PRODUKTKATALOG

Innehåll:
Arm/Axel								3-23
Hand								25-27
Rygg-Torso							29-59
Kompressionsplagg					61-81
Bråckbyxor							83-89
Höft									91-97
Knä									99-115
Fot									117-125
Bröstproteser & Lingerie					126-127

Arm/Axel
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HemiSafe - Skulderortos
ART.NO

20100

HemiSafe är en funktionell skulderortos speciellt framtagen
för användning vid skuldersmärta efter stroke. HemiSafe
ger ett bekvämt stöd för axeln samtidigt som den medger
användaren att fritt röra sin arm vid dagliga aktiviteter.
HemiSafe är möjlig att ta på och av med en hand och
användes direkt mot huden eller ovanpå ett linne/
undertröja utan ärm. Designen medger att ortosen kan
bäras under kläderna. Luftspalten i textilen bidrar till
tryckutjämning. Som extra tillbehör medföljer en liten
kudde som kan appliceras under armhålan om så önskas,
för ökad abduktion. HemiSafe finns i vit.
Indikationer: Används för att minska smärta i axelled efter
stroke, för att begränsa subluxation i axelleden samt för
att uppnå bättre symmetri och kropps positionering. Även
lämplig för att förhindra upprepade luxationer.
Material: Ventilerande textilt material som är svalt mot
huden och tillåter huden att andas. Polyester 55%,
Polyamid 30%, Polyuretan 10%, Bomull 4%, Elastan 1%.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd ej blekmedel. Ej strykning.
Torktumla ej. Plantorkas. Förslut alla kardborreband före
tvätt. Använd gärna tvättpåse.
Måttagning: Mått runt överarm samt mått runt bröstkorgen,
bröstkorgsmåttet tas precis under armhålan.

Storlek

1. Omkrets
överarm
cm

2. Omkrets
bröstkorg
cm

Art.no
Vänster

Art.no
Höger

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 - Armslinga
ART.NO

20111

ComfortSling är avsedd att användas vid kortare
behandlingstid. Med sitt elastiska mjuka material passar
den de flesta storlekar och ersätter traditionella armslingors
många modeller och storlekar. Det mjuka axelbandet är
flexibelt och reducerar vanligt förekommande tryck över
nacken vilket därmed ökar komforten för användaren.
Materialet är elastiskt och formar sig efter armens längd från
armbåge till handled. Ett mjukt tumband håller slingan på
plats och försäkrar att armen hålls i rätt position.
ComfortSling levereras i förpackning om 12 st.
Storlek: Universal, passar både vänster/höger arm.
Indikationer: För avlastning och fixering av skuldra/arm vid
akuta skador/trauma.
Utprovning: Placera armen i slingan och se till att
tumbandet hamnar i tumgreppet som bilden visar. Drag
axelbandet över ryggen och bestäm önskad längd genom
att knäppa fast bandet i den orange knappen i önskat
knapphål. Se till att bandet är fäst ordentligt i knappen.
Man kan välja att fästa bandet på knappens in- eller utsida.
Det går bra att klippa av bandet till önskad längd.
Material: 88 % Polyester, 12 % Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Vattentvätt rekommenderas ej. Vid fläckar, torka
av med mjuk fuktig trasa eller tvätta försiktigt för hand i
ljummet vatten.

Storlek

Färg

Art.no

Universal

Vit

20111-09-50
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DuoPlus - Axellås
ART.NO

20113

Armslinga DuoPlus är en tvådelad immobiliserings-ortos
som avlastar axelleden med minskad belastning på
nacken. Två band som korsas över ryggen fördelar vikten
över båda skuldrorna. Ett brett avtagbart band hjälper
till att fixera armen mot bålen. Alla band fästes med
kardborre. Fickans och bandens insida i frottématerial.
Passar både vänster och höger arm.
Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta
skador/trauma när man önskar fixering av arm mot bål
och vill undvika onödig belastning av nacken.
Material: Polyester 71%, Polyuretan 16%, Polyamid 8%,
Bomull 5%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbandet vid tvätt.
Använd gärna tvättpåse.
Måttagning:
1. Längd underarm: Från armbåge till fingertoppar.
2. Bål + överarm: Mät runt tänkt placerign kring bål samt
den ena armen.
Storlek

1. Längd
underarm cm

2. Bål +
överarm cm

Art.no

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 - Axellås
ART.NO

20114

Axellåset Duo fixerar axeln samt ger stöd och avlastning
vid akuta skador eller trauma. Axelbandet är justerbart
i höjdled och i sidled längs armfickan och fästes
med hjälp av kardborre. Immobiliseringsband som
låser överarmen mot bålen medföljer. Fickans och
axelbandets insida i frottématerial. Passar både vänster
och höger arm. Finns i storlek S-XL.
Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta
skador/trauma när ett enklare axellås önskas.
Material: Nylon 40%, Polyuretanskum 25%, Polyester 20%,
Bomull 15%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbandet vid tvätt.
Använd gärna tvättpåse.
Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.
Storlek

Längd
underarm cm

Art.no

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° - Abduktionsortos
ART.NO

20115

Abduktionsortos med kudde som håller armen/ skuldran
immobiliserad i 30° abduktion. Kudden är formad för
att passa mot höften och fästs med kardborrband runt
midjan. Armslingan fästs med kardborre mot kudden
och armslingans höjd är justerbar. Extra polstring på
axelbandet för ökad komfort. Passar både vänster och
höger arm.
Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta
skador/trauma. Postoperativt ex vid rekonstruktionskirurgi
av rotatorcuff eller kapsel, axelprotes, caput humerifraktur
eller artroskopi.
Material: Polyamid. Polyuretanskum. Bomull. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden vid tvätt.
Använd gärna tvättpåse.
Beställes separat: Kilkudde +15 grader för 45° abduktion,
art.no 20117.
Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.
Storlek

Färg

Art.no

Universal

Grå/blå

20115-06-00
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AbduSling - Abduktionsortos
ART.NO

20116

Abduktionsortos med kudde som håller armen/ skuldran
immobiliserad i 15° abduktion. Kudden är formad för
att passa mot höften och fästs med kardborrband runt
midjan. Armslingan fästs med kardborre mot kudden och
armslingans höjd är justerbar. Extra polstring på axelbandet
för ökad komfort. Passar både vänster och höger arm.
Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta
skador/trauma samt vid post-operativ behandling av
axelskador.
Material: 2% Polyamid, 26% Polyuretanskum, 2% Bomull,
70% Polyester. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden vid tvätt.
Använd gärna tvättpåse. Använd ej blekmedel. Ej kemtvätt.
Stryk och torktumla ej.
Extra kudde: Extra kilkudde för ökad abduktion +15°,
art.nr. 20117, beställes separat.
Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.

Storlek

Längd
underarm
cm

S/M

35-44

L/XL

43-55

Färg

Art.no

Grå/
orange

20116-06-40
20116-06-60

Midjebandet fästs även i mitellan
för att ge extra stabilitet till armen.
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QuickSling - Armslinga
ART.NO

20118

QuickSling är en vadderad armslinga som används för
att enkelt immobilisera skadade skuldror, armbågar och
handleder. Slingan är enkel att applicera. Önskvärd
längd klipps för att passa varje patient individuellt.
Materialet är oelastiskt och håller formen och bredden
under hela användningstiden. Slingan justeras enkelt med
kardborrfästen i Y-form som fästs direkt mot slingan.
QuickSling levereras i en praktisk papperslåda som
innehåller två rullar 5,5 cm x 12 m slingband samt två påsar
kardborrfästen á 14 st. Räcker till 14 st dubbelslingor.
Indikationer: För avlastning av skuldra/arm vid akuta
skador/trauma.

