöaiheet: CMC-nivelen epävakaisuus, artroosi, artriitti, 
ylirasitusvammat. Sopii myös rannekanavaoireyhtymän 
hoitoon tai ranteen immobilisointiin kipsaushoidon jälkeen.

Materiaali: 50 % PU-vaahtoa, 20 % Polyesteriä, 15 % Akryyliä, 
15 % Nailonia. Kiskot alumiinia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Käsinpesu miedolla pesuaineella. Sulje 
tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia.

Mittaaminen: Ranteen mitta senttimetreinä.

Kvick - Ranneortoosi
TUOTENRO 40300

Koko Ranteen 
mitta, cm

Tuotenro
Vasen

Tuotenro
Oikea

Small 13-15 40300-10-40 40300-20-40

Medium 15-18 40300-10-50 40300-20-50

Large 18-20 40300-10-60 40300-20-60

X Large 20-23 40300-10-70 40300-20-70
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Selkä ja vartalo
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StomiBas on suora ja joustava avanteen tukiliivi, joka 
vähentää kuormitusta ja kompressoi vartaloa miellyttävän 
tuntuisesti ja tehokkaasti. Etuosassa keskellä materiaali 
on joustamatonta ja helposti leikattavaa. Materiaali 
ei rispaannu ja on erityisen kätevä silloin, kun avanne 
tulee vapauttaa nopeasti tai pysyvän avanteen tukiliivin 
valmistamiseen. Tukiliiviä on saatavana kolme korkeutta: 16, 
20 ja 25 cm. Stomi Bas on helppo laittaa paikalleen ja siinä 
on leveä tarrasuljenta, jonka ansiosta tukiliivin kompressio 
on helppo säätää sopivaksi. Tukiliivi voidaan sulkea 
vasemmalta tai oikealta puolelta. Toimenpiteen jälkeisessä 
hoidossa tarrakiinnitys helpottaa haavasiteiden vaihtoa. 
Potilasta ei tarvitse nostaa, toisin kuin siteitä käytettäessä.

Kompressioaste: Vahva, 3/3.

Käyttöaiheet: Avanteen tukiliivin valmistamisen yhteydessä. 
Rintakehä- tai vatsaoperaation jälkeisessä hoidossa 
haavan kuormituksen vähentämiseksi, arpien halkeilemisen 
ehkäisemiseksi ja potilaan varhaisen liikkeelle lähtemisen 
tueksi. Voidaan käyttää myös erityyppisissä lievissä tyrissä.

Materiaali: Polyesteriä 60%, Polyamidia 27%, Kumia 13%.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. Tarvittaessa 
tuote kestää pesun enintään 90 asteessa. Huomaa, että 
tuotteen peseminen korkeassa lämpötilassa lyhentää 
tarranauhan käyttöikää.

Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee.

StomiBas - Tukiliivi
TUOTENRO 50210, 50211, 50212

Koko Mitta 
cm

Tuotenro 
StomiBas 
16cm 

Tuotenro 
StomiBas 
20cm 

Tuotenro
StomiBas
25cm 

X Small 70-85 50211-08-30 50212-08-30 50210-08-30

Small 80-95 50211-08-40 50212-08-40 50210-08-40

Medium 90-105 50211-08-50 50212-08-50 50210-08-50

Large 100-115 50211-08-60 50212-08-60 50210-08-60

X Large 110-125 50211-08-70 50212-08-70 50210-08-70

2X Large 120-135 50211-08-80 50212-08-80 50210-08-80

3X Large* 130-145 50212-08-90 50210-08-90

4X Large* 140-155 50212-08-91 50210-08-91

* korkeus ainoastaan 20 & 25 cm.
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StomiSoft on suora, joustava avannevyö, joka tukee 
miellyttävästi avanteen tai avannetyrän kohdalta. Tukivyössä 
on joustamaton etuosa. Helppo kiinnittää ja säätää käsiosan 
ja edessä olevan tarranauhan avulla. Tarranauha voidaan 
kiinnittää mihin tahansa kohtaan joustamattomassa 
etuosassa, joten tukivyö sopii monen kokoisille/moneen 
ympärysmittaan, ja kompression astetta voidaan säätää.

Joustamattomaan etuosaan voidaan leikata aukko. Aukko 
leikataan avannesidokselle sopivan kokoiseksi. Etuosa ei 
rispaannu, leikattiinpa siihen minkä muotoinen ja kokoinen 
aukko tahansa. Ompeleminen ei siis ole tarpeen. Tukivyötä 
voidaan käyttää yhtä hyvin ilman aukon leikkaamista. Jos 
avannepussin päälle halutaan enemmän kompressiota, 
tukivyö suljetaan siten, että pussi jää joustamattoman 
materiaalin alle. Jos avannepussin laajenemista tahdotaan 
helpottaa, tukivyö voidaan kääntää siten, että pussi jää 
joustavan materiaalin alle.

Tukivyö on käännettävä, joten se sopii käytettäväksi oikealla 
tai vasemmalla puolella olevan avanteen kanssa. On 
saatavana mustana, korkeus 20 cm.

Käyttöaiheet: Avanteiden ja pienten avannetyrien 
hoitoon. Voidaan käyttää avannepussin päällä, tai 
avannepussille voidaan tehdä aukko. Sopii pysyväksi 
tukivyöksi jatkuvaan käyttöön.

Materiaali: 49% polyesteriä, 29% polyamidi, 
11% polyuretaania, 11% elastaani. Ei sisällä lateksia.  

Pesuohjeet: Konepesu 60 ºC. Värien säilyvyyden 
parantamiseksi suositellaan pesua 40 ºC:ssa. Käytä 
pesupussia. Tasokuivaus.Ei rumpukuivausta. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se 
saattaa heikentää materiaalin toimintaa. 

Koko ja mitoitus: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee. Seuraa kokotaulukkoa löytääksesi oikean koon.

StomiSoft - Tukiliivi
TUOTENRO 50218

Vyön pukeminen on helppoa.

Koko Mitta cm Tuotenro

XS 70-85 50218-00-30

S 80-95 50218-00-40

M 90-105 50218-00-50

L 100-115 50218-00-60

XL 110-125 50218-00-70

2XL 120-135 50218-00-80

Pehmeä, joustava tuki avanteelle.

ElasticNon-Elastic

Kun halutaan enemmän tukea, 
joustamaton osa tulee eteen. 
Kun halutaan vähemmän tukea, 
joustava osa tulee eteen.

Non-Elastic Elastic

Mahdollisuus leikata aukko 
avannetta varten.

Non-Elastic
Elastic
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Pehmeä avannetukiliivi avannepotilaille. Kaksinkertainen 
materiaali, jonka sisemmässä kerroksessa on aukko 
avannepussille. Ulompi kerros taitetaan ja vedetään 
avannepussin tai avannesidoksen päälle. StomiFix 
avannetukiliivi puetaan ja riisutaan kuin tavalliset alushousut. 
Helppokäyttöinen tukiliivi ei näy vaatteiden alta ja se pysyy 
hyvin paikallaan. Tukiliivi piilottaa avannepussin ja pitää 
sen hyvin paikallaan sekä peittää ja vähentää mahdollista 
ääntä. Tukiliivi suojaa herkkää ihoa ja pitää sen kuivana, 
kun avannepussi ei ole suoraan ihoa vasten vaan liivin 
kangaskerrosten välissä. Tukiliiviä voidaan käyttää päivittäin, 
öisin ja urheiltaessa. Tukiliivin alle tai päälle voidaan pukea 
tavalliset alushousut.

Käyttöaiheet: Käytetään avanteen kanssa pitämään 
avannepussia paikallaan. Suojaa herkkää ihoa ja pitää sen 
kuivana. Voidaan käyttää sekä ohutsuoli-, paksusuoli- ja 
virtsa-avanteiden kanssa.

Materiaali: 90% polyamidia, 10% spandexia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 60 °C. Värien säilyvyyden 
takia suositellaan pesua 40 asteessa. Käytä värillisten 
vaatteiden pesuun tarkoitettua pesuainetta, joka ei sisällä 
valkaisuaineita.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

StomiFix - Avannetukiliivi
TUOTENRO 50217

Koko Lantion 
mitta cm

Tuotenro
StomiFix, 
valkoinen, 3 paria

Tuotenro
StomiFix, 
musta, 3 paria

X Small-Small 65 - 90 50217-09-30 50217-00-30

Small-Medium 85 - 110 50217-09-40 50217-00-40

Medium-Large 105 - 125 50217-09-50 50217-00-50

Large-X Large 120 - 140 50217-09-60 50217-00-60
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StomiMini - Avannevyö
TUOTENRO 50213

Pehmeä kiinnitysnauha avannesidosten kiinnittämiseen. 
Laita suoraan avannepussin yli ja ihoa vasten. Helppo 
sulkea tarranauhalla. Kiinnitysnauha on valmistettu 
joustavasta materiaalista, joka hengittää ja tuntuu 
mukavalta iholla. Säädettävä koko. Kiinnitysnauhan 
tiukkuutta voidaan säätää tarpeen mukaan. 
Universaali koko sopii jopa 120 cm ympärysmittaan asti. 
Kiinnityskohta on huomaamaton eikä se ole näkyvissä 
vaatteiden alla. Soveltuu oikean tai vasemman puoleisen 
avanteen kanssa. StomiMini on saatavana mustana ja 
valkoisena. Korkeus 7,5 cm. Kiinnityshihnaa ei voi leikata.

Käyttöaiheet: Käytetään avannepussin paikallaan 
pysymiseen. Soveltuu käytettäväksi paksusuoli- ja ohut-
suoliavanteiden kanssa sekä virtsa-avanteiden kanssa. Ei 
sovellu parastomaalisen tyrän yhteydessä.

Materiaali: 55 % Polyamidia, 35 % Polyesteri, 10 % 
Elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 60°. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisu- tai huuhtelu-
ainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. 
Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Koko/Mittaaminen: Ympärysmitta kohdasta, johon vyö 
tulee. Yksi koko, sopii jopa 120 cm ympärysmittaan asti.

Malli Tuotenro Korkeus Pakkaus

StomiMini, musta 50213-80-50 7,5 cm 3 kpl

StomiMini, valkoinen 50213-89-50 7,5 cm 3 kpl
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50221: Figur 16 cm
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Joustava Figur-tukiliivi tukee ja kompressoi vartaloa 
miellyttävän tuntuisesti ja tehokkaasti. Tukiliivi on helppo 
pukea ja siinä on tarranauhasuljenta, minkä ansiosta 
kompressio on helppo säätää sopivaksi. Figur-tukiliivi jakaa 
paineen tasaisesti vaikuttamatta hengitykseen. Joustava 
materiaali on pehmeää ja miellyttävän tuntuista iholla ja se 
antaa ihon hengittää.

Kompressioaste: Kevyt, 1/3.

Käyttöaiheet: Rintakehä- tai vatsatoimenpiteen jälkihoitoon 
haavojen rasituksen vähentämiseksi, arpien halkeilemisen 
ehkäisemiseen ja potilaan varhaisen liikkeelle lähtemisen 
tueksi. Erityyppisten pienten tyrien hoitoon. Tuotteeseen 
voidaan myös leikata aukko avannetta tai dreeniä varten.

Materiaali: 74 % Polyesteriä, 12 % Elastomeeriä ja 14 % 
Polyamidia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 60 °C. Pesu enintään 90 °C (pesu 
korkeissa lämpötiloissa lyhentää tarranauhojen käyttöikää). 
Sulje tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua 
pesupussissa. Tarvittaessa tuote kestää pesun enintään 90 
asteessa. Huomaa, että tuotteen peseminen korkeassa 
lämpötilassa lyhentää tarranauhan käyttöikää.

Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee.

Figur - Tukiliivi
TUOTENRO 50221, 50202, 50203

Koko Mitta 
cm

Tuotenro
Figur, 16 cm 
valkoinen

Tuotenro
Figur, 25 cm 
valkoinen

Tuotenro
Figur, 32 cm 
valkoinen

Small 80-95 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

Medium 90-105 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

Large 100-115 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

X Large 110-125 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

2X Large 120-135 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

3X Large* 130-145 50221-09-40 50202-09-40
 

* Ainoastaan Figur, 16 cm & 25 cm
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Figur - Tukiliivi

Joustava Figur-tukiliivi tukee ja kompressoi vartaloa 
miellyttävän tuntuisesti ja tehokkaasti. Tukiliivi on helppo 
asettaa paikalleen ja tarrakiinnityksen ansiosta kompressio 
on helppo säätää sopivaksi. Joustava materiaali on 
pehmeä ja miellyttävän tuntuinen iholla ja antaa ihon 
hengittää. Figur-tukiliiviä voidaan käyttää pehmeänä 
avanteen tukiliivinä avanteen ja avannepussin päällä.

Kompressioaste: Kevyt, 1/3.

Käyttöaiheet: Avannepotilailla tukena avanteen ja 
avannepussin päällä tai tyräriskin vähentämiseen. 
Rintakehä- ja vatsatoimenpiteiden jälkeisessä hoidossa 
haavan kuormituksen vähentämiseen ja potilaan 
varhaisen liikkeelle lähtemisen tueksi. Erityyppisten pienten 
tyrien hoitoon. Tuotteeseen voidaan myös leikata aukko 
avannetta tai dreeniä varten.

Materiaali: 74 % Polyesteriä, 12 % Elastomeeriä ja
14 % Polyamidia. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohjeet: Konepesu 60 °C. Pesu enintään 90 °C (pesu 
korkeissa lämpötiloissa lyhentää tarranauhojen käyttöikää). 
Sulje tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua 
pesupussissa. Tarvittaessa tuote kestää pesun enintään 90 
asteessa. Huomaa, että tuotteen peseminen korkeassa 
lämpötilassa lyhentää tarranauhan käyttöikää.

Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee.

TUOTENRO 50222

Koko Mitta cm
Tuotenro
Figur, 20 cm 
musta

X Small 65-85 50222-00-30

Small 80-95 50222-00-40

Medium 90-105 50222-00-50

Large 100-115 50222-00-60

X Large 110-125 50222-00-70

2X Large 120-135 50222-00-80



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU 

50205: 30 cm

50204: 25 cm

50209: 15 cm
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Joustava Form-tukiliivi tukee ja kompressoi vartaloa 
miellyttävän tuntuisesti ja tehokkaasti. Tukiliivi on helppo 
pukea ja siinä on tarranauhakiinnitys, jonka avulla 
kompressio säädetään sopivaksi. Tarrakiinnitys helpottaa 
haavasiteiden vaihtoa. Potilasta ei tarvitse nostaa, toisin kuin 
siteitä käytettäessä. Tukiliivi soveltuu vuodepotilaille, sillä se 
on valmistettu pehmeästä materiaalista ja sen takaosassa 
ei ole saumoja tai lastoja. Tukiliivi sopii myös pehmeäksi 
avanteen tukiliiviksi, mutta silloin on mahdollisesti valittava 
suurempi koko liiallisen kompression välttämiseksi. Form on 
saatavana beigeinä kolmella eri korkeudella 15, 25 ja 30 cm.

Kompressioaste: Keskitaso, 2/3.

Käyttöaiheet: Rintakehä- tai vatsatoimenpiteen jälkihoitoon 
haavojen rasituksen vähentämiseksi, arpien halkeilemisen 
ehkäisemiseen ja potilaan varhaisen liikkeelle lähtemisen 
tueksi. Erityyppisten pienten tyrien hoitoon. Tuotteeseen 
voidaan myös leikata aukko avannetta tai dreeniä varten.

Materiaali: 77 % Polyesteriä, 17 % Kumia, 6 % Polyamidia. 

Pesuohjeet: Konepesu 60 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. Pesu 40 asteen 
lämpötilassa pidentää tarranauhan käyttöikää. Tarvittaessa 
materiaali kestää konepesun 90 asteessa.

Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee.

Form - Tukiliivi
TUOTENRO 50204, 50205, 50209

Koko Mitta 
cm

Tuotenro
Form 15 cm

Tuotenro
Form 25 cm

Tuotenro
Form 30 cm

Small 80-95 50209-08-40 50204-08-40 50205-08-40

Medium 90-105 50209-08-50 50204-08-50 50205-08-50

Large 100-115 50209-08-60 50204-08-60 50205-08-60

X Large 110-125 50209-08-70 50204-08-70 50205-08-70

2X Large 120-135 50209-08-80 50204-08-80 50205-08-80
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Muotoutuva tukiliivi joka antaa hyvän tuen. Helppo 
kiinnittää ja säätää käsiosan ja edessä olevan 
tarranauhan avulla. Tarranauha voidaan kiinnittää mihin 
tahansa kohtaan pitkässä kiinnitysosassa, minkä ansiosta 
tukivyö sopii monen kokoisille/moneen ympärysmittaan, ja 
kompression astetta voidaan säätää.

Joustava, ilmava materiaali tuntuu miellyttävältä ja antaa 
ihon hengittää. Tukivyö muotoutuu helposti käytettäväksi 
eri kohdissa vartalolla, vatsan, lantion tai rintakehän 
ympärillä. Tukivyö on käännettävä, joten se sopii 
käytettäväksi oikealla tai vasemmalla olevan avanteen 
kanssa. Smidig on saatavana mustana, korkeus 20 cm.

Käyttöaiheet: Kompressiota ja kevyttä tukea vatsalle/
vartalolle. Sopii sekä leikkauksen jälkeiseen hoitoon että 
pysyväksi vyöksi. Soveltuu leveäksi tukinauhaksi rintojen 
kohdalle leikkauksen jälkeen, esimerkiksi gynekomastian 
yhteydessä tai kuormituksen vähentämiseen rintakehän 
alueen leikkauksen jälkeen. Soveltuu pienten vatsan 
alueen leikkausten jälkeen ja komplisoitumattoman tyrän 
tai avanteen kuormituksen vähentämiseen. Avannepussi 
voidaan kiinnittää tukivyön alle. Vyöhön ei voi leikata 
aukkoa. Voidaan käyttää tarjoamaan miellyttävää tukea 
raskauden jälkeen tai kevyenä selkätukena.

Materiaali: Spandex 37%, polyesteri 54%, polyamidi 5%, 
nylon 4%. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa 
pestä korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 ºC). 
Tuote kestää pidempään, jos se pestään matalammissa 
lämpötiloissa. Käytä pesupussia. Tasokuivaus.Ei 
rumpukuivausta. Sulje tarranauhat ennen pesua. Älä 
käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa 
heikentää materiaalin toimintaa. 

Koko/Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, 
johon tukiliivi tulee. Seuraa kokotaulukkoa löytääksesi 
oikean koon.

Smidig - Tukiliivi
TUOTENRO 50247

Koko Mitta cm Tuotenro

XS 60-75 50247-00-30

S 70-85 50247-00-40

M 80-100 50247-00-50

L 95-115 50247-00-60

XL 110-125 50247-00-70

2XL 120-135 50247-00-80
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AbdoCare on joustava tukiliivi, joka lievittää särkyä, tukee 
ja kompressoi vartaloa tehokkaasti sekä mahdollistaa 
potilaan varhaisen liikkeelle lähtemisen toimenpiteen 
jälkeen. Tukiliivi on helppo mukauttaa sopivaksi ja 
pukea heti toimenpiteen jälkeen. Tukiliivin kokoa, 
kompressioastetta ja muotoa on helppo säätää, sillä 
tarrakiinnitys tarttuu tukiliiviin kauttaaltaan. AbdoCare-
tukiliiviä on saatavana kahta eri korkeutta ja kokojen 
säätömahdollisuudet ovat hyvät. Yhtä kokoa voidaan 
käyttää yleiskokona, mikä helpottaa varastonhallintaa. 
Tukiliiviä voidaan myös madaltaa leikkaamalla. 
Avannetyräpotilaiden hoidossa AbdoCare-tukiliiviin 
voidaan leikata reikä avanteen kohdalle. Väri valkoinen.

Kompressioaste: Keskitaso, 2/3.

Käyttöaiheet: Leikkauksen jälkeinen hoito, 
rintakehän ja/tai vatsan leikkausten jälkeen haavan 
kuormituksen vähentämiseksi, seroomien/infektioiden/
tyrämuodostuksen riskin pienentämiseksi, arven 
aukeamisen estämiseksi ja potilaan varhaisen 
mobilisoinnin mahdollistamiseksi. Sopii myös erilaisten 
pienten tyrien hoitoon ja avannevyön valmistukseen. 