Appliceras som dubbelslinga.

Material: 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbandet vid tvätt.
Använd gärna tvättpåse.
Storlek

Färg

Art.no

Universal

Svart

20118-00-50
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DuoTrain - Axellås
ART.NO

20119

Axellåset DuoTrain ger bekvämt stöd och avlastning vid
smärtrelaterade axelproblem. Extra starka kardborrefästen,
slitplattor, tillåter DuoTrains fästen att öppnas och stängas
många gånger, varför slingan speciellt rekommenderas
vid träning. Axelbandet är justerbart i höjdled och i
sidled längs mitellan och fästes med hjälp av kardborre.
Justerbart immobiliserings-band runt kroppen. Mitellans och
axelbandets insida är i frottématerial. Passar både vänster
och höger arm.
Indikationer: För avlastning/immobilisering av skuldra/
arm vid akut eller postoperativ vård, när ett stabilt axellås
som medger upprepade öppnings-/stängningsmöjligheter
önskas (ex. vid träning).

1.

2.

Storlek:
Small - passar till barn/mycket liten vuxen.
Medium - passar liten dam.
Large - passar dam/herr.
X-Large - passar lång/stor vuxen.
Material: Polyester 80%, Polyamid 13%, Polyuretan 7%.
Latexfri.
Tvättråd: Fäst kardborrbanden innan tvätt, maskintvätt 40°,
kan tvättas i 60° vid behov. Använd gärna tvättpåse.

1. Fäst slitplattorna i önskad position.
2. Immobiliseringsbandet kan enkelt
justeras i längd i D-ringen.

Måttagning: Armbåge till fingertoppar i cm.
Storlek

Längd
underarm cm

Art.no

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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SmartCuff - Axellås
ART.NO

20120

Axellåstet SmartCuff ger ett bekvämt stöd och
avlastning av arm och axel efter trauma eller operation.
Låser arm och axel effektivt. Vid rörelseträning kan
handledsmanschetten öppnas separat för att frigöra
armen utan att ändra överarmens fixerade läge. Lätt
att ta av och på för patienten, enkel att justera med
kardborreband. Extra kilkudde medföljer om ökat stöd/
abduktion av armen önskas. Passar både höger och
vänster arm. SmartCuff finns i svart.
Indikationer: Används för avlastning/ immobilisering av
skuldra/arm vid post-op/akuta skador/trauma när det är
extra viktigt att patienten aktivt ska delta i rehabiliteringen
genom träning.
Material: Polyamid 84%, Polyuretan 7%, Bomull 6%,
Polyester 2%, Elastan 1%. Innermaterial kudde: Polyuretan
100%. Latexfri.
Tvättråd: Fäst kardborrbanden innan tvätt, maskintvätt 40°,
kan tvättas i 60° vid behov. Använd gärna tvättpåse.
Måttagning: Omkrets under byst i cm.

Storlek

Mått under
byst cm

Art.no

Small/Medium

65 - 100

20120-00-40

Large/X-Large

100 - 140

20120-00-60

Handledsmanchetten kan öppnas
separat vid träning.
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Clavisan - Clavicelbandage
ART.NO

20121

Ett funktionellt och mycket bekvämt clavicel-bandage.
Stabiliserar clavicelfraktur och upprätthåller postural kontroll.
Den ryggsäcks-liknande konstruktionen gör att axlarna dras
tillbaka och clavicelfrakturen stabiliseras. Tunna D-ringar på
den mjuka ryggplattan ger god anatomisk passform och
irriterar ej när man ligger på rygg. Ortosen är helt oelastisk
och har bred mjuk polstring över clavicula/under armhålan.
Justeras enkelt med kardborrband.
Indikationer: För smärtlindring och stabilisering av slutna
clavicelfrakturer. Utprovas efter bedömning av medicinsk
expertis. Kontraindikationer: öppna frakturer och instabila
frakturer eller där benfragment är nära hud.
Material: Bomull/Polyester. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°. Använd ej blekmedel. Stryk ej,
torktumla ej. Plantorkas.
Måttagning: Mät från en punkt på ryggraden mittemellan
skulderbladen, upp över axeln runtom armen via armhålan
och tillbaka till utgångspunkten i cm.

Storlek

Mått cm

Art.no

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

* Passar för barn.
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Axel - Skulderortos
ART.NO

20200

Axel skulderortos avlastar effektivt axelleden utan att belasta
nacke-/skulderparti. Bygeln flyttar belastningen från muskel/
nervvävnad till bröstkorg/skelett. Axel är lätt att applicera
och justera. Två storlekar täcker bröstkorgsomfång från
65–120 cm. Patienten kan enkelt ta av och på ortosen med
en hand. Passar såväl höger som vänster sida. Kan användas
enskilt eller i kombination med annan armslinga. Axel
används för att avlasta skuldran vid akuta skador eller vid
långvariga smärtproblem i axeln.
Universal vänster och höger.
Indikationer: För avlastning av skuldra vid akuta skador/
trauma/ stroke/långvariga smärtproblem i axeln. Används
även pre/postoperativt. Lämplig vid axelproblematik då
man önskar avlasta nacke/skulderparti, t ex reumatoid artrit,
whiplashskada.
Material: Bygel 100% ABS-plast, vaddering 100% Polyeten,
band/slinga 100% Polyester. Latexfri.
Tvättråd: Rengöres med mjuk fuktig trasa och milt diskmedel.
Måttagning: Omfångsmått bröstkorg under armhålan.
Storlek

Omkrets
bröstkorg cm

Art.no

S-M

65-100

20200-00-40

L-XL

90-120

20200-00-60

Axel kan kombineras med annan
slinga.

Swedish Pat Nr SE 529 390 C2
Pat Pend. PCT/SE2006/001344
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CubitiROM - Armbågsortos
ART.NO

20202

CubitiROM används för postoperativ eller posttraumatisk
stabilisering av arm och armbåge för att ge kontrollerat
rörelseomfång eller immobilisering. Stopp i flexionsrikting
kan ställas i 0-120° och stopp i extensionsriktning kan
ställas i 0–90°. Inställning sker i intervall om 10°. Längden
på över- och underarmsskenan justeras med ortosens
teleskopmekanism. Ortosens längd kan varieras mellan
36 till 45 cm. Vid behov och för extra avlastning används
axelremmen. CubitiROM är bekväm att bära och sitter
säkert mot armen utan att migrera. Lätt att justera och ta
på samt lätt och luftig.
Indikationer: Används för post-operativ eller posttraumatisk stabilisering. Muskel/ligamentskador. Distal
humerusfraktur. Armbågsplastik. Stabil armbågsfraktur.
Material: Skenor i aluminium, polstring i polyester/bomull,
velcro.
Tvättråd: Skenor/led torkas av med tvål/vatten alternativt
spritas av. Textila delar vattentvätt 60º grader.
Tillbehör: Extra polstring art.no. 20204-06-50 beställs separat.
Storlek

Sida

Art.no

Universal

Vänster

20202-16-50

Universal

Höger

20202-26-50

Längden på skenorna och ledens
rörlighet är justerbara och anpassas
individuellt till varje patient.

Ortosens längd från ledcentrum

Underarm

19 - 24 cm

Överarm

18 - 21 cm
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Contender - Armbågsortos
ART.NO

20203

Contender Armbågsortos används vid postoperativ eller
posttraumatisk stabilisering av arm och armbåge för
att ge kontrollerat rörelseomfång eller immobilisering.
Teleskopmekanism för enkel justering av längden.
Aluminium-manschetterna runt över- och underarm kan
formas individuellt så risken för glidning minskar.
Manschetten som sitter över biceps/vid armbågsleden kan tas
bort vilket innebär att ortosen också kan anpassas till personer
med uttalad biceps/kraftiga överarmar och möjliggör större
flexion utan att ta emot. Ortosen kan enkelt tas på och av med
en hand med snäpplåsen.
Polstringen är mjuk och avlastande.
Extension och flexion kan justeras och fixeras från -10 - 90°.
Inställningen sker i intervaller om 10°. Kontrollerat rörelseintervall
från -10° - 110°. Inställningen säkras med lås-gummiband.
Indikationer: Används för post-operativ eller post-traumatisk
stabilisering. Muskel/ligamentskador. Distal humerus-fraktur.
Armbågsplastik. Stabil armbågsfraktur.
Storlek: Universal. Finns för höger och vänster arm. Ortosens
längd 35-50cm, passar överarmsomfång upp till 56 cm,
underarmsomfång upp till 46 cm.
Material: Skena: Lättviktsaluminium.
Manschett: Aluminium och nylon.
Polstring: Polyethylen och nylon.

Avtagbar bicepsmanschett.
Möjliggör större flexion utan att
ta emot för personer med uttalad
biceps/kraftiga överarmar.

Tvättråd: Aluminiumskenan torkas av med fuktig trasa. Polstring
handtvätt i kallt vatten, plantorkas, använd ej blekmedel.
Extra tillbehör: Som extra tillbehör finns en bekväm handdel
för avlastning. Positionerar och fixerar handleden i
neutralposition för att undvika pro- och supination.
Handdelen är utformad som en handledsortos som mjukt
omsluter hand och handled. Fixeringen är mycket god och
gör att oönskad muskelaktivitet kring armbågsleden minskar.
Handdelen ger stabilisering för hela ortosen som gör att den
sitter extra stadigt utan att glida eller rotera.
Produkt

Sida

Art.no

Contender Armbågsortos

Vänster

20203-10-50

Contender Armbågsortos

Höger

20203-20-50

Handdel

Vänster

20203-15-50

Handdel

Höger

20203-25-50

Polstring

Vänster

20203-10-55

Polstring

Höger

20203-20-55

Bandset

Universal

20203-30-00

Handdelen ﬁnns som extra tillbehör,
beställs separat.
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CubitiPlus - Armbågsortos
ART.NO

20223

CubitiPlus används för postoperativ eller posttraumatisk
stabilisering av arm och armbåge för att ge kontrollerat
rörelseomfång eller immobilisering. De reglerbara textila
banden runt över- och underarm gör att CubitiPlus
passar alla armstorlekar från riktigt tunna armar upp till
mycket kraftiga. Banden går enkelt att klippa/korta av till
rätt storlek.
Extension och flexion kan justeras från 0-120° och leden
kan låsas i alla gradomfång. Inställningen sker i intervaller
om 10°. Längden på över- och underarmsskenan justeras
med ortosens teleskopmekanism. Ortosens längd kan
varieras mellan 41 till 52 cm. CubitiPlus är bekväm att
bära och sitter säkert mot armen utan att migrera. Lätt
att justera och ta på samt lätt och luftig. Vid behov
och för extra avlastning kan axelrem och/eller handtag
användas, dessa beställs separat.
Indikationer: Används för post-operativ eller posttraumatisk stabilisering. Muskel/ligamentskador. Distal
humerusfraktur. Armbågsplastik. Stabil armbågsfraktur.
Storlek: Universal. Finns för höger och vänster arm.
Material: Skumpolstring med textil polyamide.
Aluminiumskena.
Tvättråd: Aluminiumskenan torkas av med fuktig trasa.
Polstring handtvätt i kallt vatten. Hängtorkas.
Använd ej blekmedel.
Tillbehör:
Band + polstring, universal: 20223-00-50
Axelrem + handtag, vänster: 20223-10-60
Axelrem + handtag, höger: 20223-20-60
Produkt

Sida

Art.no

Storlek

CubitiPlus

Vänster

20223-10-50

Universal

CubitiPlus

Höger

20223-20-50

Universal

Band + polstring

Universal

20223-00-50

Universal

Axelrem + handtag

Vänster

20223-10-50

Universal

Axelrem + handtag

Höger

20223-20-50

Universal

Ortosens längd från ledcentrum

Underarm

22,5 - 29 cm

Överarm

18,5 - 23 cm
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HumerusStabil - Frakturortos
ART.NO

20210

Prefabricerad frakturortos designad för att kontrollera
humerus segment genom kompression av mjukdelarna.
Ortosen är tillverkad i röntgengenomsläppligt material
och är lätt att justera med sax och värmepistol. Mjuk
polstring i kombination med perforering ger god komfort
för användaren. Humerus Stabil når upp över skuldran vilket
motverkar rotation av ortosen och gör att ortosen bättre
sitter på plats. Ortosen är tvådelad för att enkelt uppnå god
kompression och passform. Medger full rörlighet i armbågen.
Två bomullsstrumpor samt en armslinga medföljer.
Universal vänster och höger.
Indikationer: Behandling av skaftfrakturer på humerus, efter
internfixation, vid kraftiga utgjutningar
Material: Polyetylen, insidan laminerad med skumplast som
har slutna celler. Strumpa i bomull. Latexfri.
Tvättråd: Handtvätt med mild tvållösning. Bomullsstrumpan
tvättas i maskin 40°.
Måttagning: Omkretsmått runt överarm proximalt samt distalt.

Storlek

Omkrets
distalt cm

Omkrets
proximalt
cm

Art.no

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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HumerusStabil Kort - Frakturortos
ART.NO 20211

Prefabricerad frakturortos i kort modell, designad för
att kontrollera humerus segment genom kompression
av mjukdelarna. Samtidigt som den ger full rörlighet
år skuldra och armbåge. Ortosen är tillverkad i ett
röntgengenomsläppligt material och är enkel att
justera. Latexfri.
Indikationer: Behandling av distal- eller skaftfrakturer
på humerus, efter intern fixation, vid kraftig svullnad.
Storlek: Universal, passar både höger och vänser.
Material: Polyetylen. Insidan är laminerad med
skumplast.
Tvättråd: Handtvätt med mild tvål.
Måttagning: Mät omkretsen runt överarmen
proximalt och distalt.
Storlek

Omkrets
distalt

Omkrets
proximalt

Art.no

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 - Frakturortos
ART.NO

20220
Reg. design by OHIM: 000884580-0001

HumerusComfort är en stabil frakturortos designad för
att kontrollera humerus segment genom kompression av
mjukdelarna. Lindrar smärta och medger rörlighet i axel
och armbågsled, vilket minskar risken för ledstelhet och
muskelatrofi under behandlingstiden. Ortosen är bekväm
och trygg, har breda band och formgjutna plattor för
jämn kompression som omsluter axelleden. Den textila
axeldelen gör att ortosen sitter bekvämt och säkert på
plats. De integrerade formgjutna plattorna kan lätt kortas
av och formas för anpassning. Luftspalten i textilen bidrar
till tryckutjämning. Passar både höger och vänster arm.
Produkten är röntgengenomsläpplig.
HumerusComfort, vit

Indikationer: Icke operativ behandling av slutna
proximala skaftfrakturer på humerus. Postoperativ
behandling av öppna proximala skaftfrakturer på
humerus. Efter intern/extern fixation.
Material: Ventilerande textilt distansmaterial som är svalt
mot huden och tillåter huden att andas.
Polyester 59%, Polyamid 38%, Bomull 2%, Elastomer 1%.
*Polyester 55%, Polyamid 43%, Elastan 1%, Elastomer 1%.
*HumerusComfort Kid

XS/HumerusComfort Kid, svart

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Stryk och torktumla ej.