Materiaali: AbdoCare: 65 % polyesteriä, 19 % nailonia, 
16 % Spandexia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: AbdoCare voidaan pestä 95 asteen 
lämpötilassa noin 10 kertaa. Tuotteen käyttöikä pitenee, 
jos tuote pestään 40–60 asteen lämpötilassa. Älä käytä 
valkaisuaineita. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta. 
Tasokuivaus. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee.

TUOTENRO 50225, 50226

50225: korkeus 23 cm

50226: korkeus 30 cm

AbdoCare - Tukiliivi

Koko Mitta cm
Tuotenro 
AbdoCare 
23 cm

Tuotenro 
AbdoCare 
30 cm

1 75-115 50225-09-40 50226-09-40

2 110-155 50225-09-50 50226-09-50

3 150-190 50225-09-60 50226-09-60
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Joustava tukivyö tehokkaaseen kuormituksen 
vähentämiseen ja kompressioon. Helppo pukea ja käyttää 
heti leikkauksen jälkeen. Tukivyössä on joustamaton, 
pehmustettu etuosa, joka tukee ja vähentää kuormitusta. 
Helppo kiinnittää ja säätää käsiosan ja edessä olevan 
tarranauhan avulla. Tuotteen koko näkyy selkeästi 
käsiosan värimerkinnästä.

Etuosaan voidaan leikata aukko sopivan kokoiseksi 
avannetta tai dreeniä varten. Pehmustemateriaali ei 
rispaannu, leikattiinpa siihen minkä muotoinen ja kokoinen 
aukko tahansa. Ompeleminen ei siis ole tarpeen. 

Tukivyö on käännettävä, joten se sopii käytettäväksi oikealla 
tai vasemmalla olevan avanteen kanssa. Korkeus takana 25 
cm, korkeus edessä 28 cm, väri valkoinen.

Kompressioaste: Keskitaso, 2/3.

Käyttöaiheet: Leikkauksen jälkeiseen hoitoon erityyppisten 
vatsan alueen leikkausten jälkeen. Soveltuu haavan 
kuormituksen vähentämiseen sekä serooma-, infektio- ja 
tyrämuodostusriskin pienentämiseen ja arven 
aukeamisen estämiseksi.

Materiaali: Puuvilla 37%, polyesteri 20%, 
polyesteri-foam 19%, spandex 15%, nylon 9%.

Pesuohjeet: AbdoBas voidaan pestä 95 asteen lämpötilassa 
noin 10 kertaa. Tuotteen käyttöikä pitenee, jos tuote pestään 
40–60 asteen lämpötilassa. Älä käytä valkaisuaineita. Ei 
silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

Koko/Mittaaminen: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee. Seuraa kokotaulukkoa löytääksesi oikean koon.

AbdoBas - Tukiliivi
TUOTENRO 50236

Koko Mitta (cm) Väri Tuotenro

XS 60-75       oranssi 50236-09-30

S 70-85       musta 50236-09-40

M 80-100       keltainen 50236-09-50

L 95-115       vihreä 50236-09-60

XL 110-125       punainen 50236-09-70

2XL 120-135       sininen 50236-09-80
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Joustava tukivyö, joka tarjoaa tehokkaan tuen ja 
kompression koko vartalolle. Vyön pukeminen ja halutun 
kompressioasteen säätäminen on helppoa kolmen 
vetonauhan avulla. Tukeva materiaali säilyttää muotonsa 
laskostumatta. Sileä ja pehmeä iholla. Ei ihoa ärsyttäviä 
saumoja eikä reunuksia. Ei sisällä kiskoja. Sopii niin hoikille 
kuin muodokkaillekin. 32 cm. 

Kompressioaste: Vahva, 3/3.

Käyttöaiheet: Leikkauksen jälkeiseen hoitoon vatsan 
alueen leikkauksen ja plastiikkakirurgisen toimenpiteen, 
esim. rasvaimun jälkeen. Voidaan myös käyttää 
erityyppisten tyräongelmien yhteydessä. Vähentää 
haavojen kuormitusta, lievittää kipua ja mahdollistaa 
potilaan varhaisen mobilisoinnin.

Materiaali: 88% polyesteriä, 12% elastaani. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet:
Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa pestä korkeammassa 
lämpötilassa (enintään 60 ºC). Tuote kestää pidempään, jos 
se pestään matalammissa lämpötiloissa. Käytä pesupussia. 
Tasokuivaus. Ei rumpukuivausta. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se 
saattaa heikentää materiaalin toimintaa. 

Mittaaminen: Valitse koko lantion mukaan. Jos lantion leveys 
sopii kahteen kokoon, tarkista vyötärö:
• Kapea vyötärö: valitse pienempi koko.
• Suora vartalotyyppi: valitse suurempi koko.

Vira x3 - Tukiliivi
TUOTENRO 50227

Koko Lantion 
mitta cm

Vyötärön 
mitta cm

Tuotenro
Vira x3, valkoinen

Tuotenro
Vira x3, musta

XS 70-90 60-80 50227-09-30 50227-00-30

S 80-100 70-90 50227-09-40 50227-00-40

M 90-110 80-100 50227-09-50 50227-00-50

L 100-120 90-110 50227-09-60 50227-00-60

XL 110-130 100-120 50227-09-70 50227-00-70
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Joustava tukivyö, joka tarjoaa tehokkaan tuen ja 
kompression koko vartalolle. Vyön pukeminen ja halutun 
kompressioasteen säätäminen on helppoa kaksi 
vetonauhan avulla. Tukeva materiaali säilyttää muotonsa 
laskostumatta. Sileä ja pehmeä iholla. Ei ihoa ärsyttäviä 
saumoja eikä reunuksia. Ei sisällä kiskoja. Sopii niin hoikille 
kuin muodokkaillekin. 25 cm.

Kompressioaste: Vahva, 3/3.

Käyttöaiheet: Leikkauksen jälkeiseen hoitoon vatsan alueen 
leikkauksen ja plastiikkakirurgisen toimenpiteen, esim. 
rasvaimun jälkeen. Voidaan myös käyttää erityyppisten 
tyräongelmien yhteydessä. Vähentää haavojen 
kuormitusta, lievittää kipua ja mahdollistaa potilaan 
varhaisen mobilisoinnin.

Materiaali: 88% polyesteriä, 12% elastaani. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa pestä 
korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 ºC). Tuote 
kestää pidempään, jos se pestään matalammissa 
lämpötiloissa. Käytä pesupussia. Tasokuivaus. Ei 
rumpukuivausta. Sulje tarranauhat ennen pesua. Älä käytä 
valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa. 

Mittaaminen: Valitse koko lantion mukaan. Jos lantion leveys 
sopii kahteen kokoon, tarkista vyötärö:
• Kapea vyötärö: valitse pienempi koko.
• Suora vartalotyyppi: valitse suurempi koko.

Vira x2 - Tukiliivi
TUOTENRO 50228

Koko Lantion 
mitta cm

Vyötärön 
mitta cm

Tuotenro
Vira x2, valkoinen

Tuotenro
Vira x2, musta

XS 70-90 60-80 50228-09-30 50228-00-30

S 80-100 70-90 50228-09-40 50228-00-40

M 90-110 80-100 50228-09-50 50228-00-50

L 100-120 90-110 50228-09-60 50228-00-60

XL 110-130 100-120 50228-09-70 50228-00-70
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Joustava tukivyö, joka tarjoaa tehokkaan tuen ja 
kompression koko vartalolle. Kiinnityspinnan tarranauha 
on joustava, minkä ansiosta tukivyö muotoutuu hyvin 
eri vartalotyypeille/tyrille/avanteille sopivaksi. Pitkä 
kiinnityspinta helpottaa myös tukivyön koon/ympärysmitan 
säätämistä. Sen avulla voidaan myös muuttaa kompression/
tuen astetta. Tukeva materiaali säilyttää muotonsa 
taittumatta kaksin kerroin. Ei sisällä kiskoja.

Tukivyö on käännettävä, joten se sopii käytettäväksi 
oikealla tai vasemmalla olevan avanteen kanssa. Sopii 
sekä leikkauksen jälkeiseen hoitoon että pysyväksi vyöksi. 
Saatavana mustana. Korkeus 15 tai 20 cm.

Käyttöaiheet: Leikkauksen jälkeiseen hoitoon erityyppisten 
vatsan alueen leikkausten, plastiikkakirurgian ja/tai 
rasvaimun jälkeen. Voidaan käyttää myös erityyppisten 
tyrien, esimerkiksi avannetyrän kuormituksen 
vähentämiseen. Vähentää haavojen kuormitusta, lievittää 
kipua ja mahdollistaa potilaan varhaisen mobilisoinnin.

Materiaali: 88% polyesteriä, 2% elastaani. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa pestä 
korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 ºC). Tuote 
kestää pidempään, jos se pestään matalammissa 
lämpötiloissa. Käytä pesupussia. Tasokuivaus.Ei 
rumpukuivausta. Sulje tarranauhat ennen pesua. Älä 
käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa 
heikentää materiaalin toimintaa. 

Koko ja mitoitus: Vartalon ympärysmitta kohdasta, johon 
tukiliivi tulee. Seuraa kokotaulukkoa löytääksesi oikean koon.

ViraRak - Tukiliivi
TUOTENRO 50230, 50231

Koko Mitta cm Tuotenro 15 cm Tuotenro 20 cm

XS 70-90 50230-00-30 50231-00-30

S 80-100 50230-00-40 50231-00-40

M 90-110 50230-00-50 50231-00-50

L 100-120 50230-00-60 50231-00-60

XL 110-130 50230-00-70 50231-00-70
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Lyft - Tukiliivi

Lyft on abdominaalinen, joustava tukiliivi, joka antaa 
miellyttävän tuntuisen ja tehokkaan tuen ja kompression 
henkilöille, joilla on suurikokoisempi vatsa. Pehmeä, muotoiltu 
vatsaosa tukee ja kohottaa. Tukiliivi sopii henkilöille, joilla on 
tyrä tai suuri vatsa tai vatsatoimenpiteen jälkeiseen käyttöön 
arpityrän ja haavan halkeilun ehkäisemiseen. Materiaali 
on joustavaa ja miellyttävän tuntuista iholla. Tukiliivissä on 
tarrakiinnitys vasemmalla sivulla. Saatavana beigeinä.

Kompressioaste: Keskitaso, 2/3.

Käyttöaiheet: Henkilöille, joilla on suurikokoinen vatsa 
tukemiseen ja kuormituksen vähentämiseen sekä 
erityyppisissä lievemmissä tyrissä.

Materiaali: 77 % Polyesteriä, 17 % Kumia, 6 % Polyamidia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. Tarvittaessa 
tuote kestää pesun enintään 90 asteessa. Huomaa, että 
tuotteen peseminen korkeassa lämpötilassa lyhentää 
tarranauhan käyttöikää.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

TUOTENRO 50206

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Small 80-95 50206-08-40

24 cm 23 cm

Medium 90-105 50206-08-50

Large 100-115 50206-08-60

X Large 110-125 50206-08-70

2X Large 120-135 50206-08-80
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LyftPlus on erittäin tukeva, abdominaalinen ja joustava 
tukiliivi, jonka pehmeä, muotoiltu vatsaosa tukee ja kohottaa 
kookasta vatsaa miellyttävän tuntuisesti ja tehokkaasti. 
Tukiliivi sopii henkilöille, joilla on tyrä tai suurikokoinen vatsa 
sekä käytettäväksi vatsatoimenpiteiden jälkeen arpityrän 
ja haavan halkeilemisen ehkäisemiseen. Tukiliivi sopii 
avannetukiliiviksi henkilöille, joilla on kookas vatsa silloin, kun 
avanne on vasemmalla puolella. Selkäosan materiaali on 
joustavaa. Etuosa on joustamaton parhaan tuen saamiseksi. 
Etusivujen tukeva materiaali puristaa joustamatta ja sopii 
erityisen hyvin avannepotilaille, sillä sitä voidaan leikata 
materiaalin rispaantumatta. Tukiliivissä on kietaisukiinnitys 
oikealla sivulla. Saatavana beigeinä.

Kompressioaste: Vahva, 3/3.

Käyttöaiheet: Henkilöille, joilla on kookas vatsa tukemiseen 
tai kuormituksen vähentämiseen, erityyppisissä 
lievemmissä tyrissä sekä avannetukiliiviksi. Rintakehä- tai 
vatsatoimenpiteen jälkeisessä hoidossa haavan kuormituksen 
vähentämiseksi, arpien halkeilemisen ehkäisemiseksi ja 
potilaan varhaisen liikkeelle lähtemisen tueksi. 

Materiaali: 52 % Polyamidia, 41 % Polyesteriä, 7 % Kumia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Suositellaan pesua pesupussissa. Tarvittaessa tuote kestää 
pesun enintään 90 asteessa. 

Mittaaminen: Lantion mitta senttimetreinä.

LyftPlus - Tukiliivi
TUOTENRO 50207

Jos potilaalla on esim. korkea leikk-
aushaava tai epigastrinen tyrä, tuki-
liiviä voidaan käyttää ylösalaisin.

Koko Lantion 
mitta,cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Small 80-95 50207-08-40

28 cm 23 cm

Medium 90-105 50207-08-50

Large 100-115 50207-08-60

X Large 110-125 50207-08-70

2X Large 120-135 50207-08-80

3X Large 130-145 50207-08-90

4X Large 140-155 50207-08-91
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LyftPlus Special - Tukiliivi

LyftPlus Special esivalmistettu tukiliivi, joka sopii 
erittäin tukevan abdominaalisen ja joustavan tukiliivin 
valmistamiseen. Pehmeä, muotoiltu vatsaosa tukee 
ja kohottaa kookasta vatsaa miellyttävän tuntuisesti 
ja tehokkaasti. Tukiliivi sopii henkilöille, joilla on tyrä tai 
suurikokoinen vatsa sekä käytettäväksi vatsatoimenpiteiden 
jälkeen arpityrän ja haavan halkeilemisen ehkäisemiseen. 
Tukiliivi sopii avannetukiliiviksi henkilöille, joilla on kookas vatsa 
silloin, kun avanne on vasemmalla puolella. 

Selkäosan materiaali on joustavaa. Etuosa on joustamaton 
parhaan tuen saamiseksi. Etusivujen tukeva materiaali 
puristaa joustamatta ja sopii erityisen hyvin avannepotilaille, 
sillä sitä voidaan leikata materiaalin rispaantumatta. Lyft 
Plus Special on avoin saumasta keskeltä edestä ja keskeltä 
takaa parhaan mukauttamisen mahdollistamiseksi. Tukiliiviä 
voidaan myös lyhentää ylä- tai alareunasta halutun 
mittaiseksi. Saatavana beigeinä.

Kompressioaste: Vahva, 3/3.

Käyttöaiheet: Henkilöille, joilla on kookas vatsa tukemiseen 
tai kuormituksen vähentämiseen, erityyppisissä 
lievemmissä tyrissä sekä avannetukiliiviksi. Rintakehä- tai 
vatsatoimenpiteen jälkeisessä hoidossa haavan kuormituksen 
vähentämiseksi, arpien halkeilemisen ehkäisemiseksi ja 
potilaan varhaisen liikkeelle lähtemisen tueksi. 

Materiaali: 53 %Polyesteriä, 38 % Polyamidia, 9 % Kumia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. Tarvittaessa tuote 
kestää pesun enintään 90 asteessa. Huomaa, että 
tuotteen peseminen korkeassa lämpötilassa lyhentää 
tarranauhan käyttöikää.

Erikseen tilattava materiaali:
Reunanauha, tuotenro 91121-08,
Tukinauhat, tuotenro 91122-08-21, 
Kierretukinauha eteen, tuotenro 91200-12-30.

TUOTENRO 50208

Koko Lantion 
mitta,cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Medium 90-105 50208-08-50

36 cm 25 cm
Large 100-115 50208-08-60

X Large 110-125 50208-08-70

2X Large 120-135 50208-08-80
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MammaMia - Lantiovyö

MammaMia on myötäilevä lantiovyö, joka tukee lantion 
niveliä tasaisesti ja vakaasti. MammaMia -vyö myös kohottaa 
vatsaa miellyttävän tuntuisesti, ja sitä on helppo säätää 
vatsan kasvaessa. Levenevää, pehmeästä materiaalista 
valmistettua vyötä on miellyttävä käyttää. Väri: musta.

• Pehmeä asemointivyö ja kiinteä tukivyö.
•  Helppo säätää ilman asemoinnin katoamista.
• Kevyttä, hengittävää ja iholla miellyttävän tuntuista 
 materiaalia.

Käyttöaiheet: Lantion löystymisoireiden ja symfysiolyysin 
hoitoon raskauden aikana tai sen jälkeen. Sopii myös 
muille kuin raskaana oleville, jotka tarvitsevat vakaata 
sakroiliakaalista tukea.

Materiaali: Ilmastoitu kangas, joka tuntuu viileältä ihoa vasten 
ja antaa ihon hengittää.
Polyesteriä 51%, Polyamidia 17%, Kumia 12%, Polyuretaani 8%, 
Puuvilla 7%, Elastaania 5%.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

TUOTENRO 50102

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Small 80-95 50102-00-40

16 cm 16 cm

Medium 90-105 50102-00-50

Large 100-115 50102-00-60

X Large 110-125 50102-00-70

2X Large 120-135 50102-00-80
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MammaFix - Tukivyö

MammaFix on puolijoustava tukivyö, joka tukee tehokkaasti 
lantiota. Sopii käytettäväksi raskauden aikana tai 
lantiovaivojen helpottamiseen. Kietaisumallinen tukivyö 
kiinnitetään tarranauhalla keskeltä edestä, mikä helpottaa 
vyön tukiasteen säätämistä. Vyön sisäpinnan silikonipäällyste 
estää vyötä liukumasta. MammaFix -tukivyötä on saatavana 
kaksi pituutta, joita molempia voidaan lyhentää helposti 
leikkaamalla vyön reunojen merkittyjen saumojen kohdalta. 
Vyö on valmistettu tukevasta joustavasta materiaalista ja 
joustamatto-masta tarranauhasta. Väri: musta.

Käyttöaiheet: Lantion insuffi sienssin yhteydessä sekä 
lantioliitoksen kipujen ja symfysiolyysikipujen hoitoon raskauden 
aikana ja sen jälkeen. Sopii myös muille kuin raskaana oleville, 
jotka tarvitsevat vakaata sakroiliakaalista tukea.

Materiaali: 49 % polyesteriä, 25 % luonnonkumilateksi,
14 % silikonia ja 12 % polyamidia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

TUOTENRO 50104

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro Korkeus

Small-Medium 75-110 50104-00-40
7 cm

Large-X Large 110-145 50104-00-60
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Atle Låg - Selkäortoosi

Joustava selkäortoosi, jonka muotoutuva materiaali tekee 
siitä erittäin hyvin istuvan. Tukee lannerankaa vakaasti ja 
miellyttävän tuntuisesti. Sopii useimmille vartalotyypeille, 
sekä miehille että naisille. Väreinä beige ja musta. Kevyt, 
iholla pehmeän tuntuinen ja hengittävä materiaali 
kompressoi hyvin ja on miellyttävän tuntuinen käyttää. 
Raidallinen rakenne pitää ortoosin hyvin paikallaan. 
Ortoosissa on tarrakiinnitys keskellä edessä. Joustava, 
säädettävä kiristysvyö tukee vakaasti. Kiristysvyö kiinnitetään 
myös keskeltä edestä tarralla. Kaksi irrotettavaa selkälastaa 
muotoillaan selän muodon mukaan.

Käyttöaiheet: Noidannuolen, iskiaksen ja muiden yleisesti 
esiintyvien lannerangan vaivojen hoitoon.