Måttagning:
1. Omkretsmått runt överarmen proximalt,
högst upp vid armhålan.
2. Önskad längd från acromion.
Val av storlek är beroende av såväl
överarmens omkrets/längd som
frakturens placering.

Tillbehör:
-Extra lattor, art.no 20221
Beställs separat. 4 st/förpackning, Stl S – XL.
För ökad stabilitet och kompression vid
större armomfång. 1 alt 2 lattor sätts in
i respektive sidoficka.

-Axilla Kit HC, svart, art.no 20219
Beställs separat, vid behov av
individuell anpassning eller vid
behov av extra inre platta.

1.
2.

Storlek

1. Omkrets

2. Längd

Art.no

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 endast i svart.
X.

Extra lattor - 20221

Blue= HumerusComfort tiles
Red= Additional plastic tiles

Längd
inre skal

Art.no
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

Storlek

Y.

Axilla Kit HC
- 20219
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HumerusComfort Extend - Frakturortos
ART.NO 20224

Reg. design by OHIM: 006260816-0001

HumerusComfort Extend är en stabil frakturortos
designad för att kontrollera humerus segment genom
kompression av mjukdelarna. Lindrar smärta och medger
rörlighet i axel och armbågsled, vilket minskar risken för
ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden.
Ortosen är bekväm och trygg, har breda band och
formgjutna plattor för jämn kompression som omsluter
axelleden. Den textila axeldelen gör att ortosen
sitter bekvämt och säkert på plats. De integrerade
formgjutna plattorna kan lätt kortas av och formas för
anpassning. Luftspalten i textilen bidrar till tryckutjämning.
Passar både höger och vänster arm. Produkten är
röntgengenomsläpplig.
Indikationer: Icke operativ behandling av slutna
skaftfrakturer på humerus. Icke operativ behandling
av stabila proximala humerusfrakturer. Postoperativ
behandling av öppna skaftfrakturer på humerus. Efter
intern/extern fixation.
Material: Ventilerande textilt distansmaterial som är svalt
mot huden och tillåter huden att andas.
Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyuretan 17%, Bomull 2%,
Elastomer 1%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden.
Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel
eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning:
1. Omkretsmått runt överarmen
proximalt, högst upp vid armhålan.
2. Önskad längd från acromion.
Val av storlek är beroende av såväl
överarmens omkrets/längd som
frakturens placering.
Tillbehör:
-Axilla Kit HC, svart, art.no 20219
Beställs separat, vid behov av
individuell anpassning eller vid
behov av extra inre platta.

Storlek

1. Omkrets

2. Längd

Small

17-23 cm

29 cm

Medium

23-32 cm

31 cm

Art.no

20224-00-40 2.
20224-00-50

Large

32-41 cm

33 cm

20224-00-60

X Large

41-50 cm

35 cm

20224-00-70

Längd
inre skal

Art.no
Axilla Kit HC:

Storlek

1.

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
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CubitiComfort - Frakturortos
ART.NO

20222
Reg. design by OHIM: 001951500-0001

Cubiti Comfort är en stabil helarmsortos att användas
vid rehabilitering och/eller frakturbehandling. Ortosen
är bekväm och trygg, lindrar smärta och medger
rörlighet i axel och armbågsled vilket minskar risken för
ledstelhet och muskelatrofi under behandlingstiden.
Ställbar rörlighet flexion/extension i armbågsleden
med 15° intervall. Går att låsa i önskat läge. Kan
enkelt individanpassas. Ortosen har breda band
som tillsammans med formgjutna plattor ger jämn
kompression och god avlastning. De integrerade
formgjutna plattorna kan formas om och ortosens längd
kan justeras steglöst. Passar både höger och vänster arm.
Indikationer: Frakturer i armbåge, humerus, radius
eller ulna. Ligamentrupturer. Postoperativt. Senor och
ligamentsskador. Kollateralligament rekonstruktioner.
Kontraktur behandling.
Material: Ventilerande textilt distansmaterial som är svalt
mot huden och tillåter huden att andas. Polyester 59%,
Polyamid 37%, Bomull 2%, Elastan 1%, Polyuretan 1%.
Latexfri. Led i aluminium.
Extra lattor - 20221

Tvättråd: Den textila ortosen maskintvättas 40°. Tag ur
leden. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd
ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej. Leden
torkas av med mjuk fuktig trasa alternativt spritas av.

X.

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

Y.

Blue= HumerusComfort tiles
Red= Additional plastic tiles

Extra lattor, artikelnummer 20221:
Beställs separat. 4 st/förpackning, Stl S – XL.
För ökad stabilitet och kompression vid större armomfång.
1 alt 2 lattor sätts in i resp sidoficka.

Storlek

A. Omkrets
överarm cm

B. Omkrets
underarm cm

C. Ortosens längd
överarm cm

D. Ortosens längd
underarm cm

E. Ortosens
totala längd cm

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

Art.no
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EpiCare P505 - Armbågsortos
ART.NO

20505

EpiCare P505 är en anatomiskt formstickad ortos för
kompression av armbågen. Pelotter med tryckavlastning
över epikondylerna, bidrar till en effektiv kompression
i armbågs-området och avlastning av epikondylerna.
Ortosen är tillverkad i ett mjukt och luftgenomsläpplig
stickat material.
Indikationer: Artros, postoperativ irritation,
posttraumatiskt, epikondylit.
Material: Polyester 70%, Polyamid 20%, Gel TPR 10%.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Omkrets 5 cm nedanför armbågen.

Storlek V/H

Mått centimeter

Small

22-28

Medium

24-30

Large

27-33

X Large

29-35
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Kvick - Handledsortos
ART.NO

40300

Stabil och bekväm handledsortos som är enkel att ta
på och av. Snörning med engrepps drag ger en jämn
kompression och gör ortosen enkel att justera och ta på
med en hand. Försluts med ett brett kardborreband som
även ger extra stabilitet runt handleden.
Kvick är tillverkad i stabil mockaimitation, materialet är
perforerat och polstrat för god komfort och funktion - mjuk
och skön mot huden. Ortosen har en formad stabil 25 mm
bred volar aluminiumskena, samt en 15 mm dorsal skena.
Indikationer: Instabilitet i CMC led. Artros, artrit, överbelastningsskador. Även lämplig för behandling av carpal tunnel
syndrom eller vid immobilisering efter gipsbehandling.
Material: PU Foam 50%, Polyester 20%, Akryl 15%, Nylon 15%.
Skenor i aluminium. Latexfri.
Tvättråd: Handtvätt med milt tvättmedel, fäst
kardborrbanden vid tvätt, använd tvättpåse.
Måttagning: Handledsmått i cm.

Storlek

Handledsmått
cm

Art.no
Vänster

Art.no
Höger

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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StomiBas - Stomigördel
ART.NO

50210, 50211, 50212

Elastisk stomigördel utformad för att ge support samt
mothåll/kompression vid parastomalt bråck. Den unika
designen tillåter att hål, individuellt anpassade efter
stomipåse, klipps i gördeln samtidigt som den kontrollerade
kompressionen över bråcket/stomin bibehålls. Det oelastiska
materialet mitt fram fransar sig inte oavsett form och storlek
på hålet, inga stygn behövs.
StomiBas finns i tre olika höjder 16, 20 och 25 cm. Den breda
kardborreförslutningen framtill gör StomiBas enkel att
applicera och lätt att justera till önskad kompression. Kan
förslutas både på vänster och höger sida.
50211: 16 cm

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.
Indikationer: Används utanpå stomibandaget eller med
hål för stomibandaget. För postoperativ vård eller som
permanent gördel. Lämplig vid olika typer av lätta bråck,
för att avlasta sår samt för tidig mobilisering av patienten.
Kontraindikation: Inklämda bråck.
Material: Polyester 60%, Polyamid 27%, Gummi 13%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 90°
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

50212: 20 cm

Måttagning: Omfångsmått runt tänkt placering.

Storlek

Mått cm

Art.no
StomiBas
16cm

Art.no
StomiBas
20cm

Art.no
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

50210: 25 cm

* endast 20 & 25 cm höjd.
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StomiSoft - Stomigördel
ART.NO 50218

StomiSoft är en rak, elastisk stomigördel som ger ett
bekvämt stöd vid stomi eller stomibråck. Gördeln har en
oelastisk front. Enkel att försluta och justera med handtag
och kardborrefäste i fronten. Då kardborren fäster över
hela den oelastiska fronten är gördeln flexibel i storlek/
omfångsmått och kan justeras för mer eller mindre tryck.
Möjligt att klippa hål i det oelastiska frontpartiet. Hål
klipps i önskad storlek anpassat efter stomibandaget.
Frontpartiet fransar sig inte oavsett form och storlek på
hålet, ingen sömnad behövs. Gördeln går lika bra att
använda med eller utan klippt hål. Önskas mer tryck över
stomipåsen försluts gördeln så att påsen ligger under
det oelastiska materialet. För att stomipåsen ska kunna
expandera lätt kan gördeln vändas så att påsen istället
ligger under det elastiska materialet.

Handtag för enkel på- & avtagning.
Non-Elastic

Elastic

Gördeln är vändbar för att passa för stomi både på
höger och vänster sida. Finns i svart, höjd 20cm.
Indikationer: För stomi och lättare typer av stomibråck.
Används utanpå stomipåse eller med hål för stomipåse.
Lämplig som permanent gördel.
Material: Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%,
Elastan 11%. Latexfri.

Med klippt hål för stomibandage.
Non-Elastic

Elastic

Tvättråd: Maskintvätt 60°. För bästa hållbarhet
rekomenderas 40°. Förslut kardborrefästet innan
tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller
mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.
Storlek

Mått cm

Art.no

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

Med mer tryck, oelastiskt stöd/
support över stomibandaget.
Non-Elastic

Elastic

Med mjukt, elastiskt stöd/support
över stomibandaget.
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StomiFix - Fixeringsgördel
ART.NO

50217

Mjuk fixeringsgördel att använda vid stomi. Dubbelt
material där det innersta lagret har hål för stomipåsen
och det yttersta lagret viks och dras över påsen/
stomibandaget. StomiFix är som en ”tub” som man går
i och ur precis som ett par vanliga trosor eller kalsonger.
Den syns inte under kläderna och är enkel att använda
och trygg att bära. Gördeln gömmer och håller påsen
på plats samtidigt som den döljer/minskar eventuella
ljud. Skyddar och håller ömtålig hud torr då stomipåsen
ej ligger direkt mot huden, utan mellan de två lagren.
Används varje dag, natt samt vid olika sportaktiviteter.
Vanliga trosor eller kalsonger kan bäras under eller
utanpå gördeln.
Indikationer: Används vid stomi för att fixera/hålla
stomibandaget på plats. Skyddar och håller ömtålig
hud torr. Passar att använda både vid ileo-, kolo- och
urostomier.
Material: 90% polyamid, 10% spandex. Latexfri.
Tvättråd: 60°C maskintvätt. För bästa färghållbarhet
rekommenderas 40°C. Använd kulörtvättmedel, inte
tvättmedel som innehåller blekmedel.
Måttagning: Omfångsmått runt höften.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no
StomiFix,
vit, 3-pack

Art.no
StomiFix,
svart, 3-pack

X Small-Small

65 - 90

50217-89-30

50217-80-30

Small-Medium

85 - 110

50217-89-40

50217-80-40

Medium-Large

105 - 125

50217-89-50

50217-80-50

Large-X Large

120 - 140

50217-89-60

50217-80-60
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StomiMini - Stomigördel
ART.NO 50213

Mjukt fixeringsband för fixering av stomibandage.
Sätts direkt över stomibandaget och mot huden. Enkel
förslutning med kardborre framtill. Fixeringsbandet är
gjort i ett följsamt elastiskt material som andas och
känns behagligt mot huden. Reglerbar storlek som
justeras genom att kardborren fäster över hela bandet.
På samma sätt kan trycket från bandet anpassas
efter behov. En universalstorlek passar för omkrets
upp till 120 cm. Fixeringsbadet är diskret och syns
inte under kläderna. Passar för stomi på höger eller
vänster sida. StomiMini finns i svart och vitt. Höjd 7,5 cm.
Fixeringsbandet går ej att klippa i.
Indikationer: Används vid stomi för fixering av
stomibandage. Passar för användning vid både ileo-,
kolo- och urostomi. Ej lämplig vid parastomala bråck.

50213-00-50

Material: Polyamid 55%, Polyester 35%, Elastan 10%.
Latex free.
Tvättråd: Maskintvätt 60º C. Fäst kardborrbandet före
tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin
eller sköljmedel då detta kan försämra materialets
funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Storlek/Måttagning: Omkretsmått över tänkt placering.
Universalstorlek passar för omkrets upp till 120 cm.
Modell

Art.no

Höjd

Förp.

StomiMini, svart

50213-80-50

7,5 cm

3 st

StomiMini, vit

50213-89-50

7,5 cm

3 st

50213-09-50
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Figur - Gördel
ART.NO

50221, 50202, 50203

Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och
effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att
applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket gör
det lätt att justera till önskad kompression. Figur ger en jämn
tryckfördelning och påverkar inte andningen. Det elastiska
materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter huden
att andas. Figur finns i tre olika höjder 16, 25 och 32 cm.
Kompressionsgrad: Lättare, 1 av 3.
Indikationer: För postoperativ vård efter thoraxbukoperationer, för att avlasta sår, förhindra uppsprickning av
ärr samt vid tidig mobilisering av patienten.Kan användas
vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i för
friläggning av stomi eller öppning för drän.