Materiaali: Ilmastoitu kangas, joka tuntuu viileältä ihoa 
vasten ja antaa ihon hengittää. 
64 % Polyesteriä, 14 % Polyamidia, 12 % Kumia, 
7 % Elastaania.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Irrota selkälastat ja sulje 
tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussia.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

TUOTENRO 50100

Koko Lantion 
mitta, cm

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Tuotenro
Beige

Tuotenro
Musta

X-Small * 65-80

18 cm 27 cm

50100-00-30

Small 80-95 50100-08-40 50100-00-40

Medium 95-105 50100-08-50 50100-00-50

Large 105-115 50100-08-60 50100-00-60

X Large 115-125 50100-08-70 50100-00-70

2X Large 125-135 50100-08-80 50100-00-80

* Ainoastaan musta.
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Joustava selkäortoosi, joka tukee lannerankaa vakaasti ja 
miellyttävän tuntuisesti. Sopii useimmille vartalotyypeille, 
sekä miehille että naisille. Atle Låg 50100 -ortoosia 
korkeampi malli. Väreinä beige ja musta. Kevyt, iholla 
pehmeän tuntuinen ja hengittävä materiaali kompressoi 
hyvin ja on miellyttävän tuntuinen käyttää. Raidallinen 
rakenne pitää ortoosin hyvin paikallaan. Ortoosissa on 
tarrakiinnitys edessä. Joustava, säädettävä kiristysvyö 
tukee vakaasti. Kiristysvyö kiinnitetään myös keskeltä edestä 
tarralla. Kaksi irrotettavaa selkälastaa muotoillaan selän 
muodon mukaan.

Käyttöaiheet: Noidannuolen, iskiaksen ja muiden yleisesti 
esiintyvien lannerangan vaivojen hoitoon.

Materiaali: Ilmastoitu kangas, joka tuntuu viileältä ihoa 
vasten ja antaa ihon hengittää.
64 % Polyesteriä, 14 % Polyamidia, 12 % Kumia, 
7 % Elastaania.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Irrota selkälastat ja sulje 
tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussia.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

Atle Hög - Selkäortoosi
TUOTENRO 50101

Koko Lantion 
mitta, cm

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Tuotenro
Beige

Tuotenro
Musta

Small 80-95

24 34

50100-08-40 50100-00-40

Medium 95-105 50100-08-50 50100-00-50

Large 105-115 50100-08-60 50100-00-60

X Large 115-125 50100-08-70 50100-00-70

2X Large 125-135 50100-08-80 50100-00-80
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AtleMage on puolijoustava selkäortoosi, joka tukee hyvin 
lannerankaa sekä kohottaa ja tukee vatsaa. Sopii henkilöille, 
joilla on suurikokoinen vatsa sekä käytettäväksi raskauden 
aikana ja sen jälkeen. Selkäosa on valmistettu joustavasta 
ja hyvin kompressoivasta AirX-materiaalista, joka on 
hengittävää ja miellyttävän tuntuista käyttää. Joustamaton 
etuosa tukee ja kohottaa vatsaa. Etuosan muotoa voidaan 
säätää molemmilta sivuilta tarrakiinnityksellä tarvittavan 
tuen ja koon löytämiseksi. Ortoosi sopii myös raskaana 
oleville, sillä sitä voidaan säätää vatsan kasvaessa. Joustava 
kiristysvyö kiinnitetään edestä tai vatsan alta tarralla, ja sitä 
voidaan säätää halutun tuen saamiseksi lannerankaan. Kaksi 
irrotettavaa selkälastaa muotoillaan selän muodon mukaan. 
Saatavana beigeinä.

Käyttöaiheet: Noidannuolen, iskiaksen ja muiden yleisesti 
esiintyvien lannerangan vaivojen hoitoon. Lisätukena 
suurikokoiselle vatsalle, raskauden aikana tai lievemmästä 
tyrästä kärsiville.

Materiaali: 46 % Polyamidia, 44 % Polyesteriä, 5 % Elastaania, 
4 % Puuvillaa, 2 % Kumia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Irrota selkälastat ja sulje 
tarranauhat ennen pesua. Käytä pesupussia. Älä käytä 
valkaisuainetta. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

AtleMage - Selkäortoosi
TUOTENRO 50105

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Small 80-95 50105-08-40

25 cm 26,5 cm

Medium 95-105 50105-08-50

Large 105-115 50105-08-60

X Large 115-125 50105-08-70

2X Large 125-135 50105-08-80
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Tuff - Selkäortoosi

Tuff-selkäortoosi tukee erittäin hyvin lannerankaa ja lantiota. 
Sopii henkilöille, jotka tarvitsevat matalan mutta napakasti 
tukevan selkäortoosin. Ortoosia voidaan käyttää vyötärön 
korkeudella tai lantiolla riippuen siitä, missä tukea tarvitaan. 
Jos ortoosia käytetään vyötäröllä, valitse pienempi malli. 
Tuff-ortoosissa on edessä leveä tarrakiinnitys vyötärölle 
tai lantiolle kiinnittämistä varten. Joustavat, säädettävät 
kiristysvyöt antavat vakaata tukea ja ne kiinnitetään edestä 
tarralla. Tukevasta joustinnauhasta valmistettu ortoosi sopii 
useimmille vartalotyypeille, sekä miehille että naisille. Värinä 
on musta. Korkeus keskellä edessä 15 cm, korkeus keskellä 
takana 20 cm.

Käyttöaiheet: Noidannuolen, iskiaksen ja muiden yleisesti 
esiintyvien lannerangan vaivojen hoitoon. Tuff-selkäortoosi 
sopii hyvin käytettäväksi lantion tukena esimerkiksi SI-nivelen 
toimintahäiriöstä kärsiville tai raskauden aikana. Silloin 
ortoosi kiinnitetään alemmas lantiolle.

Materiaali: 50 % polyesteriä, 30 % nailonia, 20 % Spandexia. 
Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

TUOTENRO 50200

Koko Lantion mitta, cm Tuotenro

X-Small 65-80 50200-00-30

Small 80-95 50200-00-40

Medium 95-105 50200-00-50

Large 105-115 50200-00-60

X Large 115-125 50200-00-70

2X-Large 125-135 50200-00-80
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Multi-selkäortoosi on muotoiltava, miellyttävästi tukeva 
ja kompressoiva korsetti. Sitä voidaan käyttää moneen 
tarkoitukseen ja se sopii useille vartalotyypeille, sekä miehille 
että naisille. Multi-selkäortoosi voidaan asettaa matalalle 
lantiolle tai korkeammalle vyötärön korkeudelle. Ortoosin 
etuosan leveä tarranauhakiinnitys sopii sekä lantiolle että 
vyötärölle kiinnittämistä varten. Joustavaa, säädettävää 
kiristysvyötä voidaan säätää halutun tuen mukaan. Tukevan 
ja joustamattoman materiaalin ansiosta ortoosi sopii 
erinomaisesti abdominaaliseksi tueksi. Ortoosin sivuosien 
ohut ja erittäin joustava materiaali mahdollistaa ortoosin 
käytön kapeavyötäröisillä sekä pyöreävatsaisilla. Selkäosan 
materiaali on hengittävää ja miellyttävän tuntuista. 
Selkäosan muovitukinauhat tekevät ortoosista vakaan. 
Korsettia voidaan kääntää niin, että kiinnitys tulee joko 
oikealle tai vasemmalle puolelle. Väri musta.

Käyttöaiheet: Noidannuolen, iskiaksen ja muiden yleisesti 
esiintyvien lannerangan vaivojen hoitoon. Multi-selkäortoosi 
sopii hyvin käytettäväksi lantion tukena esimerkiksi SI-
toimintahäiriöstä kärsiville tai raskauden aikana. Sopii myös 
lievemmästä tyrästä kärsiville tai henkilöille, joilla on tyrän 
muodostumisriski toimenpiteen jälkeen. Etuosan joustamaton 
materiaali kompressoi vakaasti pehmytosia, tukee tyrää ja 
vähentää arven kuormitusta.

Materiaali: 42 % polyesteriä, 40 % polyamidia, 13 % joustava, 
5 % polyuretaania.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Älä käytä valkaisuainetta. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta. 
Tasokuivaus. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä. Jos 
ortoosi tulee vyötärön korkeudelle, mitataan lantion sijaan 
vyötärön ympärysmitta.

Multi - Selkäortoosi
TUOTENRO 50240

Koko Mitta cm Tuotenro
Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Small 80-95 50240-00-40

18 cm 21 cm

Medium 90-105 50240-00-50

Large 105-115 50240-00-60

X Large 115-125 50240-00-70

2X Large 125-135 50240-00-80
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Bure - Selkäortoosi

Joustava ja toiminnallinen selkäortoosi, joka on erittäin 
tukeva ja tukee lannerankaa miellyttävän tuntuisesti. Sopii 
useimmille vartalotyypeille, sekä miehille että naisille. 
Kiinnitetään edestä tarralla. Leveät, joustavat kiristysvyöt 
ovat säädettävät ja ne kiinnitetään keskeltäedestä tarralla. 
Kaksi irrotettavaa selkälastaa voidaan muotoilla selän 
muodon mukaan.

Käyttöaiheet: Noidannuolen, iskiaksen ja muiden yleisesti 
esiintyvien lannerangan vaivojen hoitoon.

Materiaali: 55 % polyesteriä, 30 % polyamidia, 15 % 
Spandexia. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Irrota selkälastat ja sulje 
tarranauhat ennen pesua. Älä käytä
valkaisuaineita. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus. 
Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

TUOTENRO 50241, 50242

50241: 15 cm edessä, 26 cm takaa

50242: 19 cm edestä, 32 cm takaa

Bure Matala, musta Bure Korkea, musta

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Tuotenro
Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Small 80-95 50241-00-40

15 
cm

26 
cm

50242-00-40

19 
cm

32 
cm

Medium 90-105 50241-00-50 50242-00-50

Large 100-115 50241-00-60 50242-00-60

X Large 115-125 50241-00-70 50242-00-70

2X Large 125-135 50241-00-80 50242-00-80



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU 

50532

50533

50531

50536

54

20
20

03
18

_F
I

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sweden • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Lisätietoja ja käyttöohjeita löytyy osoitteesta www.nordicare.se

Tukeva kangaskorsetti, jossa on joustavat kiristysvyöt 
sivuilla. Helppo pukea ja säätää haluttuun kompressioon, 
myös henkilöiden, joille käsien käyttö on hankalaa. 
Kangas on hieman joustavaa, mikä parantaa istuvuutta 
ja tekee korsetista erittäin miellyttävän käyttää. Korsetissa 
on kaksi avointa tukinauhaa selässä ja kaksi lastaa. 
Tarrakiinnitys keskellä edessä. Useat ohuet kiinniommellut 
muovitukinauhat ympäri korsettia vähentävät kuormitusta 
ja antava tukea. Sopii sekä suoravartaloiselle että 
kapeavyötäröiselle kiristysvöiden ansiosta. Väri harmaa.

Puolivalmis Ronja-korsetti: Puolivalmiissa Ronja-korsetissa, 
tuotenumero 50536-26, on kaksi avointa saumaa 
takakappaleessa, ja sitä voidaan kaventaa tai lyhentää 
tarpeen mukaan. Mukana reunanauha, tukinauhat ja lastat.

Käyttöaiheet: Selkäsärky, selän insuffi sienssi.

Materiaali: 60 % puuvillaa, 28 % polyamidia, 7 % elastaania, 
5 % polyesteriä. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Hienopesu 40 °C. Irrota lastat ja sulje 
tarranauhat ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa. 

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

Tarvikkeet: Reunanauhaa, lastoja ja tukinauhoja voidaan 
ostaa myös erikseen.

Ronja - Selkäortoosi
TUOTENRO 50531, 50532, 50533, 50536

C
hi

ld

Ronja Matala - 50531 Ronja Keskikoko - 50532 Ronja Korkea - 50533

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro

Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Tuotenro
Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

Tuotenro
Korkeus 
keskellä 
edessä

Korkeus 
keskellä 
takana

XX Small* 60-75

18 cm 28 cm

50532-26-20

20 cm 33 cm 23 cm 38 cm

X Small 70-85 50531-26-30 50532-26-30 50533-26-30

Small 80-95 50531-26-40 50532-26-40 50533-26-40

Medium 90-105 50531-26-50 50532-26-50 50533-26-50

Large 105-115 50531-26-60 50532-26-60 50533-26-60

X Large 115-125 50531-26-70 50532-26-70 50533-26-70

2X Large 125-135 50531-26-80 50532-26-80 50533-26-80

*ainoastaan Ronja keskikoko-50532

C
hi

ld

Puolivalmis Ronja-korsetti - 50536

Koko Lantion 
mitta cm Tuotenro Höjd 

mitt fram
Höjd 

mitt bak

X Small-Small 70-95 50536-06-40

22 cm 37 cmMedium-Large 95-115 50536-06-50

X Large-2X Large 115-135 50536-06-60
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Balder - Nivustyrävyö

Balder-nivustyrävyö on joustava ja huomaamaton, 
eikä näy vaatteiden läpi. Hyvin tukevaa tyrävyötä 
voidaan käyttää lievemmän tai keskikokoisen tyrän 
kanssa. Tyrävyötä on helppo säätää. Saatavana 
on molemminpuolinen ja toispuoleinen malli. 
Molemminpuolisen Balder-tyrävyön mukana tulee kaksi 
irrallista pelottia, jotka voidaan laittaa etutaskuihin. 
Vasemmanpuolisen ja oikeanpuolisen Balder-tyrävyön 
mukana tulee yksi pelotti. Pelotteja voidaan muotoilla ja 
hioa potilaan tarpeisiin sopiviksi. Tyrävyön taskuun voidaan 
laittaa myös erikoisvalmisteinen pelotti.

Balder-tyrävyö on muotoon ommeltu, ja sitä voidaan 
säätää portaattomasti korkeus- ja sivusuunnassa hyvän 
istuvuuden aikaansaamiseksi. Pehmeä, helposti sopivan 
pituiseksi lyhennettävä haaranauha kiinnitetään lantiolle 
tarranauhalla. Taskut ja vyön sisäpinta on valmistettu 
pehmeästä, miellyttävän tuntuisesta, ilmavasta ja 
hengittävästä materiaalista.

Käyttöaiheet: Nivustyrä. Ennen toimenpidettä, 
toimenpiteen jälkeen tai jatkuvaan käyttöön. 
Vastaindikaatio: puristunut nivustyrä.

Materiaali: 60 % polyamidia, 26 % polyesteriä, 10 % 
polyetyleeniä, 4 % kumia. Pelotit polyetyleenivaahtoa.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat ennen 
pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

TUOTENRO 50215, 50216

50215-00: Balder Molemminpuolinen

50216-20: Oikeanpuolinen

Koko Lantion 
mitta cm

Tuotenro 
Balder 

Kaksinkertainen, 
musta

Tuotenro 
Balder Vasen, 

musta

Tuotenro
Balder Oikea, 

musta

X Small 70-85 50215-00-30 50216-10-30 50216-20-30

Small 80-95 50215-00-40 50216-10-40 50216-20-40

Medium 90-105 50215-00-50 50216-10-50 50216-20-50

Large 100-115 50215-00-60 50216-10-60 50216-20-60

X-Large 110-125 50215-00-70 50216-10-70 50216-20-70

Re
g

. d
e

si
g

n 
b

y 
O

H
IM

: 0
01

19
55

15
-0

0
01

Re
g

. d
e

si
g

n 
b

y 
O

H
IM

: 0
02

33
89

54
-0

0
01
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Ballerina on toiminnallinen ryhtivyö, joka muistuttaa 
miellyttävällä tavalla rintarangan hyvästä ryhdistä. 
Yli olkapäiden kulkevat leveät, pehmeät vyöt 
kulkevat ristiin selässä ja ne kiinnitetään eteen 
tarranauhalla. Leveä ja tukeva selkäosa vaikuttaa 
tehokkaasti hartioiden asentoon tuottamatta 
epämiellyttävää painetta palleaan. Ballerina-
tukivyö myös vähentää rintarangan kuormitusta. 
Tukivyö on helppo leikata sopivan mittaiseksi. 
Joustavaa ja miellyttävän tuntuista ortoosia 
voidaan käyttää vaatteiden alla. Väri musta.

Käyttöaiheet: Käytetään liiallisen torakaalisen 
kyfoosin hoitoon. Voidaan käyttää myös 
solisluumurtuman yhteydessä, spinaalistenoositoi-
menpiteen jälkeen, hengityksen helpottamiseksi ja 
nikamapuristuksen yhteydessä.

Materiaali: Ilmastoitu kangas, joka tuntuu viileältä 
ihoa vasten ja antaa ihon hengittää. 
52% Polyamidia, 42% Polyesteriä, 5% Elastaania, 1% 
Elastomeeri. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Sulje tarranauhat 
ennen pesua. Suositellaan pesua pesupussissa.

Mittaaminen: Rintakehän ympärysmitta rinnan 
alta senttimetreinä.

Ballerina - Ryhtivyö
TUOTENRO 50103

Koko Rintakehän mitta, cm Tuotenro

Small 65-80 50103-00-40

Medium 80-95 50103-00-50

Large 95-110 50103-00-60

X-Large 110-125 50103-00-70
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3-pistetuenta käytetään fleksion ja sivuliikkuvuuden 
rajoittamiseen ja kontrolloimiseen selkärangan 
thorakolumbaalisessa osassa.

Helppo säätää:

•  Alempi kaari voidaan säätää liikkuvaksi tai 
 kiinteäksi. Kun kaari säädetään liikkuvaksi, ortoosia 
 on miellyttävämpi käyttää erityisesti istuessa.

• Ylemmän kaaren leveyttä voidaan säätää, ja 
 kaaren kulmaa voidaan säätää tarpeen mukaan 
 parhaan istuvuuden saamiseksi rintakehän yli 
 eriasteisen lordoosin yhteydessä.

• Ortoosin korkeutta voidaan säätää. Sivuosien 
 pehmuste on jaettu ja se voidaan sijoittaa 
 haluttuun kohtaan.

Kun ortoosi on säädetty sopivaksi, sen pukeminen ja 
riisuminen tapahtuu soljen avulla. Solki on suljettuna 
jousikuormitteinen, mikä tekee tuotteesta turvallisen 
käyttää. Suihkussa käyminen Birk Easy -ortoosin kanssa on 
helppoa. Pehmuste hylkii vettä.

Käyttöaiheet: Murtumat, nikamien yhteenpuristuminen, 
osteoporoosi, sijoiltaan meno, artroosi.

Materiaali: Anodisoitu alumiini. Pehmuste PE-vaahtoa, 
harmaata synteettistä nahkaa. Polyesterivyö. Ei sisällä 
lateksia.

Pesuohjeet: Pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla.

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta senttimetreinä.

BirkEasy - 3-pistetuenta
TUOTENRO 50351

Koko Mitta cm Korkeus Tuotenro

X Small 74-86 34-42 50351-09-30

Small 84-98 34-42 50351-09-40

Medium 96-110 40-54 50351-09-50

Large 106-120 40-54 50351-09-60

FITS ALL BODY TYPES
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Cash II - Hyperekstensio-ortoosi

Hyperekstensio-ortoosi alumiinia. Matala profiili 
tekee ortoosista kätevän, mahdollisimman 
huomaamattoman ja miellyttävän käyttää.

Helppo säätää:
 
• Kehystä sekä rinta- ja häpyluulevyjä on helppo 
 muotoilla tai taivuttaa käyttäjälle sopivan 
 istuvuuden löytämiseksi.

• Rinta- ja häpyluulevyjä voidaan nostaa tai 
 laskea portaattomasti.

• Muotoiltava muovinen selkälevy ja kiinteä 
 alumiinikisko.

• Muotoonpuristettu pehmuste on pestävä ja sitä 
 on helppo lyhentää tai leikata.

• Vyötäröhihna kiinnitetään sivulle soljella. 
 Sen pituutta on helppo säätää tarralla.

Koko: Yksi koko, joka sopii useimmille.
Säädettävä korkeus 39,5–53 cm. Säädettävä 
vyötärönympärys jopa 135 cm:iin saakka.

Käyttöaiheet: Vakaat murtumat T7-L2, trauman 
jälkeen tai osteoporoosin seurauksena 
aiheutuneet kompressiomurtumat. Fleksion 
vähentämiseksi osteoporoosissa tai kyfoosissa. 
Säryn lievitys osteoartriitissa, luksaatioissa tai muissa 
selkäongelmissa.

Vastaindikaatiot: Instabiilit torakaaliset tai 
lumbaaliset murtumat.

Materiaali: Anodisoitu alumiini. Selkälevy 
polyetyleeniä. Pehmuste Volara®. Nailonvyö. Ei 
sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla.

TUOTENRO 50385
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Mio-rintavyötä käytetään toimenpiteen jälkeen 
rintaimplantin vakauttamisen ja paikalleen 
asettumisen edistämiseen. Rintavyötä on helppo 
säätää edestä tarranauhalla. Pehmeää, miellyttävän 
tuntuista ja hengittävää materiaalia. Värit valkoinen 
ja musta. Yksi koko.

Käyttöaiheet: Rintaimplantin paikalleen asettumisen 
edistäminen.

Materiaali: 56 % Polyamidia, 34% Polyesteri, 10 % 

Elastaania. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohjeet: Konepesu 60 °C. Kiinnitä tarranauhat. 
Käytä pyykkipussi. Älä Valkaisu, Kemiallinen pesu 
kielletty. Silitys ja ei rumpukuivausta.

Mio - Rintavyö
TUOTENRO 50223

Malli Tuotenro Korkeus Pakkaus

Mio, musta 50223-00-50 7,5 cm 1 st

Mio, musta 50223-90-50 7,5 cm 35 st

Mio, valkoinen 50223-09-50 7,5 cm 1 st

Mio, valkoinen 50223-99-50 7,5 cm 35 st
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Mika - Kiinnitysnauha
TUOTENRO 50224

Pehmeä kiinnitysnauha erilaisten sidosten ja avannepussin 
kiinnittämiseen sekä käytettäväksi rintanauhana. Helppo 
sulkea tarranauhalla. Kiinnitysnauha on valmistettu 
joustavasta materiaalista, joka hengittää ja tuntuu 
mukavalta iholla. Säädettävä koko. Kiinnitysnauhan 
tiukkuutta voidaan säätää tarpeen mukaan. Mika on 
saatavana kaksi joustavaa kokoa. Kiinnityskohta on 
huomaamaton eikä se ole näkyvissä vaatteiden alla. 
Mikaa on saatavana valkoisena. Korkeus 15 cm. 
Kiinnityshihnaa ei voi leikata.

Käyttöaiheet: Käytetään kiinnitysnauhana erityyppisten 
leikkausten jälkeen. Esimerkiksi sidosten, avannepussin 
kiinnittämiseen tai rintanauhana erityyppisten 
rintaleikkausten jälkeen,  selässä ja kainalossa tapahtuvaa 
kompressiota varten.

Materiaali: 80 % Polyamidia, 10 % Polyesteri, 10 % Elastaania. 
Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 60°. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, 
sillä se saattaa heikentää materiaalin toimintaa. Ei silitystä. 
Ei rumpukuivausta.

Koko/Mittaaminen: Ympärysmitta kohdasta, johon tuki tulee. 

Koko Tuotenro Korkeus Ympärysmitta 
cm

S/M 50224-09-40 15 cm 65-115

L/XL 50224-09-60 15 cm 110-145
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Painijanselkä ja leveät sivuosat. 
Liivit ovat helppokäyttöiset, sillä 
ne voi avata sekä edestä että 
olkaimista. Mirabelle, musta 
(ei Queen-malli).

Tukevat, saumattomat, erittäin pehmeästä materiaalista valmistetut 
postoperatiiviset rintaliivit eri alueiden kompressioon. Suunniteltu 
käytettäväksi rintaleikkauksen ja/tai sädehoidon jälkeisen kuntoutuksen 
aikana, kun kompressio on tarpeen paranemisen edistämiseksi sekä 
seroomariskin ja haavojen aukeamisriskin pienentämiseksi. Täysin 
avattava malli, jota on helppo käyttää heti leikkauksen jälkeen ja 
paranemisen aikana.

Saatavilla myös hyvin suurina kokoina Mirabelle Queen -mallina. Malli on 
erityisen korkea ja leveä, mutta sen hyödyt ovat samat kuin Mirabellella.

- Kompressio aste 2 - Tukeva. 
- Avataan keskeltä edestä, hakasilla säädettävissä kaksi kokoa.
- Leveät, hakasilla edestä 4-portaisesti säädettävät olkaimet.
- Kupissa kaksinkertainen materiaali, tasku vanulle/proteesille.
- Pehmeä, leveä, saumaton reuna rintojen alla, tuntuu miellyttävältä 
  myös, jos ihossa on haava/arpikudosta.

Käyttöaiheet: Postoperatiiviset rintaliivit erityisen tukevaan kompressioon 
sädehoidon ja rintaleikkausten jälkeen, esimerkiksi rintojen suurennuksen, 
pienennyksen, poiston ja osapoiston sekä rintarekonstruktion jälkeen.

Materiaali: Mirabelle: 91% polyamidi, 9% elastaani. Lateksiton.
Mirabelle Queen: 94% polyamidi, 6% elastaani. Lateksiton.

Pesuohjeet: Konepesu 60 ºC. Värien säilyvyyden parantamiseksi 
suositellaan pesua 40 ºC:ssa. Voidaan rumpukuivata matalassa 
lämpötilassa. Älä käytä valkaisuainetta, klooria äläkä huuhteluainetta. 
Ei saa silittää. Pese mieluiten pesupussissa.

Mirabelle - Tukirintaliivit
TUOTENRO 31144, 31145

            s-2XL: MIRABELLE                     3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN

 cm 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Ku
p

p
ik

o
ko

AA
A
B
C
D
E
F
G

S

M L XL 2XL
3XL 4XL

Koko-ohje:

MinMax Kompression aste

1 2 3 4 5

Koko
Tuotenro
Mirabelle 
valkoinen

Tuotenro
Mirabelle 
musta

S 31144-09-40 31144-00-40

M 31144-09-50 31144-00-50

L 31144-09-60 31144-00-60

XL 31144-09-70 31144-00-70

2XL 31144-09-80 31144-00-80

Koko
Tuotenro
Mirabelle Queen, 
valkoinen

3XL 31145-09-90

4XL 31145-09-91
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Tukevat, mukavat, saumattomat postoperatiiviset rintaliivit. Sievä 
malli, syvempään uurrettu etuosa. Hyödylliset rintaleikkausten 
yhteydessä. Erittäin pehmeä neulosmateriaali suojaa aristavaa, 
herkkää ihoa. Soveltuvat myös pehmeiksi proteesiliiveiksi.

- Kompressio aste 2 - Tukeva.
- Takaa avattavat. Leveä hakasnauha, säädettävissä kolmeen 
  kokoon (4x3 hakaset).
- Leveät olkaimet, säätömekanismi takana.
- Kupissa kaksinkertainen materiaali, tasku vanulle/proteesille.
- Pehmeä, leveä, saumaton reuna rintojen alla, tuntuu 
  miellyttävältä myös, jos ihossa on haava/arpikudosta.

Käyttöaiheet: Postoperatiiviset liivit tukeva kompressio. 
Suositellaan, kun heti leikkauksen jälkeen tarvitaan tukevaa 
paikoillaan pitoa ja kompressiota. Soveltuvat myös kauniiksi ja 
mukaviksi toisen vaiheen rintaliiveiksi rintaleikkauksen jälkeen.

Proteesiliiveiksi tasku vanulle/proteesille.

Materiaali: 79 % polyamidi, 11 % elastaani, 10 % polyesteri. 
Lateksiton.

Pesuohjeet: Konepesu 60 ºC. Värien säilyvyyden parantamiseksi 
suositellaan pesua 40 ºC:ssa. Voidaan rumpukuivata matalassa 
lämpötilassa. Älä käytä valkaisuainetta, klooria äläkä 
huuhteluainetta. Ei saa silittää. Pese mieluiten pesupussissa.

Sandra - Postoperatiiviset rintaliivit
TUOTENRO 31147

Syvempi etuosan uurre, leveä, 
säädettävä kiinnitys ja olkaimien 
säätö takana.

Koko-ohje:

cm 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ku
p

p
ik

o
ko

A

S (Cup A-C) M (Cup A-C) L (Cup A-C) XL (Cup A-C) 2XL (Cup A-C)B

C

D

S (Cup D-F) M (Cup D-F) L (Cup D-F) XL (Cup D-F) 2XL (Cup D-F)E

F

MinMax Kompression aste

1 2 3 4 5

Koko
Tuotenro
Sandra valkoi-
nen, cup A-C

Tuotenro
Sandra smusta, 
cup A-C

Tuotenro
Sandra valkoi-
nen, cup D-F

Tuotenro
Sandra musta, 
cup D-F

S 31147-19-40 31147-10-40 31147-49-40 31147-40-40

M 31147-19-50 31147-10-50 31147-49-50 31147-40-50

L 31147-19-60 31147-10-60 31147-49-60 31147-40-60

XL 31147-19-70 31147-10-70 31147-49-70 31147-40-70

2XL 31147-19-80 31147-10-80 31147-49-80 31147-40-80
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Tukevat, saumattomat kompressioliivit rintaliivit kaksinkertaista 
materiaalia, suuri kompressioaste. Suunniteltu käytettäväksi 
kuntoutusaikana rintaleikkauksen tai sädehoidon jälkeen, kun 
tarvitaan voimakkaampaa kompressiota. Soveltuvat käytettäviksi 
myös lymfedeeman hoidon aikana. Täysin avattava etuosa 
ja olkaimet helpottavat käyttöä heti leikkauksen jälkeen/
paranemisprosessin aikana.

- Kompressio aste 1 - Suuri.
- Avataan keskeltä edestä, hakasilla säädettävissä kolmeen 
  kokoon.
- Leveät, hakasilla edestä useat portaisesti säädettävät olkaimet.
- Kupissa kaksinkertainen materiaali, tasku vanulle/proteesille.
- Pehmeä, leveä, saumaton reuna rintojen alla, tuntuu 
  miellyttävältä myös, jos ihossa on haava/arpikudosta.
- Erityisen korkea malli kainalon alta, selästä ja edestä keskeltä.

Käyttöaiheet: Kompressioliivit rintaliivit, tarkoitettu käytettäväksi 
kun tarvitaan voimakasta kompressiota. Erityyppisten 
rintaleikkausten kuten mastektomian jälkeen sekä lymfedeeman 
hoidon yhteydessä.

Materiaali: 83% polyamidi, 11 % elastaani, 6% polyesteri. Lateksiton.

Pesuohjeet: Konepesu 60 ºC. Värien säilyvyyden parantamiseksi 
suositellaan pesua 40 ºC:ssa. Voidaan rumpukuivata matalassa 
lämpötilassa. Älä käytä valkaisuainetta, klooria äläkä 
huuhteluainetta. Ei saa silittää. Pese mieluiten pesupussissa.

Klara - Kompressioliivit rintaliivit

Malli Koko Tuotenro

Klara valkoinen S 31148-09-40

Klara valkoinen M 31148-09-50

Klara valkoinen L 31148-09-60

Klara valkoinen XL 31148-09-70

Klara valkoinen 2XL 31148-09-80

Selästä leveämpi, edestä keskeltä 
korkea malli. Täysin avattava 
etuosa hakasilla helpottaa 
käyttöä. Moneen kokoon 
säädettävät olkaimet.

Koko-ohje:

cm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ku
p

p
ik

o
ko

AA

A

B

C

D

E

S M L XL 2XL

TUOTENRO 31148

MinMax Kompression aste 

1 2 3 4 5
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Painijanselkä. Säädettävät 
olkaimet ja säädettävät edessä.

Tukirintaliivit antavat optimaalisen tuen. Rintaliivit voi avata 
sekä edestä että olkaimista, mikä helpottaa pukemista ja 
liivien käsittelyä leikkaus- ja toipumisvaiheissa. Käytetään 
rintakirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Tukevat kupit, 
säädettävät olkaimet, etupuolelta avattavat hakaset. 
Painijanselkä ja leveät sivuosat tekevät liiveistä tukevat. 

Koko: Saatavana koot: 
Valkoinen: 65 E-G, 70 D-G, 75 B-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-B.
Musta: 65 D-G, 70 A-F, 75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-C, 95 A-C.

Käyttöaiheet: Käytetään rintakirurgisten toimenpiteiden 
yhteydessä. Tukevat rintaliivit pitävät implantit paikoillaan 
ja vähentävät leikkauksen jälkeisen turvotuksen ja 
verenvuodon riskiä. Niillä on myös lääkinnällinen ja jopa 
kipua lievittävä vaikutus.

Materiaali: Polyamidi 70%, Elastaani 15%, Cotton 15%. Ei 
sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa pestä 
korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 ºC). Tuote kestää 
pidempään, jos se pestään matalammissa lämpötiloissa. 
Ei rumpukuivausta. Kuivataan ripustettuna tai tasolla. Sulje 
koukut ja silmät ennen pesua. Veritahrat voidaan poistaa 
liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. Älä käytä 
valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa.

Mittaukset - näin mittaat kokosi:

1. Mittaa tiukka ympärysmitta rintojen alta = X. 
Pyöristä mitta lähimpään tasalukuun viiden senttimetrin 
välein (esimerkiksi mitta 78 cm pyöristetään kokoon 80).

2. Ota löysä mitta rintalastan yli rintojen korkeimmalta 
kohdalta selkärangan keskeltä = Y. Kertaa tämä mittaus 
kahdella = Y2.

3. Ero mitta Y2 ja X välillä määrittää kuppikoon 
(Y2 - X = kuppikoko).

Victoria - Tukirintaliivit
TUOTENRO 31146

Koko opas:

Y2-X = Kuppikoko

Erotus cm 13 15 17 19 21 23  25 27 29

Kuppikoko A B  C  D E F G H I

Malli Tuotenro

Victoria, valkoinen 31146-09

Victoria, musta 31146-00

Ympärysmitta rintojen alta = X

Ympärys. X cm 63-67 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92 93-97

= Koko 65 70 75 80 85 90 95

X

Y

X

Y
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Hakakiinnitys selässä. Leveät ja 
säädettävät olkaimet. Leveä tuki 
kainaloiden alla.

Kaarituettomat rintaliivit pehmeästä mikrokuitukankaasta. 
Tukevat kupit, leveät ja säädettävät olkaimet. 
Hakakiinnitys selässä, 3x3 riviä.

Koko: Felicia-liiveistä on saatavilla seuraavat koot:
65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.

Käyttöaiheet: Käytetään eri tyyppisten rintaleikkausten 
jälkeen tai tukevana rintaliivinä päivittäin. 

Materiaali: Polyamidi 95%, Elastaani 5%. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa 
pestä korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 ºC). 
Tuote kestää pidempään, jos se pestään matalammissa 
lämpötiloissa. Ei rumpukuivausta. Kuivataan ripustettuna 
tai tasolla. Sulje hakaset ennen pesua. Veritahrat voidaan 
poistaa liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. 
Älä käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa 
heikentää materiaalin toimintaa.

Mittaukset - näin mittaat kokosi:

1. Mittaa tiukka ympärysmitta rintojen alta = X. Pyöristä 
mitta lähimpään tasalukuun viiden senttimetrin välein 
(esimerkiksi mitta 78 cm pyöristetään kokoon 80).

2. Ota löysä mitta rintalastan yli rintojen korkeimmalta 
kohdalta selkärangan keskeltä = Y. Kertaa tämä mittaus 
kahdella = Y2.

3. Ero mitta Y2 ja X välillä määrittää kuppikoon 
(Y2 - X = kuppikoko).

Felicia - Tukirintaliivit
TUOTENRO 31151

Ympärysmitta rintojen alta = X

Ympärys. X cm 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92

= Koko 70 75 80 85 90

Koko opas:

Y2-X = Kuppikoko

Erotus cm 17 19 21 23 25

Kuppikoko  C  D E F G X

Y

X

Y
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Hakakiinnitys selässä. Leveät ja 
säädettävät olkaimet. Leveä tuki 
kainaloiden alla.

Rintaliivit pehmeästä mikrokuitukankaasta. Tukevat kupit, 
leveät ja säädettävät olkaimet. Hakakiinnitys selässä, 3x3 riviä.

Koko: Evelina-liiveistä on saatavilla seuraavat koot:
65 D-G, 70 D-G, 75 D-G, 80 D-G, 85 D-G.

Käyttöaiheet: Käytetään eri tyyppisten rintaleikkausten 
jälkeen tai tukevana rintaliivinä päivittäin. 

Materiaali: Polyamidi 90%, Elastaani 10%. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC, voidaan tarvittaessa pestä 
korkeammassa lämpötilassa (enintään 60 ºC). Tuote kestää 
pidempään, jos se pestään matalammissa lämpötiloissa. 
Ei rumpukuivausta. Kuivataan ripustettuna tai tasolla. Sulje 
hakaset ennen pesua. Veritahrat voidaan poistaa 
liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. Älä käytä 
valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa.

Mittaukset - näin mittaat kokosi:

1. Mittaa tiukka ympärysmitta rintojen alta = X. Pyöristä 
mitta lähimpään tasalukuun viiden senttimetrin välein 
(esimerkiksi mitta 78 cm pyöristetään kokoon 80).

2. Ota löysä mitta rintalastan yli rintojen korkeimmalta 
kohdalta selkärangan keskeltä = Y. Kertaa tämä mittaus 
kahdella = Y2.

3. Ero mitta Y2 ja X välillä määrittää kuppikoon 
(Y2 - X = kuppikoko).

Evelina - Tukirintaliivit
TUOTENRO 31152

Y2-X = Kuppikoko

Erotus cm 19 21 23 25

Kuppikoko D E F G

Ympärysmitta rintojen alta = X

Ympärys. X cm 63-67 68–72 73–77 78–82 83-87

= Koko 65 70 75 80 85

Koko opas:

X

Y

X

Y
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Viola-body antaa lisätukea vatsalle ja selälle. Kiinteä tukivyö 
tukee ja kompressoi vartaloa hyvin. Viola-body sopii hyvin 
käytettäväksi vatsan plastiikkakirurgisten toimenpiteiden 
jälkeen. Viola-body on helppo pukea ja riisua sivulla olevan 
vetoketjun avulla. Tukiliivi kiinnitetään sivulta hakasella. 
Bodyssa on irrotettavat olkaimet. Joissa avattava haara.

Käyttöaiheet: Viola-bodya suositellaan käytettäväksi 
vatsan tai selän alueen plastiikkakirurgisen toimenpiteen tai 
rasvaimun jälkeen. NordiCaren kompressiovaatteita käytetään 
plastiikkakirurgisten toimenpiteiden jälkeen mahdollisimman 
hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Kompressio vähentää 
turvotusta ja verenvuotoriskiä toimenpiteen jälkeen, tukee 
parantumista ja lievittää myös särkyä. 

Materiaali: 85 % polyamidia, 15 % elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Kompressiovaatteet voidaan tarvittaessa pestä 
koneessa 40 asteen lämpötilassa. Tuote pysyy hyväkuntoisena 
pidempään, jos se pestään käsin ja kuivataan ripustettuna tai 
tasolla. Veritahrat voidaan poistaa liottamalla tai pesemällä 
kylmässä vedessä. Älä käytä valkaisuaineita tai kloriinia.

Koon valitseminen Koko: Sopiva koko valitaan ennen 
toimenpidettä. Vaatteen tulee istua tiukasti tuntumatta 
epämiellyttävältä. Pienempään kokoon voidaan mahdollisesti 
siirtyä jonkin aikaa toimenpiteen jälkeen.

HUOMIO! Tukitekstiilit on suunniteltu istua tiukasti. 
Optimaalinen puristus ja tuki vaatii huolellista mittausta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön kapein kohta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä, ympärysmitta lantion laaj
immasta kohdasta.

Viola - Kompressiobody
TUOTENRO 51100

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Koko Vyötärön 
mitta, cm

Lantion 
mitta, cm

Tuotenro
musta

X Small 53-59 79-84 51100-00-30

Small 60-66 85-92 51100-00-40

Medium 67-74 93-100 51100-00-50

Large 75-82 101-108 51100-00-60

X Large 83-89 109-114 51100-00-70

2X Large 90-100 115-122 51100-00-80
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Viveca - Kompressiobody
TUOTENRO 51101

Viveca-kompressiobody antaa lisätukea vatsalle, selälle ja 
reisille. Kiinteä tukivyö tukee ja kompressoi vatsaa. Viveca-
body sopii hyvin käytettäväksi vatsan plastiikkakirurgisen 
toimenpiteen jälkeen. Body tukee myös takamusta. Sivulla 
olevan vetoketjun ansiosta body on helppo pukea ja riisua. 
Kiinteä tukiliivi suljetaan hakasella. Haaraosan aukko tekee 
bodysta hygieenisen ja miellyttävän käyttää. Bodyn päälle 
voidaan pukea tavalliset alushousut.