50221: Figur 16 cm

Material: 74% Polyester, 12% Elastomere, 14% Polyamid.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90°
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek

Mått cm

Art.no
Figur, vit
16 cm

Art.no
Figur, vit
25 cm

Art.no
Figur, vit
32 cm

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

50202: Figur 25 cm

* endast 16 & 25 cm höjd.

50203: Figur 32 cm
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Figur - Gördel
ART.NO

50222

Figur är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och effektivt
stöd samt kompression över bålen. Gördeln är enkel att
applicera och försluts med bred kardborrelåsning vilket
gör det lätt att justera till önskad kompression. Det elastiska
materialet är mjukt och skönt mot huden och tillåter
huden att andas. Figur är lämplig att användas som mjuk
stomigördel som stöd över stomi/stomipåse. Höjd 20 cm.
Kompressionsgrad: Lättare, 1 av 3.
Indikationer: Vid stomi som stöd över stomi/påse och/eller
för att minska risk för bråck vid stomin. För postoperativ vård
efter thorax- bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig
mobilisering av patienten. Kan användas vid olika typer av
lätta bråck. Kan även klippas i för friläggning av stomi eller
öppning för drän.
Material: 74% Polyester, 12% Elastomere och 14% Polyamid.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°. Kan tvättas i upp till 90°
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek

Mått cm

Art.no
Figur, svart
20 cm

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
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Form - Gördel
ART.NO

50204, 50205, 50209

Form är en elastisk gördel som ger ett bekvämt och
effektivt stöd/kompression över bålen. Gördeln är enkel att
applicera och försluts med kardborrlåsning vilket gör det
lätt att justera till önskad kompression. Kardborrlåsningen
underlättar vid byte av sårförband. Patienten behöver inte
lyftas upp vilket är nödvändigt vid användning av bindor.
Lämplig vid sängliggande då den är mjuk i materialet
och saknar sömmar/skenor baktill. Lämpar sig även som
mjuk stomi-gördel men då bör eventuellt en större storlek
användas för att undvika alltför hög kompression. Form finns
i beige i tre olika höjder 15, 25 och 30 cm.
Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

50205: 30 cm

Indikationer: För postoperativ vård, efter thorax och/eller
bukoperationer för att avlasta sår, förhindra uppsprickning
av ärr samt vid tidig mobilisering av patienten. Kan
användas vid olika typer av lätta bråck. Kan även klippas i
för friläggning av stomi eller öppning för drän.
Material: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.
Tvättråd: Maskintvätt 40° (högre temperaturer är
möjligt, men kardborrbandens livslängd förkortas). Fäst
kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel,
ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
50204: 25 cm

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek

Mått cm

Art.no
Form 15 cm

Art.no
Form 25 cm

Art.no
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

50209: 15 cm
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Smidig - Gördel
ART.NO 50247

Formbar gördel som ger stadigt stöd. Enkel att försluta
och justera med handtag och kardborrefäste i fronten.
Kardborren fäster över en lång fästyta i materialet vilket gör
att gördeln är flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras
för mer eller mindre stöd.
Smidigt och luftigt material som känns behagligt och tillåter
huden att andas. Gördeln formar sig lätt för att passa för
olika placeringar över bålen, runt buk, höft eller bröstkorg.
Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas på
både höger eller vänster sida. Finns i svart, höjd 20 cm.
Indikationer: När kompression och lätt stöd önskas över
buk/bål. Lämplig som både postoperativ och permanent
gördel. Passar som bredare bröstband efter kirurgi,
exempelvis vid gynekomasti eller som avlastning efter
thoraxoperation. Lämplig efter mindre bukkirurgi, för
avlastning av okomplicerade bråck eller stomi. Stomipåse
kan fixeras under gördeln. Gördeln är inte lämplig att klippa
hål i. Kan användas som ett bekvämt stöd efter graviditet
eller som lätt ryggstöd.
Material: 37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 4%
Nylon. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 60°
(produktens livslängd förlängs vid tvätt i lägre temperaturer).
Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och
torktumla ej, materialen förstörs vid högre temperaturer.
Plantorkas efter tvätt.
Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.
Storlek

XS

Mått cm

Art.no

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 - Gördel
ART.NO

50225, 50226

AbdoCare är en medicinsk-kirurgisk elastisk gördel som ger
smärtlindring och effektivt stöd/kompression över bålen
och möjliggör en tidig mobilisering efter operation. Gördeln
är enkel att anpassa och applicera direkt efter operation.
Storleken/kompressionsgraden/formen kan enkelt justeras då
kardborren kan fästas över hela gördelns yta. AbdoCare finns
i två olika höjder och i storlekar med stort intervall. En storlek
kan användas som universalstorlek och förenklar därmed
lagerhållning. Gördeln kan också göras lägre genom att
klippa av en höjdnivå. Vid behandling av stomibråck går det
att klippa i hål i AbdoCare för att frilägga stomin. Färg vit.
Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.

50225: 23 cm hög

Indikationer: För postoperativ vård, efter thorax och/eller
bukoperationer för att avlasta sår, minska risken för serom/
infektioner/bråckbildning, förhindra uppsprickning av ärr
samt vid tidig mobilisering av patienten. Rekomenderas för
olika typer av lätta bråck samt vid tillverkning av stomigördel.
Material: AbdoCare: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40-60°. Kan tvättas i upp till 95° ca 10
gånger (produktens livslängd förkortas vid tvätt i 95°). Förslut
kardborrband. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel eller
mjukmedel. Kemtvätta ej. Ej strykning. Torktumla ej.

50226: 30 cm hög

Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt placering.

Storlek

Mått cm

Art.no
AbdoCare
23 cm

Art.no
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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AbdoBas - Gördel
ART.NO 50236

Elastisk gördel för effektiv avlastning och kompression. Enkel
att applicera och använda direkt efter operation. Gördeln
har en oelastisk front i foam-material som avlastar och
ger stöd. Enkel att försluta och justera med handtag och
kardborrefäste i fronten. Handtaget har en färgmarkering
som tydligt och direkt indikerar storleken på produkten.
Möjligt att klippa hål i frontpartiet, hål klipps i önskad storlek
anpassat efter stomi eller drän. Foam-materialet fransar sig
inte oavsett form eller storlek på hålet, ingen sömnad behövs.
Gördeln är vändbar, anpassad för att kunna förslutas både
på höger eller vänster sida. Höjd bak 25 cm, höjd fram 28 cm,
färg vit.
Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.
Indikationer: För postoperativ vård, efter olika typer
av bukoperationer. Lämplig för att avlasta sår, minska
risk för serom, infektioner, bråckbildning och förhindra
uppsprickning av ärr.
Material: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam,
15% Spandex, 9% Nylon.
Tvättråd: Maskintvätt 40°-60 C. Kan tvättas i upp till 95°C
ca 10 gånger (produktens livslängd förkortas vid tvätt i
95°C). Förslut kardborrefästet innan tvätt. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk
och torktumla ej.
Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.
Storlek

Mått (cm)

XS

60-75

Färg

Art.no

orange 50236-09-30

S

70-85

svart

50236-09-40

M

80-100

gul

50236-09-50

L

95-115

grön

50236-09-60

XL

110-125

röd

50236-09-70

2XL

120-135

blå

50236-09-80

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken, Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se
Mer information samt användarinstruktioner fi nns på www.nordicare.se