Käyttöaiheet: Viveca-bodya suositellaan käytettäväksi 
vatsan, selän, takamuksen tai reisien plastiikkakirurgisen 
toimenpiteen tai rasvaimun jälkeen. NordiCaren 
kompressiovaatteita käytetään plastiikkakirurgisten 
toimenpiteiden jälkeen mahdollisimman hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Kompressio vähentää 
turvotusta ja verenvuotoriskiä toimenpiteen jälkeen, 
tukee parantumista ja lievittää myös särkyä. 

Materiaali: 85% Polyamidia 15% Elastanania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Kompressiovaatteet voidaan tarvittaessa 
pestä koneessa 40 asteen lämpötilassa. Tuote pysyy 
hyväkuntoisena pidempään, jos se pestään käsin ja 
kuivataan ripustettuna tai tasolla. Veritahrat voidaan 
poistaa liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. Älä 
käytä valkaisuaineita tai kloriinia.

Koon valitseminen Koko: Sopiva koko valitaan ennen 
toimenpidettä. Vaatteen tulee istua tiukasti tuntumatta 
epämiellyttävältä. Pienempään kokoon voidaan 
mahdollisesti siirtyä jonkin aikaa toimenpiteen jälkeen.

HUOMIO! Tukitekstiilit on suunniteltu istua tiukasti. 
Optimaalinen puristus ja tuki vaatii huolellista mittausta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön kapein kohta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä, ympärysmitta lantion 
laajimmasta kohdasta.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Koko Vyötärön 
mitta, cm

Lantion 
mitta, cm

Tuotenro 
valkoinen

Tuotenro
musta

X Small 53-59 79-84 51101-09-30 51101-00-30

Small 60-66 85-92 51101-09-40 51101-00-40

Medium 67-74 93-100 51101-09-50 51101-00-50

Large 75-82 101-108 51101-09-60 51101-00-60

X Large 83-89 109-114 51101-09-70 51101-00-70

2X Large 90-100 115-122 51101-00-80
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Noelle - Kompressiohousut
TUOTENRO 51102

Noelle-kompressiohousut tukevat vatsasta ja takamuksen 
alta. Nilkkapituiset lahkeet. Sivulla olevan vetoketjun ansiosta 
Noelle-kompressiohousut on helppo pukea ja riisua.

Käyttöaiheet:
Noelle-kompressiohousuja suositellaan käytettäväksi 
vatsan, reisien tai polvien rasvaimun jälkeen. NordiCaren 
kompressiovaatteita käytetään plastiikkakirurgisten 
toimenpiteiden jälkeen mahdollisimman hyvän 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Kompressio vähentää 
turvotusta ja verenvuotoriskiä toimenpiteen jälkeen, tukee 
parantumista ja lievittää myös särkyä. 

Materiaali:
85 % polyamidia, 15 % elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet:
Kompressiovaatteet voidaan tarvittaessa pestä koneessa 
40 asteen lämpötilassa. Tuote pysyy hyväkuntoisena 
pidempään, jos se pestään käsin ja kuivataan ripustettuna tai 
tasolla. Veritahrat voidaan poistaa liottamalla tai pesemällä 
kylmässä vedessä. Älä käytä valkaisuaineita tai kloriinia.

Koon valitseminen Koko:
Sopiva koko valitaan ennen toimenpidettä. Vaatteen tulee 
istua tiukasti tuntumatta epämiellyttävältä. Pienempään 
kokoon voidaan mahdollisesti siirtyä jonkin aikaa 
toimenpiteen jälkeen.

HUOMIO! Tukitekstiilit on suunniteltu istua tiukasti. 
Optimaalinen puristus ja tuki vaatii huolellista mittausta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön kapein kohta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä, ympärysmitta lantion 
laajimmasta kohdasta.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Koko Vyötärön 
mitta, cm

Lantion 
mitta, cm

Tuotenro
musta

X Small 53-59 79-84 51102-00-30

Small 60-66 85-92 51102-00-40

Medium 67-74 93-100 51102-00-50

Large 75-82 101-108 51102-00-60

X Large 83-89 109-114 51102-00-70

2X Large 90-100 115-122 51102-00-70
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Säädettävät olkaimet. Vetoketju 
koukku ja pehmeä suojaa .

51103-00  Vilmer takapuoli

Vilmer -kompressioliiviä käytetään esimerkiksi 
gynekomastian vuoksi tehdyn rinnan alueen 
leikkaushoidon jälkeen ehkäisemään turvotusta 
ja verenvuotoriskiä. Säädettävät, leveät olkaimet, 
kaksinkertainen materiaali takaavat tukevan kompression 
koko rinnan alueelle. Vetoketju. Kokopitkä. 

Käyttöaiheet: Vilmer -kompressioliiviä suositellaan 
käytettäväksi post op -tukitekstiilinä, jotta gynekomastian 
vuoksi tehty rinnan alueen leikkaushoito  johtaa hyvään 
lopputuloksen. Kompressio vähentää turvotusta ja 
verenvuotoriskiä toimenpiteen jälkeen, tukee parantumista 
ja lievittää myös särkyä.

Materiaali: Polyamidi 80%, Elastaani 20%. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Kompressiovaatteet voidaan tarvittaessa 
pestä koneessa 60ºC asteen lämpötilassa. Tuote pysyy 
hyväkuntoisena pidempään, jos se pestään käsin ja 
kuivataan ripustettuna tai tasolla. Veritahrat voidaan 
poistaa liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. Älä 
käytä valkaisuaineita tai kloriinia.

Mittaaminen: Sopiva koko valitaan ennen toimenpidettä. 
Vaatteen tulee istua tiukasti tuntumatta epämiellyttävältä. 
Pienempään kokoon voidaan mahdollisesti siirtyä jonkin 
aikaa toimenpiteen jälkeen.

Vilmer - Kompressioliivi
TUOTENRO 51103

51103-09

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Koko Bust 
cm

Vyötärö 
cm

Tuotenro 
valkoinen

Tuotenro
musta

XS 81-86 73-78 51103-09-30 51103-00-30

S 87-93 79-85 51103-09-40 51103-00-40

M 94-100 84-90 51103-09-50 51103-00-50

L 101-108 91-97 51103-09-60 51103-00-60

XL 109-116 98-105 51103-09-70 51103-00-70

2XL 117-124 106-113 51103-09-80 51103-00-80
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Ellinore - Kompressiohousu
TUOTENRO 51104

Ellinore on täyspitkä kompressiohousu, joka tukee mahaa, 
reittä, polvea ja pohjetta. Housu on haaroista avoin ja 
lahkeen pituus on säädettävissä. Molemminpuoliset vetoketjut 
helpottavat pukemista ja riisumista.

Käyttöaiheet: Ellinore-kompressiohousun käyttö on 
suositeltavaa reiden, polven ja pohkeen rasvaimun tai reiden 
plastiikkakirurgian jälkeen. NordiCaren kompressiovaatteita 
käytetään plastiikkakirurgisten toimenpiteiden jälkeen 
mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Puristus 
parantaa verenkiertoa ja pienentää turvotusriskiä leikkauksen 
jälkeen, helpottaa lääkitystä ja lieventää kipua. 

Materiaali: 85 % polyamidia, 15 % elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Tasokuivaus, 
ei rumpukuivausta. Sulje vetoketjut ennen pesua. Poista 
mahdolliset veritahrat liottamalla tai pesemällä kylmässä 
vedessä. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai huuhteluaihetta, 
sillä ne voivat heikentää materiaalin toimintaa.

Mittaus: Vaatteen on oltava tiukka, mutta ei epämukava.Kun 
leikkauksesta on kulunut jonkin aikaa ja mahdollinen turvotus 
on vähentynyt, voidaan valita pienempi koko.

HUOMIO! Kompressiovaatteet on suunniteltu tiukasti 
istuviksi. Ihanteellisen puristuksen ja tuen saavuttaminen 
vaatiihuolellista mittausta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio/reidet: Seiso jalat yhdessä ja mittaa suurin 
ympärysmitta.

Jalan pituus: Pituutta voi säätää leikkaamalla kangasta 
saumojen alapuolelta.

Kan klippas av på två ställen, 
under markerad söm.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Koko Vyötärön 
mitta, cm

Lantion 
mitta, cm

Tuotenro
musta

X Small 53-59 79-84 51104-00-30

Small 60-66 85-92 51104-00-40

Medium 67-74 93-100 51104-00-50

Large 75-82 101-108 51104-00-60

X Large 83-89 109-114 51104-00-70

2X Large 90-100 115-122 51104-00-80
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TUOTENRO 51105

Paulina on tukibody, jossa on kokopitkät jalkaosat. Antaa 
lisätukea vatsalle, selälle, reisille, polville ja pohkeille. Bodyssa 
on avoin haaraosa ja jalan pituus voidaan lyhentää. Sivuilla 
olevien vetoketjujen ansiosta body on helppo pukea ja riisua.

Käyttöaiheet: Paulina -bodia suositellaan käytettäväksi 
vatsanalueen plastiikkakirurgisen toimenpiteen jälkeen, 
vatsan, selän, reisien rasvaimun yhteydessä. NordiCaren 
kompressiovaatteita käytetään plastiikkakirurgisten 
toimenpiteiden jälkeen mahdollisimman hyvän hoitotuloksen 
saavuttamiseksi. Puristus parantaa verenkiertoa ja pienentää 
turvotusriskiä leikkauksen jälkeen, helpottaa lääkitystä ja 
lieventää kipua.

Materiaali: 85 % polyamidia, 15 % elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Tasokuivaus, 
ei rumpukuivausta. Sulje vetoketjut ennen pesua. Poista 
mahdolliset veritahrat liottamalla tai pesemällä kylmässä 
vedessä. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai huuhteluaihetta, 
sillä ne voivat heikentää materiaalin toimintaa.

Mittaus: Vaatteen on oltava tiukka, mutta ei epämukava.Kun 
leikkauksesta on kulunut jonkin aikaa ja mahdollinen turvotus 
on vähentynyt, voidaan valita pienempi koko.

HUOMIO! Kompressiovaatteet on suunniteltu tiukasti istuviksi. 
Ihanteellisen puristuksen ja tuen saavuttaminen vaatii 
huolellista mittausta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja mittaa suurin ympärysmitta.

Jalan pituus: Pituutta voi säätää leikkaamalla kangasta 
saumojen alapuolelta.

Paulina - Kompressiobody

Jalkaosia voidaan lyhentää kol-
meen eri pituuteen leikkaamalla 
merkittyjen saumojen alapuolelta.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Koko Vyötärön 
mitta, cm

Lantion 
mitta, cm

Tuotenro
musta

Small 60-66 85-92 51105-00-40

Medium 67-74 93-100 51105-00-50

Large 75-82 101-108 51105-00-60

X Large 83-89 109-114 51105-00-70

2X Large 90-100 115-122 51105-00-80
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Rakel-body antaa lisätukea mahalle, selälle ja reisille. Body 
on haaroista avoin, lahkeen pituus on säädettävissä ja 
olkaimet voi irrottaa. Molemminpuoliset vetoketjut helpottavat 
pukemista ja riisumista.

Käyttöaiheet: Rakel-bodyn käyttöä suositellaan mahan 
plastiikkakirurgian ja/tai mahan, selän, takamuksen ja reisien 
rasvaimun jälkeen. NordiCaren kompressiovaatteita käytetään 
plastiikkakirurgisten toimenpiteiden jälkeen mahdollisimman 
hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi. Puristus parantaa 
verenkiertoa ja pienentää turvotusriskiä leikkauksen jälkeen, 
helpottaa lääkitystä ja lieventää kipua. 

Materiaali: 85 % polyamidia, 15 % elastaania. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Tasokuivaus, 
ei rumpukuivausta. Sulje vetoketjut ennen pesua. Poista 
mahdolliset veritahrat liottamalla tai pesemällä kylmässä 
vedessä. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai huuhteluaihetta, 
sillä ne voivat heikentää materiaalin toimintaa.

Mittaus: Vaatteen on oltava tiukka, mutta ei epämukava.Kun 
leikkauksesta on kulunut jonkin aikaa ja mahdollinen turvotus 
on vähentynyt, voidaan valita pienempi koko.

HUOMIO! Kompressiovaatteet on suunniteltu tiukasti istuviksi. 
Ihanteellisen puristuksen ja tuen saavuttaminen vaatii 
huolellista mittausta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja mittaa suurin ympärysmitta.

Jalan pituus: Pituutta voi säätää leikkaamalla kangasta 
saumojen alapuolelta.

Rakel - Kompressiobody

Voidaan katkaista merkittyjen 
saumojen alapuolelta.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

TUOTENRO 51106

Koko Vyötärön 
mitta, cm

Lantion 
mitta, cm

Tuotenro
musta

X-Small 53-59 79-84 51106-00-30

Small 60-66 85-92 51106-00-40

Medium 67-74 93-100 51106-00-50

Large 75-82 101-108 51106-00-60

X Large 83-89 109-114 51106-00-70

2X Large 90-100 115-122 51106-00-80
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Kim on säädettävä, miellyttävästä materiaalista valmistettu 
kasvotuki. Tuen reunat voi leikata poskien, leuan ja kaulan 
mittojen mukaan, jotta tuki olisi mahdollisimman mukava 
ja istuva. Materiaalia voi myös leikata muualta kuin 
reunoilta: esimerkiksi korvien kohdalle voi tehdä reiät. Myös 
tarranauhaa voi lyhentää. Tuen istuvuutta ja kompression 
astetta säädellään kolmella tarranauhalla. Kasvotuki pysyy 
hyvin paikoillaan myös öisin. Materiaali on hengittävää ja 
tuntuu iholla viileältä. Tukea on saatavilla kahta eri kokoa. 

Käyttöaiheet: Kasvojenkohotus ja/tai leuan/kaulan 
rasvaimu, korvakirurginen toimenpide tai muu toimenpide, 
joka vaatii tasaista kompressiota leuan, kaulan, poskien, 
hiusrajan tai korvien alueelle.

Materiaali: Polyamidia 74%, Polyuretaania 14%, 
Elastaania 12%. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Tasokuivaus, 
ei rumpukuivausta. Sulje tarranauhat ennen pesua, 
suositellaan pesua pesupussissa. Poista mahdolliset 
veritahrat liottamalla tai pesemällä kylmässä vedessä. Älä 
käytä valkaisuainetta, klooria tai huuhteluaihetta, sillä ne 
voivat heikentää materiaalin toimintaa.

Mittaus:Kasvotuen sovituksessa käytetään mittataulukkoa. 
Koko on säädeltävissä puettaessa, jotta kompression aste 
olisi sopiva ja tuki mahdollisimman istuva.

Kaula: Kaulan levein kohta.

Pää: Otsan levein kohta.

Kim - Kasvotuki

Materiaalia ja tarranauhaa 
voi leikata, jotta tuki olisi 
mahdollisimman istuva. 

TUOTENRO 51107

Koko X=Kaula Y=Pää Tuotenro

S/M 30-40 cm 52-58 cm 51107-08-40
L/XL 38-48 cm 56-62 cm 51107-08-60

Y

X
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Kokopitkät tukihousut saumatonta neulosmateriaalia. 
Hakaskiinnitys kummassakin kyljessä helpottaa pukemista ja 
riisumista sekä istuvuuden säätämistä. Avoimen haaraosan 
ansiosta vaatetta ei tarvitse riisua WC-käyntien ajaksi. Vyötäröllä 
oleva silikoninauha pitää vaatteen mukavasti paikoillaan. 
Leveä kiila sisäreisissä lisää mukavuutta ja toimivuutta.

Muotoon neulottu, joustava materiaali venyy neljään suuntaan 
ja mukautuu näin kehon muotoihin. Vähentää kuormitusta ja 
antaa tukea tuntumatta epämukavalta ja pureutumatta ihoon. 
Muotoon neulottu polvien, takapuolen ja nivusten kohdalta. 
Vatsan kohdalla vahvistettua neulosta.

Kompressioaste vastaa luokkaa 1 eli 15–21 mmHg. Noudata 
mittataulukkoa ja sovita vaatetta huolellisesti hyvän istuvuuden 
ja oikean kompressioasteen saavuttamiseksi.

Käyttöaiheet: Suositellaan jalkojen, takamuksen tai 
vatsanalueen toimenpiteiden kuten rasvaimun ja/tai kirurgian 
jälkeen. Kompressio parantaa verenkiertoa ja vähentää 
turvotusta leikkauksen jälkeen, lievittää kipua.

Materiaali: 87% polyamidia, 13% elastaani. Ei sisällä lateksia.

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Käytä 
pesupussia. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai 
huuhteluaihetta. Ei rumpukuivausta.

Mittaus: Hyvän istuvuuden ja oikean kompressioasteen 
saavuttamiseksi on tärkeää, että vaatetta sovitetaan 
huolellisesti mittataulukkoa käyttäen. Vaatteen on 
istuttava napakasti, mutta se ei saa tuntua epämukavalta 
eikä puristavalta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja ota ympärysmitta lantion 
leveimmästä kohdasta häpyluun päältä kohdasta, jossa lantio 
on leveimmillään.

Reisi: Reiden keskiosan ympärysmitta.

Patsy - Kompressiohousu
TUOTENRO 51201

Koko Vyötärön 
mitta cm

Lantion 
mitta cm

Reisi 
cm Väri Tuotenro

X Small 62-68 86-91 46-50 Musta 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Musta 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Musta 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Musta 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Musta 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Musta 51201-00-80

Hakaskiinnitys kummassakin 
kyljessä, vyötäröllä silikoninauha.
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Pohjepituiset tukihousut saumatonta neulosmateriaalia. Päälle 
vedettävä suljettu malli, suljettu haaraosa. Vyötäröllä oleva 
silikoninauha pitää vaatteen mukavasti paikoillaan. Leveä kiila 
sisäreisissä lisää mukavuutta ja toimivuutta.

Muotoon neulottu, joustava materiaali venyy neljään suuntaan 
ja mukautuu näin kehon muotoihin. Vähentää kuormitusta ja 
antaa tukea tuntumatta epämukavalta ja pureutumatta ihoon. 
Muotoon neulottu polvien, takapuolen ja nivusten kohdalta. 
Vatsan kohdalla vahvistettua neulosta.

Kompressioaste vastaa luokkaa 1 eli 15–21 mmHg. Noudata 
mittataulukkoa ja sovita vaatetta huolellisesti hyvän istuvuuden ja 
oikean kompressioasteen saavuttamiseksi.

Käyttöaiheet: Suositellaan jalkojen, takamuksen tai 
vatsanalueen toimenpiteiden kuten rasvaimun ja/tai kirurgian 
jälkeen.Voidaan myös käyttää ns. toisen vaiheen vaatteena 
suuremman toimenpiteen jälkeen, kun kompressiota suositellaan 
käytettävän pidemmän aikaa leikkauksen jälkeen. Kompressio 
parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta leikkauksen jälkeen, 
lievittää kipua. 

Materiaali: 87% polyamidia, 13% elastaani. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Käytä 
pesupussia. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai 
huuhteluaihetta. Ei rumpukuivausta.

Mittaus: Hyvän istuvuuden ja oikean kompressioasteen 
saavuttamiseksi on tärkeää, että vaatetta sovitetaan huolellisesti 
mittataulukkoa käyttäen. Vaatteen on istuttava napakasti, mutta 
se ei saa tuntua epämukavalta eikä puristavalta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja ota ympärysmitta lantion leveimmästä 
kohdasta häpyluun päältä kohdasta, jossa lantio on leveimmillään.

Reisi: Reiden keskiosan ympärysmitta.

Annie - Kompressiohousu
TUOTENRO 51202

Silikoninauha vyötäröllä.

Koko Vyötärön 
mitta cm

Lantion 
mitta cm

Reisi 
cm Väri Tuotenro

X Small 62-68 86-91 46-50 Musta 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Musta 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Musta 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Musta 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Musta 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Musta 51201-00-80
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Tukibody, selästä korkea malli, saumatonta neulosmateriaalia. 
Bodyssa on hakaskiinnitys kummassakin kyljessä, mikä helpottaa 
pukemista ja riisumista sekä istuvuuden säätämistä. Avoimen 
haaraosan ansiosta vaatetta ei tarvitse riisua WC-käyntien 
ajaksi. Leveä leikkaus selässä ja säädettävät olkahihnat 
parantavat selän ja kylkien kompressiota. Leveä kiila sisäreisissä 
lisää mukavuutta ja toimivuutta.