39

20200316_SE

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

Vira x3 - Gördel
ART.NO

50227

Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression över
bålen. Enkel att applicera och justera till önskad passform
och kompressionsgrad med tre dragband. Stadigt material
som håller formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot
huden utan irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor.
Passar både figursvängd och rak figurtyp. Höjd 32 cm.
Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.
Indikationer: För postoperativ vård efter bukoperation,
bukplastik och/eller fettsugning. Kan även användas
vid olika typer av bråckproblematik. Avlastar sår, ger
smärtlindring samt möjliggör tidig mobilisering av patienten.
Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Plantorkas. Ej
torktumling. Fäst kardborrbanden innan tvätt. Använd ej
blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra
materialets funktion.
Måttagning: Välj storlek efter höftmått, om höftmåttet ligger
inom ett överlappande intervall, kontrollera midjemåttet:
• Smal midja: välj den mindre storleken.
• Rak figurtyp: välj den större storleken.
Storlek

Höftmått Midjemått
cm
cm

Art.no
Vira x3, vit

Art.no
Vira x3, svart

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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Vira x2 - Gördel
ART.NO

50228

Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression över
bålen. Enkel att applicera och justera till önskad passform
och kompressionsgrad med två dragband. Stadigt material
som håller formen utan att vecka sig. Slät och mjuk mot
huden utan irriterande sömmar eller kanter. Inga skenor.
Passar både figursvängd och rak figurtyp. Höjd 25 cm.
Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.
Indikationer: För postoperativ vård efter bukoperation,
bukplastik och/eller fettsugning. Kan även användas
vid olika typer av bråckproblematik. Avlastar sår, ger
smärtlindring samt möjliggör tidig mobilisering av patienten.
Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Plantorkas. Ej
torktumling. Fäst kardborrbanden innan tvätt. Använd ej
blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra
materialets funktion.
Måttagning: Välj storlek efter höftmått, om höftmåttet ligger
inom ett överlappande intervall, kontrollera midjemåttet:
• Smal midja: välj den mindre storleken.
• Rak figurtyp: välj den större storleken.
Storlek

Höftmått Midjemått
cm
cm

Art.no
Vira x2, vit

Art.no
Vira x2, svart

XS

70-90

60-80

50228-09-30

50228-00-30

S

50228-00-40

80-100

70-90

50228-09-40

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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ViraRak - Gördel
ART.NO 50230,

50231

Elastisk gördel som ger effektivt stöd och kompression
över bålen. Fästytans kardborreband är elastiska vilket
gör att gördeln formar sig fint för olika figurtyper och
för bråck/stomi. Den långa fästytan gör också gördeln
flexibel i storlek/omfångsmått och kan justeras för mer
eller mindre kompression/stöd. Stadigt material som
håller formen utan att vecka sig. Inga skenor.
Gördeln är vändbar, anpassad för att förslutas på både
höger eller vänster sida. Lämplig för både postoperativ
vård och som permanent gördel. Finns i svart i höjderna
15 och 20 cm.
Indikationer: För postoperativ vård efter olika typer av
bukoperationer, bukplastik och/eller fettsugning.
Kan även användas för att avlasta olika typer av bråck
t.ex. stomibråck. Avlastar sår, ger smärtlindring samt
möjliggör tidig mobilisering av patienten.

ViraRak 15 cm, 50230

Material: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i
högre temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre
vid tvätt i lägre temperaturer. Förslut kardborrefästet
innan tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel
eller mjukmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Plantorkas efter tvätt.

ViraRak 20 cm, 50231

Storlek/Måttagning: Omfångsmått runt bålen över tänkt
placering. Följ måttabell för att hitta rätt storlek.
Storlek

Mått cm

Art.no 15 cm

Art.no 20 cm

XS

70-90

50230-00-30

50231-00-30

S

Adjustable closure
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 - Gördel
ART.NO 50206

Lyft är en abdominal elastisk gördel som ger ett bekvämt
och effektivt stöd/kompression för personer med
kraftigare buk. Det mjukt formade magpartiet ger stöd
och lyfter. Lämplig för personer med förslappad/stor buk,
bråck eller efter olika bukoperationer för att förhindra
ärrbråck. Materialet är smidigt och behagligt mot huden.
Kardborrlåsning i vänster sida. Finns i beige.
Kompressionsgrad: Medel, 2 av 3.
Indikationer: För personer med större magparti som
behöver stöd/avlastning samt vid olika typer av lätta bråck.
Material: Polyamid 77%, Gummi 17%, Polyester 6%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 90° (kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga temperaturer).
Fäst kardborr-banden. Använd tvättpåse. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Small

80-95

50206-08-40

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

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

24 cm

23 cm
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LyftPlus - Gördel
ART.NO

50207

LyftPlus är en extra stadig, abdominal, elastisk gördel vars
mjukt formade magparti ger ett bekvämt och effektivt
stöd/lyft för personer med kraftigare buk. Lämplig för
personer med förslappad /stor buk, bråck eller efter olika
bukoperationer för att förhindra ärrbråck/uppsprickning
av sår. Passar även vid tillverkning av stomigördel för
personer med kraftigare buk där stomin sitter på vänster
sida. Materialet i ryggpartiet är elastiskt. Frampartiet är
oelastiskt för att ge optimalt stöd. Det stabila materialet på
de främre sidorna ger ett stumt tryck och är särskilt lämpligt
vid stomi då det går lätt att klippa i utan att det fransar sig.
Omlottlåsning med kardborre på höger sida. Finns i beige.
Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.
Indikationer: För personer med större magparti som
behöver stöd/avlastning, vid olika typer av lätta bråck samt
vid tillverkning av stomigördel. För postoperativ vård, efter
thorax/bukoperationer för att avlasta sår samt vid tidig
mobilisering av patienten.
Material: Polyamid 52%, Polyester 41%, Gummi 7%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 90°
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Small

80-95

50207-08-40

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

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

28 cm

23 cm

Vid t.ex höga buksnitt eller epigastricabråck kan gördeln
användas upp och ner.
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LyftPlus Special - Gördel
ART.NO

50208

LyftPlus Special är ett halvfabrikat att använda vid
tillverkning av en extra stadig abdominal elastisk
gördel. Det mjukt formade magpartiet ger ett bekvämt
och effektivt stöd/lyft för personer med kraftigare
buk. Lämplig vid förslappad/stor buk, bråck eller efter
bukoperationer för att förhindra ärrbråck/uppsprickning
av sår. Passar även vid tillverkning av stomigördel för
personer med kraftigare buk där stomin sitter på vänster
sida. Materialet i ryggpartiet är elastiskt. Frampartiet är
oelastiskt för att ge optimalt stöd. Det stabila materialet
på de främre sidorna ger ett stumt tryck och är särskilt
lämpligt vid stomi då det går lätt att klippa i utan att
det fransar sig. Lyft Plus Special är öppen i sömmen mitt
fram och i sömmen mitt bak för att möjliggöra optimal
tillpassning. Kan även kortas upptill/nedtill till önskad höjd.
Finns i beige.
Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.
Indikationer: För personer med större magparti som
behöver stöd/avlastning, vid olika typer av lätta bråck
samt vid tillverkning av stomigördel. För postoperativ
vård, efter thorax/bukoperationer för att avlasta sår samt
vid tidig mobilisering av patienten.
Material: Polyester 53%, Polyamid 38%, Gummi 9%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Kan tvättas i upp till 90°
(kardborrbandens livslängd förkortas vid tvätt i höga
temperaturer). Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse.
Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Material som beställs separat:
- Kantband artikelnummer 91121-08
- Fjäderremsor artikelnummer 91122-08-21
- Spiralfjäder fram artikelnummer 91200-12-30