Muotoon neulottu, joustava materiaali venyy neljään suuntaan 
ja mukautuu näin kehon muotoihin. Vähentää kuormitusta ja 
antaa tukea tuntumatta epämukavalta ja pureutumatta ihoon. 
Muotoon neulottu takapuolen, olkapäiden ja nivusten kohdalta. 
Vatsan kohdalla vahvistettua neulosta.

Kompressioaste vastaa luokkaa 1 eli 15–21 mmHg. Noudata 
mittataulukkoa ja sovita vaatetta huolellisesti hyvän istuvuuden 
ja oikean kompressioasteen saavuttamiseksi.

Käyttöaiheet: Suositellaan vatsan, kylkien ja selän alueen 
toimenpiteiden kuten rasvaimun ja/tai kirurgian. Kompressio 
parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta leikkauksen 
jälkeen, lievittää kipua.

Materiaali: 87% polyamidia, 13% elastaani. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi 
pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikää. Käytä 
pesupussia. Älä käytä valkaisuainetta, klooria tai 
huuhteluaihetta. Ei rumpukuivausta.

Mittaus: Hyvän istuvuuden ja oikean kompressioasteen 
saavuttamiseksi on tärkeää, että vaatetta sovitetaan huolellisesti 
mittataulukkoa käyttäen. Vaatteen on istuttava napakasti, 
mutta se ei saa tuntua epämukavalta eikä puristavalta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja ota ympärysmitta lantion 
leveimmästä kohdasta häpyluun päältä kohdasta, jossa lantio 
on leveimmillään.

Reisi: Reiden keskiosan ympärysmitta.

Alison - Tukibody
TUOTENRO 51203

Hakaskiinnitys kummassakin 
kyljessä, leveä leikkaus selässä.

Koko Vyötärön 
mitta cm

Lantion 
mitta cm

Reisi 
cm Väri Tuotenro

X Small 62-68 86-91 46-50 Musta 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Musta 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Musta 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Musta 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Musta 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Musta 51201-00-80

Olkahihnat voidaan kiinnittää 
etupuolelle tai sivuille.
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Tukibody saumatonta neulosmateriaalia, kaksinkertainen kangas 
vatsan kohdalla. Body on täysin avattava ja helppo pukea heti 
leikkauksen jälkeen. Hakaskiinnitys kummassakin kyljessä helpottaa 
pukemista ja riisumista sekä istuvuuden säätämistä. Haaraosan 
voi avata hakaskiinnityksen avulla, joten vaatetta ei tarvitse riisua 
WC-käyntien ajaksi. Vyötäröllä oleva silikoninauha pitää vaatteen 
mukavasti paikoillaan. 

Muotoon neulottu, joustava materiaali venyy neljään suuntaan 
ja mukautuu näin kehon muotoihin. Vähentää kuormitusta ja 
antaa tukea tuntumatta epämukavalta ja pureutumatta ihoon. 
Muotoon neulottu takapuolen ja selän kohdalta. Vatsan kohdalla 
vahvistettua neulosta.

Vatsan kohdalla kaksinkertainen kangas muodostaa taskun, 
johon voidaan lisätä tarvittaessa tukityyny/pehmustetta 
lisäkompression saavuttamiseksi.

Kompressioaste vastaa luokkaa 1 eli 15–21 mmHg. Noudata 
mittataulukkoa ja sovita vaatetta huolellisesti hyvän istuvuuden ja 
oikean kompressioasteen saavuttamiseksi.

Käyttöaiheet: Suositellaan vatsanalueen toimenpiteiden kuten 
rasvaimun tai plastiik kakirurgian jälkeen. Kompressio parantaa 
verenkiertoa ja vähentää turvotusta leikkauksen jälkeen, 
lievittää kipua. 

Materiaali: 87% polyamidia, 13% elastaani. Ei sisällä lateksia. 

Pesuohje: Konepesu 40 ºC. Tarvittaessa voidaan käyttää 
korkeampaa lämpötilaa, enintään 60 ºC. Alhaisempi pesulämpötila 
pidentää tuotteen käyttöikää. Käytä pesupussia. Älä käytä 
valkaisuainetta, klooria tai huuhteluaihetta. Ei rumpukuivausta.

Mittaus: Hyvän istuvuuden ja oikean kompressioasteen 
saavuttamiseksi on tärkeää, että vaatetta sovitetaan huolellisesti 
mittataulukkoa käyttäen. Vaatteen on istuttava napakasti, mutta se 
ei saa tuntua epämukavalta eikä puristavalta.

Vyötärö: Mittaa vyötärön pienin ympärysmitta.

Lantio: Seiso jalat yhdessä ja ota ympärysmitta lantion leveimmästä 
kohdasta häpyluun päältä kohdasta, jossa lantio on leveimmillään.

Daisy - Tukibody
TUOTENRO 51204

Hakaskiinnitys kummassakin 
kyljessä, vyötäröllä silikoninauha.

Koko Vyötärön 
mitta cm

Lantion 
mitta cm Väri Tuotenro

X Small 62-68 86-91 Musta 51201-00-30

Small 69-75 92-97 Musta 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 Musta 51201-00-50

Large 84-92 104-111 Musta 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 Musta 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 Musta 51201-00-80





Tyrähousut
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Joustava, huomaamaton ja miellyttävän tuntuinen tyrävyö, 
kivespussimalli. Hyvä tuki. Saumaton. Tukee ja suojaa 
aiheuttamatta epämiellyttävää painetta vatsalle. Tukee 
ja vähentää sisäelinten kuormitusta. Hyvä joustavuus 
mahdollistaa hyvän sulkeuman ja liikkumavapauden. 

Voidaan käyttää alushousujen alla tai niiden sijaan. Erityisen 
materiaalin ansiosta tyrävyö on miellyttävän tuntuinen 
kokopäiväisessä käytössä.

Käyttöaiheet: Kivestyrä. Ennen toimenpidettä, toimenpiteen 
jälkeen tai jatkuvaan käyttöön. Suositellaan käytettäväksi myös 
urheiltaessa sekä päivittäiseen käyttöön arjen helpottamiseksi.

Väri: Valkoinen.

Mittaaminen: Lantion mitta, cm.

Materiaali: 41 % puuvillaa, 25 % polyamidia, 13 % polyesteriä,
12 % elastaania, Lycra 9%.

Pesuohje: Konepesu 40 °C. Älä käytä valkaisuaineita. 
Ei silitystä. Ei rumpukuivausta. Tasokuivaus. Suositellaan 
pesua pesupussissa. 

Vidar - Alasuojus
TUOTENRO 50251

Koko
Lantion 
mitta: A 
cm

Tuotenro

X Small 70-80 50251-09-30

Small 81-90 50251-09-40

Medium 91-102 50251-09-50

Large 103-113 50251-09-60

A
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Tukevat tyrähousut miehille, avattava etuhalkio. Käytetään 
lievän tai keskikokoisen tyrän kanssa tai toimenpiteen 
jälkeen mahdollisen uudelleen esiinluiskahtamisen 
ehkäisemiseksi. Tyrähousut mahdollistavat potilaan 
varhaisen liikkeelle lähdön ja vähentävät kipua 
toimenpiteen jälkeen. Housuissa on taskut molemmilla 
sivuilla pelotteja varten. Mukana litteät pelotit, kuperat, 
voimakkaammin painavat pelotit tilataan erikseen.

Loke-tyrähousut antavat optimaalista tukea inguinaalisesta 
nivustyrästä kärsiville. Tyrähousut muotoutuvat vartalon 
mukaan ja tukevat hyvin sieltä, missä tukea tarvitaan 
aiheuttamatta epämiellyttävää painetta vatsaan. 
Käytetään tavallisten alushousujen sijaan. Loke-tyrähousut 
mahdollistavat täyden liikkumavapauden.

Käyttöaiheet: Lievän tai keskikokoisen nivustyrän jatkuvaan 
hoitoon ja toimenpiteen jälkeen tukemaan leikkausaluetta 
jalieventämään kipua. Voidaan käyttää myös vatsa-
toimenpiteen tai rasvaimun jälkeen. Kontraindikaatiot: 
puristunut nivustyrä.

Väri: Pähkinänruskea.

Mittaaminen: Lantion mitta, cm

Tarvikkeet: Kuperat, enemmän kompressoivat pelotit 
myydään erikseen: tuotenumero 50257-50, Medium 10 cm, 
tuotenumero 50257-60, Large 13 cm. Pelotit toimitetaan 
pakkauksessa, jossa on yksi pelotti oikealle ja yksi 
vasemmalle puolelle.

Materiaali: 54 % polyamidia, 32 % puuvillaa, 14 % kumia. 
Pelotit polyetyleenivaahtoa.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °. Kiinnitä tarranauhat. Käytä 
pyykkipussi. Kestää silitys miedolla lämmöllä. Älä Valkaisu, 
Kemiallinen pesu kielletty. Rumpukuivaus.

Loke - Tyrähousut, miesten
TUOTENRO 50252

Tuotenro 50257-50 Medium,
Tuotenro 50257-60 Large

Koko Mitta: A Mitta: B Tuotenro

02 18 76-80 50252-05-02

03 18 81-85 50252-05-03

04 18 86-90 50252-05-04

05 18 91-95 50252-05-05

06 18 96-100 50252-05-06

07 18 101-105 50252-05-07

08 18 106-110 50252-05-08

09 18 111-115 50252-05-09

10 18 116-120 50252-05-10
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Tuotenro 50257-50 Medium,
Tuotenro 50257-60 Large

Miellyttävän tuntuiset, hyvin tukevat tyrähousut. Valmistettu 
pehmeästä puuvillamateriaalista, hyvin kompressoivat. 
Sopivat käytettäviksi lievän tai keskikokoisen tyrän kanssa tai 
toimenpiteen jälkeen. Mahdollistavat potilaan varhaisen 
liikkeelle lähdön ja vähentävät kipua toimenpiteen 
jälkeen. Housuissa on taskut molemmilla sivuilla pelotteja 
varten. Mukana litteät pelotit, kuperat, voimakkaammin 
painavat pelotit voidaan tilata erikseen. Tyrähousut tukevat 
optimaalisesti inguinaalista tyrää, ja niitä voidaan käyttää 
tavallisten alushousujen sijaan.

Käyttöaiheet: Lievän tai keskikokoisen nivustyrän jatkuvaan 
hoitoon ja toimenpiteen jälkeen tukemaan leikkausaluetta 
ja lieventämään kipua. Voidaan käyttää myös 
vatsatoimenpiteen tai rasvaimun jälkeen. 
Kontraindikaatiot: puristunut nivustyrä.

Väri: Vaaleansininen.

Mittaaminen: Lantion mitta, cm

Tarvikkeet: Kuperat, enemmän kompressoivat pelotit 
myydään erikseen: tuotenumero 50257-50, Medium 10 cm, 
tuotenumero 50257-60, Large 13 cm. Pelotit toimitetaan 
pakkauksessa, jossa on yksi pelotti oikealle ja yksi 
vasemmalle puolelle.

Materiaali: 86 % puuvillaa, 14 % elastaania. Pelotit 
polyetyleenivaahtoa.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °. Kiinnitä tarranauhat. Käytä 
pyykkipussi. Kestää silitys miedolla lämmöllä. Älä Valkaisu, 
Kemiallinen pesu kielletty. Rumpukuivaus.

Frej - Tyrähousut, miesten
TUOTENRO 50253

Koko Mitta: A Mitta: B Tuotenro

02 14 76-80 50253-01-02

03 14 81-85 50253-01-03

04 14 86-90 50253-01-04

05 14 91-95 50253-01-05

06 14 96-100 50253-01-06

07 14 101-105 50253-01-07

08 14 106-110 50253-01-08
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Tukevat naisten tyrähousut, joissa avattava haara. Housut 
on valmistettu tukevasta puuvillamateriaalista, ja niissä 
on molemmilla sivuilla sisäpuolella taskut peloteille. 
Mukana litteät pelotit, kuperat, enemmän tukevat pelotit 
myydään erikseen.

Tyrähousut muotoutuvat vartalon mukaan ja tukevat 
hyvin sieltä, missä tukea tarvitaan aiheuttamatta 
epämiellyttävää painetta. Käytetään tavallisten 
alushousujen sijaan.

Käyttöaiheet: Lievän tai keskikokoisen nivustyrän 
jatkuvaan hoitoon ja toimenpiteen jälkeen tukemaan 
leikkausaluetta ja lieventämään kipua. Voidaan 
käyttää myös vatsatoimenpiteen tai rasvaimun jälkeen. 
Kontraindikaatiot: puristunut nivustyrä.

Väri: Nude.

Mittaaminen: Lantion mitta, cm

Tarvikkeet: Kuperat, enemmän kompressoivat pelotit 
myydään erikseen: tuotenumero 50257-50, Medium 
10 cm, tuotenumero 50257-60, Large 13 cm. Pelotit 
toimitetaan pakkauksessa, jossa on yksi pelotti oikealle ja 
yksi vasemmalle puolelle.

Materiaali: 86 % puuvillaa, 14 % elastaania. Pelotit 
polyetyleenivaahtoa.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °. Kiinnitä tarranauhat. Käytä 
pyykkipussi. Kestää silitys miedolla lämmöllä. Älä Valkaisu, 
Kemiallinen pesu kielletty. Rumpukuivaus.

Freja - Tyrähousut, naiset
TUOTENRO 50254

Tuotenro 50257-50 Medium,
Tuotenro 50257-60 Large

Koko Mitta: A Mitta: B Tuotenro

02 20 65-69 50254-08-02

03 20 70-74 50254-08-03

04 20 75-79 50254-08-04

05 20 80-84 50254-08-05

06 20 85-89 50254-08-06

07 20 90-94 50254-08-07

08 20 95-99 50254-08-08
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Tor-tyrähousut ovat tukeva miehille tarkoitettu malli. 
Housut sopivat jatkuvaan käyttöön lievän tai keskikokoisen 
kivestyrän hoitoon. Housuja voidaan käyttää myös 
toimenpiteen jälkeen potilaan varhaisen liikkeellelähdön 
tukena, kivunlievitykseen ja tyrän mahdollisen uudelleen 
esiinluiskahtamisen ehkäisemiseen.

Housuissa on erilailla kompressoivia alueita. Kompressio 
on suurempi lantiolla ja kevyempi vyötäröllä. Tämän 
tarkoituksena on hyvän tuen saaminen sinne, missä sitä 
eniten tarvitaan aiheuttamatta epämiellyttävää painetta 
vatsaan. Housut on suunniteltu niin, että niissä on hyvin 
tilaa kiveksille. Kohottavat ja tukea antavat housut sopivat 
hyvin kivestyrän hoitoon. Housuja käytetään tavallisten 
alushousujen sijaan.

Käyttöaiheet: Jatkuvaan käyttöön lievän tai keskikokoisen 
kivestyrän hoitoon, toimenpiteen jälkeen operoidun alueen 
tukemiseen sekä kivun lievittämiseen. Voidaan käyttää myös 
vatsatoimenpiteen tai rasvaimun jälkeen tukiliivin sijaan.
Vastaindikaatiot: puristunut nivustyrä.

Väri: Pähkinänruskea

Mittaaminen: Lantion ympärysmitta (B) senttimetreinä. 
Korkeus (A) mitataan häpyluusta ylöspäin.

Materiaali: 63% polyamidia, 22% puuvillaa, 15% kumia.

Pesuohjeet: Konepesu 40 °C. Pestään pesupussissa. Voidaan 
silittää miedolla lämmöllä. Älä käytä valkaisuainetta. Ei 
kemiallista pesua. Ei rumpukuivausta.

Tor - Tyrähousut miehille
TUOTENRO 50256

Koko Mitta: A Mitta: B Tuotenro

02 18 76-80 50256-05-02

03 18 81-85 50256-05-03

04 18 86-90 50256-05-04

05 18 91-95 50256-05-05

06 18 96-100 50256-05-06

07 18 101-105 50256-05-07

08 18 106-110 50256-05-08

09 18 111-115 50256-05-09

10 18 116-120 50256-05-10
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Lonkan abduktio-ortoosi, jota käytetään lapsilla lonkkanivelten 
asennon säätämiseen lonkkaniveldysplasiassa lonkkanivelen 
luksaation estämiseksi. Frejka-ortoosissa on joustava polyetyleenilasta, 
jossa on pehmustetut reunat. Lastan päälle puetaan kangashousut.

Käyttöaiheet: Synnynnäinen lonkkaluksaatio/subluksaatio. 
Lonkkaniveldysplasia.

Materiaali: 49% polyetyleeniä, 29% puuvillaa, 13% polyamidia, 
9% polyesteriä. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Housut konepesu 40 C°. Lasta pyyhitään pehmeällä, 
kostealla liinalla, käytä mietoa pesuainetta.

Frejka - Lonka-abduktio-ortoosi
TUOTENRO 60232

Koko
Lastan 
leveys, 
cm

Mitta pol-
vien välistä, 
cm

Tuotenro

X Small 14 15-18 60232-09-30

Small 16 17-20 60232-09-40

Medium 18 19-22 60232-09-50

Large 20 21-24 60232-09-60

X Large 22 23-26 60232-09-70

2X Large 24 25-28 60232-09-80

X
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StabilEazy - Polviortoosi
TUOTENRO 70508

Stabilisoiva polvituki vedettävä malli. Suunniteltu 
tukemaan patellaa. Pelotti tukee patellaa samanaikaisesti 
kun mediaalinen ja lateraalinen tuki stabilisoi. Ortoosi 
on valmistettu pehmeästä, hengittävästä neulotusta 
materiaalista. Silikoninauha pitää ortoosin paikallaan. 
Ortoosin pituus 32cm.

Käyttöaiheet: Patellofemoraaliset kiputilat, polvikipuun.

Koko: S–XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.

Materiaali: Polyamidia 54%, Elastaani 46%.

Pesuohjeet: Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Älä 
käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen: Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.

Koko Ympäry-
smitta cm Tuotenro

Small 33-36 70508-00-40

Medium 36-38 70508-00-50

Large 39-42 70508-00-60

X-Large 42-46 70508-00-70
Silikonikanttaus auttaa ortoosia 
pysymään paikallaan. 
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Knee-O-Band - Polviortoosi
TUOTENRO 70512

Knee-O-Band on mukautuva ja tehokas suoja 
polvilumpion jänteen kivun lievittämiseksi. Helppo 
kiinnittää ja kiristää tarranauhalla. Liukuestemateriaalista 
valmistettu neopreeni-tyyny tarttuu ihoon ja tarjoaa 
mukavan paineen/helpotuksen patellan alueen kipuun.

Käyttöaiheet: Schlatterissa, Jumperin polvi ja 
patellofemoraaliset kiputilat (PFPS).

Koko: 3XS–2XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.
Lasten koot 3XS–S. 

Materiaali: Neopreeni ei sisällä lateksia, Nylon, Polyesteriä, 
Elastaani.

Pesuohjeet: Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. 
Sulje tarranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai 
huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin 
toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen: Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.

C
h

ild

Koko Ympäry-
smitta cm Tuotenro

3X-Small 25,5-28 70512-00-10

2X-Small 28-30,5 70512-00-20

X-Small 30,5-33 70512-00-30

Small 33-35,5 70512-00-40

Medium 35,5-38 70512-00-50

Large 38-40,5 70512-00-60

X-Large 40,5-46 70512-00-70

2X-Large 46-51 70512-00-80
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Knee-O-Trakker - Patellaortoosi
TUOTENRO 70511

Knee-O-Trakker on patella-stabiloiva ortoosi, jolla on 
mahdollisuus vaikuttaa patella-suuntaan. C-muotoinen 
neopreeni tyyny, joka tarttuu ihoon ja tarjoaa 
maksimaalisen patella-ohjauksen. Ortoosi sijoitetaan 
tyynyllä joko keskisuunnassa tai sivusuunnassa. Patella/tuki 
säädetään ja ohjataan kahdella kaistalla.

Käyttöaiheet: Patellan subluksaatio/luksaatio ja 
patellofemoraaliset kiputilat (PFPS).

Koko: XS–4XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.
Lasten koot XS–S.
2XL-4XL: King-size.

Materiaali: Neopreeni ei sisällä lateksia, Polyesteriä, Nylon, 
Elastaani.

Pesuohjeet: Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. 
Sulje tarranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai 
huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin 
toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen: Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.
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Koko Ympäry-
smitta cm Tuotenro

X-Small 30,5-33 70511-00-30

Small 33-35,5 70511-00-40

Medium 35,5-38 70511-00-50

Large 38-40,5 70511-00-60

X-Large 40,5-46 70511-00-70

2X-Large 46-51 70511-00-80

3X-Large 51-56 70511-00-90

4X-Large 56-61 70511-00-91
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Moisture

Air

Spandex stretch outer 
cover for efficient body  
shape conformity

Polyurethane, breathable
inner layer

Soft polyester fleece layer 
next to the skin wicks 
moisture away and 
provides maximum 
comfort for the patient

Fits both 
Adult & Child
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LillaLux - Patellaortoosi
TUOTENRO 70513

LillaLux on polvilumpiota stabiloiva kietaisumallinen ortoosi, 
joka on helppo pukea ja riisua. Polvilumpioon kohdistuvaa 
vetosuuntaa säädetään ja hallitaan kahden hihnan 
avulla. C:n muotoinen neopreenityyny tarttuu ihoon ja 
pitää polvilumpion paikoillaan. Ortoosin sisäpuolella oleva 
liukumista estävä hihna pitää ortoosin vakaana.

Käyttöaiheet: Patellan subluksaatio/luksaatio ja 
patellofemoraaliset kiputilat (PFSS).

Koko: XS–XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.
Lasten koot XS–S.

Materiaali: Polyesteriä 90%, Polyamidia 4%, Nylon 3%, 
Styreenibutadieenikumi (SBR) 2%, LDPE-vaahto 1%. 

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC. Käytä pesupussia. Tasokuivaus. 
Sulje tarranauha ja poista C-muotoiltu tyyny ennen pesua. Älä 
käytä valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen: Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.
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Koko Ympäry-
smitta cm Tuotenro

X-Small 25-28 70513-00-30

Small 28-36 70513-00-40

Medium 33-41 70513-00-50

Large 38-46 70513-00-60

X-Large 45-55 70513-00-70

LycraFleece: kolmikerroksinen
laminoitu materiaali.
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FlexiWrap - Polviortoosi
TUOTENRO 70517

Anatominen, stabiloiva, kietaisumallinen polviortoosi, jossa on 
polvilumpioaukko ja avoin polvitaive. Yksisaranaiset kiskot on 
sijoitettu avoimeen taskuun, ja ne voidaan poistaa helposti 
säätämistä varten. Ortoosi on valmistettu neopreenista, jolla 
saadaan hyvä stabilointi ja kompressio. Tarranauhan avulla 
tukea on helppo säätää. Ortoosin pituus 29 cm.

Käyttöaiheet: Kevyeen tukeen. Polvinivelen kipu.

Koko: XS–2XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.
Lasten koot XS–S. 

Materiaali: Styreenibutadieenikumi (SBR) 50%, Ruostumaton 
teräs 38%, Nailonia 10%, Viskoosi 1%, Polyamidia 1%.

Pesuohjeet: Konepesu 40 ºC. Käytä pesupussia. Tasokuivaus. 
Sulje tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä 
valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta. 

Mittaaminen: Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.
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Koko Ympäry-
smitta cm Tuotenro

X-Small 25-28 70517-08-30

Small 28-34 70517-08-40

Medium 34-39 70517-08-50

Large 39-46 70517-08-60

X-Large 46-56 70517-08-70

2X-Large 56-61 70517-08-80
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AiryROM - Post-op polviortoosi
TUOTENRO 70521

AiryROM on stabiloiva, kietaisumallinen polviortoosi, jossa 
on polvilumpioaukko ja avoin polvitaive. Malli on ohut 
ja istuu hyvin jalan muotoon. Vie vaatteiden alla vähän 
tilaa. Ortoosissa on kiskot, joissa on säädettävät fl eksio- 
ja ekstensiostopparit (ROM). Liikelaajuus säädetään 
säätönapilla, joka peitetään muoviläpällä. Ekstensio ja 
fl eksio voidaan säätää ja lukita 0º, 10º, 20º, 40º, 60º ja 90º
ja ja vapaaliikkuvuus fl eksioon. Kiskot on helppo poistaa 
säätöä varten. Ortoosi on valmistettu AirX-materiaalista, 
joka on stabilointiin ja kompressioon hyvin sopiva hengittävä 
ja pehmeä materiaali. Tarranauhan avulla tukea on helppo 
säätää. Pituus 50 cm.

Käyttöaiheet: Polven nivelsideleikkausten (ACL, PCL, MCL, 
LCL) jälkeen. Yliojennuksen estämiseen. Nivelsidevammojen 
posttraumaattiseen stabilointiin.

Koko: XS–XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.
Lasten koot XS–S. 

Materiaali: Polyesteriä 60%, Alumiinia 26%, Polyamidia 4%, 
Nailonia 4%, Elastaani 4%, Polyetyleeniä 2%. 

Pesuohjeet: Konepesu 40ºC. Käytä pesupussia. Tasokuivaus. 
Sulje tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä 
valkaisu- tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää 
materiaalin toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen: Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.
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Koko Ympäry-
smitta cm Tuotenro

X-Small 25-28 70521-00-30

Small 28-34 70521-00-40

Medium 34-40 70521-00-50

Large 40-46 70521-00-60

X-Large 46-56 70521-00-70
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NeoROM - Vakauttava polvituki
TUOTENRO 70526

Anatomisesti stabiloiva, kietaisumallinen polviortoosi. 
Ortoosissa on kiskot, joissa on säädettävät fl eksio- ja 
ekstensiostopparit (ROM). Liikelaajuus säädetään 
säätönapilla, joka peitetään muoviläpällä. Ekstensio ja 
fl eksio voidaan säätää ja lukita 0º, 10º, 20º, 40º, 60º ja 90º ja 
vapaaliikkuvuus fl eksioon. Kiskot on helppo poistaa säätöä 
varten. Ortoosi on valmistettu neopreenimateriaalista, joka 
on stabilointiin ja kompressioon hyvin sopiva materiaali. 
Tarranauhan avulla tukea on helppo säätää. Tämä ortoosi 
on saatavana erityisen suurina kokoina, 2XL-4XL. Pituus 40 cm.

Käyttöaiheet: Polven stabilisoitiin, posttraumaattisesti ja 
postoperatiivisesti. Estää hyperextension. 

Koko: S–4XL. Soveltuu oikeaan ja vasempaan polveen.
2XL-4XL: King-size.

Materiaali: Neopreeni ei sisällä lateksia, Polyesteriä, Alumiini, 
Nylon.

Pesuohjeet: Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. Sulje 
tarranauha ja poista kiskot ennen pesua. Älä käytä valkaisu- 
tai huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin 
toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen:
1. Reiden ympärysmitta cm (noin 15 cm polven yläpuolella). 
2. Polven ympärysmitta polvilumpion kohdalta.
3. Polven alapuolen mitta cm (noin 15 cm keskimmäisen 
patella-alueen alapuolella).
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Koko
1. Ympäry-

smitta reidet 
cm

2. Ympärysmit-
ta polvilum-

pion cm

3. ympäry-
smitta polven 
alapuoli cm

Tuotenro

Small 40,5-46 30,5-35,5 28-33 70526-00-40

Medium 46-48,5 35,5-40,5 33-35,5 70526-00-50

Large 48,5-53,5 40,5-46 38-40,5 70526-00-60

X-Large 53,5-58,5 46-51 43-46 70526-00-70

2X-Large 58,5-63,5 51-56 48,5-51 70526-00-80

3X-Large 63,5-68,5 56-61 53,5-56 70526-00-90

4X-Large 68,5-71 61-66 56-58,5 70526-00-91

15 cm

15 cm

1.

2.

3.
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Polviortoosi käytettäväksi polvinivelen vamman tai 
toimenpiteen jälkeen stabiloivana tai immobilisoivana 
ortoosina fl eksion tai ekstension rajoittamiseksi sekä 
mediaalisen ja lateraalisen stabiliteetin aikaansaamiseksi. 
ROM-ortoosia on helppo säätää ja sitä voidaan käyttää 
joko vasemmassa tai oikeassa jalassa. Kiskojen pituutta 
on helppo säätää teleskooppisäädön avulla ylös- tai 
alaspäin. Ortoosin nivelen liikealuetta on helppo säätää 
ilman työkaluja. Ortoosin fl eksiota voidaan säätää 0–120° 
ja ekstensiota 0–90°. Säätöväli 10°. Avoin pehmuste tekee 
ortoosista ilmavan ja miellyttävän tuntuisen käyttää. 
Lisäpehmuste voidaan tilata erikseen.

Käyttöaiheet: Polvinivelen immobilisaatioon toimenpiteen 
tai trauman jälkeen.

Koko: Yksi koko

Materiaali: Kiskot alumiinia. Pehmuste polyesteriä. 
Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Kangaspehmuste pesu 40°C, tasokuivaus. 
Nivel voidaan pyyhkiä pehmeällä, kostealla liinalla.

Tarvikkeet: 
- Lisäpehmuste tilataan erikseen  tuotenro 70636-06-00.
- Täysi pehmuste    tuotenro 70629-01-60.
- Nauha tuotteeseen   tuotenro 70636-56-00.

NordiCare ROM - Polviortoosi
TUOTENRO 70635

1. Nivelessä pikalukitus ja helppo 
säätää.
2. Yksi koko, korkeuden teleskoop-
pisäätö.

Ortoosin pituus

Ortoosin 504 - 628 mm

Ortoosin pituus keskikohdasta

Jalka 252 - 314 mm

Reisi 252 - 314 mm

1. 2.

Koko Väri Tuotenro

Universaalikoko Harmaa/sininen 70635-06-50
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Contender-knäortos käytetään polvi- tai jalkavamman hoitoon tai 
polven tai jalan toimenpiteen jälkeen, kun polvinivelen liikerataa 
tulee rajoittaa tai polvinivel tulee pitää täysin liikkumatta. Ortoosia 
on helppo ja nopea sovittaa toimenpiteen jälkeen. Contender on 
yksi markkinoiden kevyimpiä jäykkiä ortooseja.

Ortoosin sisäpinta on päällystetty pehmustettu -vaahdolla, jonka 
kitka pitää ortoosin hyvin paikallaan. Pikalukituksen kiinnitys 
helpottaa ortoosin pukemista ja mahdollistaa tarkkojen säätöjen 
tekemisen niin, että ortoosi istuu hyvin ja tukevasti paikallaan. 
Lastat voidaan taivuttaa potilaalle sopiviksi. Teleskooppisäädön 
järjestelmän avulla ortoosin pituutta voidaan säätää välillä 
45-66 cm 0,3 cm:n välein. Teleskooppijärjestelmä mahdollistaa 
myös jalkamansettien siirtämisen.

Ekstensio ja fl eksio voidaan säätää ja lukita -10 asteesta 40 
asteeseen 10 asteen välein. Liikkuvuutta voidaan säätää -10 
asteesta 110 asteeseen helposti painonapeilla.

Käyttöaiheet: Stabilisointi toimenpiteen jälkeen. Stabilisointi 
trauman jälkeen. Liikkuvuuden rajoittamiseen polven eturistisiteen, 
takaristisiteen, nivelsiteiden (MCL ja LCL), nivelkierukan tai 
polvilumpion toimenpiteen tai suuren polvileikkauksen jälkeen 
tai reisiluun stabiilin murtuman, nivelrikon tai sääriluun yläosan 
nivelnastamurtuman hoitoon. HUOM! Käytetään ainoastaan 
lääketieteellisen koulutuksen saaneen henkilön suorittaman 
sovituksen jälkeen annettujen käyttösuositusten mukaisesti.

Vasta-aihe: Ei sovellu henkilöille, joiden paino >110 kg.

Koko: Yksi koko.

Mittaaminen: Reiden ympärysmitta senttimetreinä (noin 15 cm 
polvilumpion yläpuolelta). Sopii reiteen, jonka ympärysmitta on 
enintään 86 cm.

Materiaali: Alumiini, vaahtomuovi, tarranauha. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Kangaspehmuste pesu 40 °C, tasokuivaus. Nivel 
voidaan pyyhkiä pehmeällä, kostealla liinalla.

Tarvikkeet: Lisäpehmuste voidaan ostaa erikseen:
Tuotenro 70638-00-51: Pehmuste tuotteeseen Contender Lite. 
Tuotenro 70639-00-51: Pehmuste tuotteeseen Contender Full Foam.
Tuotenro 70638-00-52: Nauha tuotteeseen Contender.
Tuotenro 70638-90-45: Strapattachment Small.
Tuotenro 70638-90-65: Strapattachment Large.

Contender - Post-op polviortoosi
TUOTENRO 70638, 70639

Malli Tuotenro

Lite 70638-00-50

Full Foam 70639-00-50
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Stride OA on kevyt ja miellyttävä matalaprofiilinen ortoosi, jota 
käytetään polven nivelrikon hoitoon. Vähentää kuormitusta 
erinomaisesti ja lievittää kipua. Joustava lasta mukautuu 
jalan ulkosivun muotoon ja vähentää polveen kohdistuvaa 
kuormitusta haittaamatta kävelyä. Lastaa voidaan kääntää 
kivunlievityksen optimoimiseksi. Rei’itetty kevyt kehys on 
joustava ja mahdollistaa ilman kierron. Voidaan käyttää 
vaatteiden alla.

Vähentää kontralateraalista kontaktia kävelyn aikana ja 
vähentää herkkään polvenympärysalueeseen kohdistuvaa 
painetta. Sopii molemminpuolisiin polvivaivoihin sekä 
henkilöille, joilla on rajoitetusti tilaa reisien tai polvien 
välissä käveltäessä.

Muotoonpuristettu vuori ja sisäpinnan silikonipintainen 
pitävä materiaali vähentää sääreen kohdistuvaa 
painetta ja liukumisriskiä.

Käyttöaiheet: Lievä tai vakava polvinivelrikko. Toispuoleinen 
polvivamma, jossa tarvitaan kuormituksen vähentämistä, 
kuten rustonsiirto, mikromurtuma/rustosolusiirre, 
nivelkierukan ommel, avaskulaarinen nekroosi, 
osteokondriitti, OCD tai luuydinvamma.

Vasta-aihe: Ei sovellu henkilöille, joiden paino >110 kg.

Koko: Yksi, kaikille potilaille sopiva koko helpottaa 
varastonhallintaa. Quick release -kiinnitys helpottaa ortoosin 
pukemista ja riisumista.

Materiaali: Lasta alumiinia, polvityyny neopreenia. Vuori 
mokkaa muistuttavaa polyesteriä. Sisäpinnalla silikonia 
liukumisen ehkäisemiseksi.

Pesuohjeet: Kangaspehmuste pesu 40 asteessa, tasokuivaus. 
Nivel voidaan pyyhkiä pehmeällä, kostealla liinalla.

Tarvikkeet: Lisäpehmuste voidaan ostaa erikseen.
Tuotenro 70652-10-55: Pehmuste tuotteeseen Stride OA, Oikea
Tuotenro 70652-20-55: Pehmuste tuotteeseen Stride OA, Vasen

Stride OA - Polviortoosi
TUOTENRO 70652

Vakio Pitkä

Oikea 70652-20-50 70652-20-60

Vasen 70652-10-50 70652-10-60

Koko Yksi koko Yksi koko

Potilaan 
pituus < 182 cm > 182 cm

Pituus sopii reiteen, jonka 
ympärysmitta on enintään 76 cm.
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PlusPoint-polviortoosi soveltuu henkilöille, joilla on 
keskivaikea tai vaikea ristisiteen tai  nivelsiteen epävakaus 
(ACL, PCL, MCL tai LCL). Tukee ja rajoittaa ROM:ia 
nivelsiteen rekonstruktion tai kierukkaoperaation jälkeen. 
Polviortoosi estää hyperektension rajoittamalla liikerataa 
fleksiossa ja ekstensiossa.

Polviortoosi on muotoiltu anatomiseksi. Sen vakaa ja kevyt 
kehys on helppo muotoilla. Numeroidut hihnat helpottavat 
asettamista paikalleen ja estävät ortoosin pyörimisen. 
Pehmustetut ja saumattomat hihnat ovat erittäin mukavia 
ihoa vasten. Monikeskinen nivel on litteä. Fleksiota ja 
ekstensiota rajoitetaan pysäyttymien avulla. Ortoosissa on 
anatomisesti muotoiltu mediaalisen kondyylin pehmuste, 
joten se tukee mukavasti. Pehmuste on saatavana kahtena 
paksuusvaihtoehtona. Valmiksi kiinnitetty pehmuste on 
helppo vaihtaa. Pehmuste on kiinnitetty ortoosiin turvallisilla 
painikkeilla. Polviortoosi pysyy vakaasti paikallaan, koska 
ulkopinta on ihoystävällistä liukumatonta materiaalia.

ROM, liikealue:
Fleksio: 45–90° (15 asteen välein)
Ekstensio: 0–40° (10 asteen välein)
Immobilisointi: 0-30° (10 asteen välein)

Käyttöaiheet: Keskivaikeaan tai vaikeaan polven 
nivelside-instabiliteettiin (ACL, PCL, MCL ja LCL). 
Polvinivelen kompleksiseen, traumaperäiseen tai 
degeneratiiviseen instabiliteettiin. Polvinivelen leikkauksen 
tai trauman jälkeiseen immobilisointiin. Nivelsiteiden 
ennaltaehkäisevään suojaukseen urheiltaessa.

Materiaali: Alumiinikiskot. Polyesteripehmustus. Lateksiton.

Pesuohjeet: Nivel voidaan pyyhkiä puhtaaksi pehmeällä, 
kostealla kankaalla.

Koko ja mitoitus:
Koko: S - 2XL
Korkeus: 40 cm
Reiden ympärys: Ympärysmitta 15 cm polven yläpuolella 
polvilumpion keskustasta

PlusPoint - Polviortoosi
TUOTENRO 70653

Vasen Oikea Reiden 
ympärys 

(cm)Koko Tuotenro Koko Tuotenro

S 70653-10-40 S 70653-20-40 39-47

M 70653-10-50 M 70653-20-50 47-53

L 70653-10-60 L 70653-20-60 53-60

XL 70653-10-70 XL 70653-20-70 60-67

2XL 70653-10-80 2XL 70653-20-80 67-75

Anatominen muotoilu, vakaa ja 
kevyt runko, helppo muotoilla, litteä 
monikeskinen liitos.
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ImmoKid - Polven ajonestolaite
TUOTENRO 70510

ImmoKid on lasten ortoosi, ja sitä käytetään polven nivelissä.

Kaksi anatomisesti muotoiltua alumiinikiskoa takana 
tarjoavat hyvän mukavuuden ja istuvuuden. Sivuttaiskiskot 
on kiinnitetty tarranauhalla ja niitä voidaan siirtää yksilöllistä 
säätämistä varten. Kiskojen tulisi olla keskitetty mediaalisesti/
sivusuunnassa polveen ja reisinsuunnan pituussuuntaan. 
Kaikki kiskot voidaan taivuttaa/muotoilla. Ortoosi kiinnitetään 
käyttämällä kolmea joustavaa nauhaa tarranauhalla. 
Materiaali on mahdollista leikata ja siten pienentää edelleen 
kehää niin, että ortoosi sopii hyvin pienille polville/jaloille.

Käyttöaiheet: Polvinivelen immobilisaatioon, trauman jälkeen.

Koko: 2XS-S, Yleiskoko, Huom: lasten koot.

Materiaali: Polyesteriä, Puuvilla, Nylon, Alumiinia.

Pesuohjeet: Käsinpesu max 30 astetta. Tasokuivaus. 
Sulje tarranauha ennen pesua. Älä käytä valkaisu- tai 
huuhteluainetta, sillä se saattaa heikentää materiaalin 
toimintaa. Ei silitystä. Ei rumpukuivausta.

Mittaaminen: Reiden ympärys, ympärysmitta 10 cm polven 
yläpuolella polvilumpion keskeltä.

C
h

ild

Koko Pituus 
cm

Ympäry-
smitta cm Tuotenro

2X-Small 15 28 70510-00-20

X-Small 23 35,5 70510-00-30

Small 27 35,5 70510-00-40

10 cm
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Immo-polviortoosia käytetään polvinivelen immobilisointiin. 
Immo-ortoosia on helppo säätää tarrakiinnityksellä. 
Ortoosissa on kolme osaa, jotka on helppo kiinnittää 
toisiinsa tarralla jalan koon mukaan. Ortoosin takaosassa 
on kaksi alumiinilastaa, ja se on muotoonommeltu istuvaksi. 
Ortoosissa on myös kaksi lateraalista lastaa lisäämässä 
tukea. Lastat on helppo irrottaa ja niitä voi muotoilla. 
Niitä säädetään keskellä edessä olevan D-renkaan läpi 
kulkevalla tarranauhalla.

Koko: Koot sopivat sekä oikeaan että vasempaan polveen.

Käyttöaiheet: Polvinivelen immobilisaatioon toimenpiteen 
tai trauman jälkeen.

Materiaali: 52 % polyetyleeniä, 48 polyamidia. Alumiinia. 
Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Käsinpesu, tasokuivaus. Sulje tarranauha 
ennen pesua.

Mittaaminen: Mitta mitataan senttimetreinä proksimaalisesti 
polvilumpiosta, istuen ja polvi hieman taivutettuna.

Immo - Polven ajonestolaite
TUOTENRO 70625

Koko Pituus, cm Polven 
ympärys, cm Tuotenro

Small 35 34-42 70625-01-40

Medium 50 35-44 70625-01-50

Large 60 37-46 70625-01-60

X Large 70 39-48 70625-01-70
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Svensk - Yliojennusortoosi

Svensk-yliojennusortoosia käytetään polvinivelen 
hyperekstension tai instabiliteetin hoitoon. 
Yksinkertainen niveletön malli, jossa varsia voidaan 
taivuttaa ja polvitaipeen painetyynyä voidaan säätää.

Käyttöaiheet: Polvinivelen hyperekstensio.

Materiaali: 3 mm:n paksuinen duralumiini, 
puuvillavyöt. Polvitaipeen pehmuste pehmeää 
nahkaa. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Käsinpesu, käytä mietoa saippualiuosta tai 
tiskiainetta.

Mittaaminen: Ympärysmitta 10 cm polvinivelen 
keskiosan yläpuolelta.

TUOTENRO 70650

Koko
Ympärysmitta 10 
cm polvinivelen 

yläpuolella
Tuotenro

S/M 28-38 cm 70650-09-40

L/XL 38-53 cm 70650-09-60
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TUOTENRO 70651

Ledad Svensk -yliojennusortoosia käytetään polvinivelen 
hyperekstension tai instabiliteetin hoitoon. Instabiliteettia 
voivat aiheuttaa polvilihasten heikkous ja nivelside- tai 
nivelpussivaivat. Ledad Svensk on pitkärunkoinen ortoosi, 
jossa on säädettävät hihnat. Alumiinilasta voidaan 
räätälöidä yksilöllisesti, jotta se olisi mahdollisimman istuva. 
Joustavien hihnojen ansiosta ortoosi on mukava sekä 
seisoma- että istuma-asennossa.

Käyttöaiheet: Polvinivelen hyperekstensio. Varus/valgus-
instabiliteetti. Neurologiset vammat tai taudit, joihin liittyy 
polvilihasten heikkous. Eturistisidevamma. Genu recurvatum.

Vasta-aihe: Ei saa käyttää urheilun aikana.

Materiaali: Lasta: Alumiini. Hihnat: Joustava, pehmustettu 
tarranauha, 100 % nailon. Lateksiton.

Pesuohjeet: Käsinpesu miedolla pesuaineella tai tiskiaineella.

Ledad Svensk - Yliojennusortoosi 

Koko
Ympärysmitta 10 
cm polvinivelen 

yläpuolella
Tuotenro

S/M 28-38 cm 70651-00-40

L/XL 38-53 cm 70651-00-60





Jalka
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Tukeva nilkkaortoosi, jota voidaan käyttää 
akuuttien vammojen tai nilkkanivelen pitkäkestoisen 
instabiliteetin hoitoon. Ortoosia voidaan käyttää myös 
ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Anatomisesti muotoillut 
lastat mediaalisella/lateraalisella puolella. Pehmeä 
pehmuste muotoutuu nilkan mukaan, on miellyttävän 
tuntuinen ja tukee hyvin. Lastoja voidaan kääntää niin, 
että ortoosi sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan. 
Tarranauhat pitävät ortoosin halutussa asennossa. Parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi ortoosia tulisi käyttää 
nauhankengän, kuten kävely- tai jumppakengän kanssa.

Koko: Stadig-ortoosin koot sopivat sekä oikeaan että 
vasempaan jalkaan.

Käyttöaiheet: Käytetään akuuttien vammojen tai 
nilkkanivelen pitkäkestoisen instabiliteetin hoidossa tai 
ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, esimerkiksi urheiltaessa.

Materiaali: Muovilastat polypropyleeniä. Polyamidivyöt. 
Pehmuste polyetyleenivaahtoa polyuretaanitaskussa. Ei 
sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Käsinpesu. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Muovilastat pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla, käytä 
mietoa astianpesuainetta.

Stadig - Nilkkaortoosi
TUOTENRO 80120

Koko Väri Tuotenro

Universaalikoko Musta 80120-00-50
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AirFoam - Nilkkaortoosi

AirFoam on tukeva nilkkaortoosi, jota voidaan käyttää 
akuuttien vammojen tai nilkkanivelen pitkäkestoisen 
instabiliteetin hoitoon. Ortoosia voidaan käyttää myös 
ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, esimerkiksi urheiltaessa. 
Anatomisesti muotoillut lastat mediaalisella/lateraalisella 
puolella. Parhaan tuen ja kompression aikaansaamiseksi 
pehmusteessa on sekä ilmatyyny että vaahtokumia, joka 
muotoutuu nilkan mukaan. Ilman määrää voidaan säätää 
potilaan mukaan, joten jalan mahdollinen turvotus ei 
vaikuta ortoosin käyttöön. Lastoja voidaan kääntää niin, 
että ortoosi sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan. 
Tarranauhat pitävät ortoosin halutussa asennossa. Parhaan 
lopputuloksen saavuttamiseksi ortoosia tulisi käyttää 
nauhankengän, kuten kävely- tai jumppakengän kanssa.

Koko: AirFoam-ortoosia on saatavana yksi koko, joka sopii 
sekä oikeaan että vasempaan jalkaan.

Käyttöaiheet: Käytetään akuuttien vammojen tai 
nilkkanivelen pitkäkestoisen instabiliteetin hoidossa tai 
ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, esimerkiksi urheiltaessa.

Materiaali: Muovilastat polypropyleeniä. Polyamidivyöt. 
Pehmuste: ulkopinta polyuretaania, sisäpinta 
polyeteenivaahtoa. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Käsinpesu. Sulje tarranauhat ennen pesua. 
Muovilastat pyyhitään pehmeällä, kostealla liinalla, käytä 
mietoa astianpesuainetta.

TUOTENRO 80123

Koko Väri Tuotenro

Universaalikoko Musta 80123-00-50
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WalkerFix - Nilkkaortoosi

WalkerFix -ortoosissa on kiinteä nilkkaosa ja alumiinivarret. 
Kevyt ja käyttäjäystävällinen malli. Rullapohja mahdollistaa 
tasaisen ja pehmeän kävelyn. Matala profi ilin ansiosta 
toisessa jalassa voidaan käyttää tavallista kenkää. Ympäri 
kulkevat tarranauhat. Pehmeä pehmuste.

Käyttöaiheet: Sopii käytettäväksi silloin, kun nilkkanivelen 
liikeradan rajoittaminen tai fi ksaatio on tarpeellista, 
esimerkiksi akillesjänteen repeämän, säären tai 
nilkan stabiilin murtuman, akuutin nyrjähdyksen tai 
pehmytosavaurion takia.

Materiaali: Pehmuste polyesteriä.

Pesuohjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla liinalla. 
Pehmuste pestään käsin max 30 °. Tasokuivaus. 
Ei rumpukuivausta.

Lisävarusteet: 
• Vasemman jalan kantakiila:  80215-10-00
• Oikean jalan kantakiila:   80215-20-00
• Sukka 2-pakkaus:  80215-30-00 
• Hygieniasuoja 10 kpl:   80219-00-00

TUOTENRO 80210

Koko Vastaava 
kengän koko Tuotenro

Small 36-39 80210-00-40

Medium 40-43 80210-00-50

Large 44-47 80210-00-60
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WalkerROM on kevyt nilkkaortoosi, jota on miellyttävä 
käyttää. Ortoosissa on tukevat, muotoiltavat sivuvarret 
ja leveät ympäri kulkevat tarranauhat. Rullapohja 
mahdollistaa tasaisen ja pehmeän kävelyn. Matalan 
profi ilin ansiosta toisessa jalassa voidaan käyttää 
tavallista kenkää. WalkerROM -ortoosia on helppo säätää 
neutraalista asennosta 45º fl eksioon ja 45º ekstensioon, 
säätöväli 7,5º. Nivel voidaan lukita tiettyyn asentoon, 
liikettä voidaan rajoittaa tai nivel voidaan säätää 
vapaasti liikkuvaksi. 

Mukana kaksi ylimääräistä pysäytysnastaa ja 
kuusiokulma-avain.

Käyttöaiheet: Sopii käytettäväksi silloin, kun nilkkanivelen 
liikeradan rajoittaminen tai fi ksaatio on tarpeellista, 
esimerkiksi akillesjänteen repeämän, säären tai 
nilkan stabiilin murtuman, akuutin nyrjähdyksen tai 
pehmytosavaurion takia.

Materiaali: Pehmuste polyesteriä.

Pesuohjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla liinalla. 
Pehmuste pestään käsin max 30°. Tasokuivaus. 
Ei rumpukuivausta.

Lisävarusteet: 
• Sukka 2-pakkaus:  80215-30-00 
• Hygieniasuoja 10 kpl:   80219-00-00

WalkerROM - Nilkkaortoosi
TUOTENRO 80211

Koko Vastaava 
kengän koko Tuotenro

X-Small 34-35 80211-00-30

Small 35-38 80211-00-40

Medium 39-43 80211-00-50

Large 44-45 80211-00-60

X-Large 45-48 80211-00-70
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JuraWalker Fixed Short - Nilkkaortoosi

JuraWalker Fixed Short -ortoosissa on kiinteä nilkkaosa ja 
muovivarret. Kevyt ja käyttäjäystävällinen malli. Rullapohja 
mahdollistaa tasaisen ja pehmeän kävelyn. Matala profi ilin 
ansiosta toisessa jalassa voidaan käyttää tavallista kenkää. 
Ympäri kulkevat tarranauhat. Pehmeä pehmuste.

Käyttöaiheet: Sopii käytettäväksi silloin, kun nilkkanivelen 
liikeradan rajoittaminen tai fi ksaatio on tarpeellista, 
esimerkiksi jalka stabiilin murtuman, akuutin nyrjähdyksen 
tai pehmytosavaurion takia tai postoperatiivisessa 
immobilisoinnissa.

Materiaali: 32% Polyamidia, 39% PU-foam, 29% Polyesteriä.
Ei sisällä lateksia. 

Pesuohjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla liinalla. 
Pehmuste pestään käsin max 30 °. Tasokuivaus. 
Ei rumpukuivausta.

Lisävarusteet: 
• Hygieniasuoja 10 kpl:   80219-00-00

TUOTENRO 80214

Koko
Vastaava 
kengän 

koko
Tuotenro

X-Small 34-35 80214-50-30

Small 35-38 80214-50-40

Medium 39-43 80214-50-50

Large 44-45 80214-50-60

X-Large 45-48 80214-50-70
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Cirrus on yksilöllisesti säädettävä airwalker-kävelyortoosi. 
Maksimaalinen tuki ja mukavuus. Pumppujärjestelmä on 
täysin integroitu, joten kompressiota ja istuvuutta voidaan 
säätää ilman erillistä pumppua. Kävelyortoosissa on pumppu 
kummallakin sivulla, ja niitä voidaan säätää erikseen. Ortoosin 
säätäminen on helppoa kolmen tarranauhan avulla. Sekä 
päällysosa että pehmuste ovat hengittäviä ja anatomisesti 
muotoiltuja. Matala keinupohja lisää stabiliteettia ja helpottaa 
normaalia kävelyä. Kevyt.

Lisävarusteena on saatavana kantakiiloja plantaarifl eksion 
lisäämiseen. Kantakiila muodostuu viidestä erillisestä 
kiilasta, joita voidaan kiinnittää toisiinsa halutun korkeuden 
saavuttamiseksi.

Käyttöaiheet: Pehmytkudosvaurioiden, nyrjähdysten, stabiilien 
murtumien ja akillesjänteen repeämän hoitoon. Myös nilkan 
stabilointiin leikkauksen jälkeen.

Materiaali: Polypropeeni 62%, kumi 5%, nailon 11%, 
polyuretaanivaahto 8%, termoplastinen polyuretaani 6%, 
etyylivinyyliasetaatti 3%, metalli 3%, paperimassa 2%. Lateksiton.

Pesuohjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla rievulla. 
Pehmuste pestään käsin. Tasokuivaus. Ei rumpukuivausta.

Mittojen otto: Vastaa kengänkokoa.

Lisävarusteet: 
• Vasemman jalan kantakiila:  80215-10-00
• Oikean jalan kantakiila:   80215-20-00
• Sukka 2-pakkaus:  80215-30-00
• Hygieniasuoja 10 kpl:   80219-00-00

Koko Kengännumero Tuotenro

X Small 34-35 80215-00-30

Small 35-38 80215-00-40

Medium 39-43 80215-00-50

Large 44-45 80215-00-60

X Large 45+ 80215-00-70

Cirrus - Airwalker
TUOTENRO 80215

Kummallakin sivulla on integroitu 
pumppu, josta voidaan säätää 
kompressiota erikseen.

Matala keinupohja edistää 
luonnollista kävelyä.

Irrotettava, säädettävä varvassuoja.

Pyöreät nauhat voidaan pujottaa 
päällysosan läpi maksimaalisen 
kompression saavuttamiseksi.
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Arcus on suunniteltu vähentämään kantapäähän kohdistuvaa 
painetta ja kantapään makuuhaavoja vuodelevon yhteydessä. 
Arcus-ortoosia voidaan myös käyttää nilkan kontraktuurien 
ennaltaehkäisyyn sekä fi ksoitumattomien plantaarifl eksio-
kontraktuurien hoitoon. Ortoosi pitää jalan neutraaliasennossa 
vuodelevon yhteydessä ja säilyttää dorsaali-plantaarifl eksion 
potilaan liikkuessa. 

Kengässä on kiertoliikettä estävä tuki, joka ehkäisee sisään- ja 
uloskiertymistä vuodelevon yhteydessä. Kengässä on myötäävä, 
irrotettava pehmuste, joka voidaan avata kantapään kohdalta. 
Kantaosa on valmistettu läpinäkyvästä muovista, joten kenkää 
ei tarvitse riisua ihon tai haavan tutkimista varten. Kummallakin 
sivulla on säädettävä tarranauha, jonka avulla plantaarifl eksion 
aste voidaan fi ksoida tai sitä voidaan lisätä. 

Arcus-ortoosia ei tarvitse poistaa, jos potilaan täytyy liikkua pieniä 
matkoja, sillä kumipohjan pito on hyvä. Varvasosa on 15 asteen 
kulmassa, jolloin jalan etuosan stabiliteetti on hyvä liikkumisen 
aikana ja varpaiden nivelet pysyvät neutraalissa asennossa. 
Varvasosaa voidaan säätää suurempia kengänkokoja varten. 
Jalkaterälevy voidaan irrottaa. Helppo kiinnitys tarranauhalla. 

Koko: Kaksi kokoa, oikea/vasen jalka.

Käyttöaiheet: Käytetään kantapään makuuhaavojen hoitoon/
ennaltaehkäisyyn. Plantaarifl eksio-kontraktuurien ja lonkan 
rotaatiokontraktuurien ennaltaehkäisyyn.

Materiaali: Walker on 100 % polypropeenia. Pehmuste on 
polyesterillä päällystettyä laajennettua tekstiilimäistä vaahtoa. 
Tarranauha on polyesteria.

Pesuohjeet: Päällysosa puhdistetaan kostealla rievulla. 
Pehmuste pestään koneessa 40 asteessa miedolla pesuaineella. 
Tasokuivaus riittävän etäällä lämmönlähteistä.

Mittojen otto: Pohkeenympärys sentteinä.

Lisävarusteet: 
Lisäpehmuste S/M:  80437-51-40
Lisäpehmuste L/XL:  80437-51-60

Koko Pohkeenympärys Kengännumero Tuotenro

S/M jopa 42 cm 36-46 80436-51-40

L/XL jopa 48 cm 36-46 80436-51-60

Arcus - Kontraktuura-kantapäähaava-nilkkaortoosi
TUOTENRO 80436
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Tukeva yölasta, joka mahdollistaa nilkan tai 
nilkkanivelen tehokkaan dorsifleksion. Lievemmän 
plantaarifleksiokontraktuuran hoitoon pitämällä 
jalkaterän neutraalissa asennossa. Säädettävän vyön 
avulla dorsifleksiota voidaan lisätä ja kontrolloida ja 
plantaarifaskiittia venyttää. Helppokäyttöinen pikasolki 
edessä helpottaa käyttöä. Pitävä pohja vähentää 
liukastumisriskiä. Hyvin pehmustettu lasta on miellyttävän 
tuntuinen käyttää. Päällinen voidaan irrottaa ja pestä.

Käyttöaiheet: Lievä plantaarifleksiokontraktuura. Alaraajan 
vammat tai ylirasitus, plantaarifaskiitti, akillestendiniitti.

Materiaali: Polypropyleeni. Ei sisällä lateksia.

Pesuohjeet: Voidaan huuhdella vedellä ja pyyhkiä 
pehmeällä liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Tarvittaessa 
voidaan käyttää mietoa desinfiointiainetta. Pehmuste 
kestää konepesun 40 asteessa.

Night Caps - Yölasta
TUOTENRO 80438

Koko Kengän koko Tuotenro

Small 37-40 80438-09-40

Medium 40-44 80438-09-50

Large 44-47 80438-09-60
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Trulife-Rintaproteesit

Trulife on työskennellyt rintatoimenpiteen 
läpikäyneiden naisten arjen helpottamiseksi 
jo yli 50 vuoden ajan. Trulife-rintaproteeseja 
on saatavana monen muotoisia, kokoisia ja 
painoisia yksilöllisten tarpeiden täyttämiseksi. 
Trulife korostaa tutkimus- ja kehitystyötä. 
Trulife valmistaa maailman johtavien silikonin 
ja muiden ihoystävällisten materiaalien 
valmistajien kanssa erinomaisesti istuvia ja 
laadukkaita proteeseja, joita on miellyttävä 
käyttää. Mielestämme rintaproteesin valinnan 
on tunnuttava turvalliselta. Tästä syystä olemme 
valinneet yhteistyökumppaniksemme Trulifen.

Joitakin mallejamme

SUBLIME - meidän kevyin, siistein proteesi, joka 
tarjoaa myöskevyt hieronta.

BODICOOL WAVE - kevyt ja viileä, Tru-Cool Gel 
ja erityinen viilentävä kuviointi.

HARMONY SILK TRIANGLE - suosittu, kevyt 
proteesi, joka sopii useimmille vartalotyypeille ja 
useimpien toimenpiteiden jälkeen.

HARMONY SILK CONNECT - silkinpehmeä ja 
kaunis kevytproteesi, jonka takaosassa on 
liimapinta.

BELLA - uusi, kauniin läpikuultava täysproteesi, 
sama luonnollinen muoto kuin Harmony Silk 
Triangle -proteesissa.

ReCover - Osittaiset proteesit, jotka luovat 
luonnollisen muodon ja symmetrian. Saatavana 
kolmea eri muotoa.
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Tavoitteenamme on valmistaa juuri sinulle 
sopivia alusasuja.

Lingerie by NordiCare on erityislaatuinen 
alusasuvalikoima. Huolellisen muotoilun ja 
tarkkaan valittujen, miellyttävän tuntuisten 
materiaalien avulla olemme suunnitelleet 
alusasuja, joissa voit tuntea olosi hyväksi.

Tiedämme, että rintatoimenpiteen 
läpikäyneenä sinulle on erittäin tärkeää löytää 
rintaliivit, jotka istuvat hyvin ja ovat myös kauniit. 
Kaikissa malleissamme on myös proteesitaskut 
ulkoista rintaproteesia varten.

Kompressiorintaliivimme on suunniteltu erityisesti 
äskettäin rintatoimenpiteen läpikäyneille.

Tutustu kaikkiin uutuustuotteisiimme osoitteessa 
www.nordicare.se ja napsauta valikkoa Lingerie.

Lingerie by NordiCare
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