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Medium

90-105

50208-08-50

Large

100-115

50208-08-60

X Large

110-125

50208-08-70

2X Large

120-135

50208-08-80

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

36 cm

25 cm
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MammaMia - Bäckenbälte
ART.NO

50102

MammaMia är ett följsamt bäckenbälte som ger ett
jämnt och stabilt stöd över bäckenets leder. MammaMia
ger även bekvämt lyft under magen och är lätt att
justera när magen växer. Den tilltagna bredden i
kombination med det mjuka materialet gör den särskilt
skön att använda. Färg: svart.
• Kombination av mjukt positioneringsbälte och
stabila stödband
• Lätt att justera utan att tappa positioneringen
• Hudvänligt material som är lätt och som andas
Indikationer: Vid foglossning/symfysiolys under eller efter
graviditet. Lämplig även för icke gravida som önskar ett
stabilt stöd sacroiliakalt.
Material: Ventilerande textilt material som är svalt mot
huden och tillåter huden att andas.
Polyester 51%, Polyamid 17%, Gummi 12%,
Polyuretan 8%, Bomull 7%, Elastan 5%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och
torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Small

80-95

50102-00-40

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

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

16 cm

16 cm
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MammaFix - Stödbälte
ART.NO

50104

Mamma Fix är ett semielastiskt stödbälte som ger ett
effektivt stöd över bäckenet. Lämpligt att använda vid
graviditet och bäckenledsbesvär. Bältet tas på omlott och
fästes med kardborrband mitt fram vilket gör det enkelt
att justera till önskad stabilitet. Sitter bra på plats då det är
silikonbelagt på insidan för en antiglid-funktion. MammaFix
finns i två längder, båda storlekarna kan enkelt kortas
genom att klippa av bältet vid den markerade sömmen
längst ut mot bandets kanter. Tillverkat i kraftig elastik samt
stumt velcromaterial. Färg: svart.
Indikationer: Vid bäckeninsufficiens samt foglossning/
symfysiolysbesvär under och efter graviditet. Lämplig även
för icke gravida där ett stabilt stöd sacroiliacalt eftersträvas.
Material: 49% Polyester, 25% Naturlig gummilatex,
14% Silikon, 12% Polyamid.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden.
Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Small-Medium

75-110

50104-00-40

Large-X Large

110-145

50104-00-60

Höjd

7 cm
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Atle Låg - Ryggortos
ART.NO

50100

Elastisk ryggortos i formbart material som gör att ortosen
har en mycket bra passform. Ger ett stabilt men bekvämt
stöd över ländryggen. Passar de flesta figurtyper; både
herr och dam. Atle finns i beige och svart. Materialet ger
god kompression och är mycket behagligt att bära då det
andas, har låg vikt och är mjukt mot huden. Den randiga
strukturen i materialet ser till att ortosen sitter på plats. Atle
har kardborrlåsning mitt fram. De elastiska dragbanden
är reglerbara och ger ett stabilt stöd. Även dragbanden
fästes mitt fram med kardborre. De två urtagbara
ryggskenorna formas individuellt efter ryggens kontur.
Indikationer: Används vid ryggskott, ischias samt övriga
vanligt förekommande besvär i ländryggen.

50100-00

Material: Ventilerande textilt material som är svalt mot
huden och tillåter huden att andas.
Polyester 64%, Polyamid 14%, Gummi 12%, Elastan 7%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna. Fäst
kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

50100-08

Storlek

Höftmått
cm

Art.no
Beige

Art.no
Svart

X-Small *

65-80

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

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

18 cm

27 cm

50100-00-30

* Endast i svart.
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Atle Hög - Ryggortos
ART.NO

50101

Elastisk ryggortos som ger ett stabilt men bekvämt stöd
över ländryggen. Passar de flesta figurtyper, både herr
och dam. Atle Hög finns i beige och svart och är en högre
variant av Atle Låg 50100. Materialet ger god kompression
och är mycket behagligt att bära då det andas, har låg
vikt och är mjukt mot huden. Den randiga strukturen i
materialet ser till att ortosen sitter på plats. Atle Hög har
kardborrlåsning framtill. De elastiska dragbanden är
reglerbara och ger ett stabilt stöd. Även dragbanden
fästes mitt fram med kardborre. De två urtagbara
ryggskenorna formas individuellt efter ryggens kontur.
Indikationer: Används vid ryggskott, ischias samt övriga
vanligt förekommande besvär i ländryggen.

50101-08

Material: Ventilerande textilt material som är svalt mot
huden och tillåter huden att andas.
Polyester 64%, Polyamid 14%, Gummi 12%, Elastan 7%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna. Fäst
kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

50101-00

Storlek

Höftmått
cm

Art.no
Beige

Art.no
Svart

Small

80-95

50101-08-40

50101-00-40

Medium

95-105

50101-08-50

50101-00-50

Large

105-115

50101-08-60

50101-00-60

X Large

115-125

50101-08-70

50101-00-70

2X Large

125-135

50101-08-80

50101-00-80

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

24

34
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AtleMage - Ryggortos
ART.NO

50105

AtleMage är en semielastisk ryggortos som ger ett stabilt
stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter/stödjer
buken. Lämplig att använda till personer med större/
förslappat abdominalt parti samt till gravida/efter graviditet.
Ryggpartiet är tillverkat i AirX material, ett elastiskt material
med god kompression som är mycket behagligt att bära
då det andas. Frontpartiet är oelastiskt och ger stabilt stöd/
lyft för buken. ”Formen” på frontpartiet kan justeras i båda
sidor med kardborrlåsning så optimalt lyft/storlek uppnås.
Ortosen passar därför även till gravida då den kan justeras
allt eftersom magen växer. Elastiska dragband fästes fram/
under magen med kardborre, justerbara för att uppnå
önskat stöd i ländryggen. Två urtagbara ryggskenor formas
individuellt efter ryggens kontur. Färg beige.
Indikationer: Används vid ryggskott, ischias samt övriga
vanligt förekommande besvär i ländryggen. För att ge extra
stöd för en större/förslappad buk, vid graviditet eller för
personer som har mindre bråck.
Material: Polyamid 46%, Polyester 44%, Elastan 5%, Bomull
4%, Gummi 2%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Small

80-95

50105-08-40

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

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

25 cm

26,5 cm
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Tuff - Ryggortos
ART.NO

50200

Ryggortosen Tuff ger ett mycket stabilt stöd över ländrygg/
bäcken och är utmärkt att använda till de personer
som önskar en smidig låg ryggortos med kraftigt stöd.
Ortosen kan appliceras i midjehöjd eller över bäckenet
beroende på var stödet önskas. Om ortosen avses att
användas i midjehöjd, välj då en mindre storlek. Tuff har
bred kardborrlåsning framtill för att passa både över
höft alternativt i midjehöjd. De elastiska dragbanden är
reglerbara och ger ett stabilt stöd, fästes mitt fram med
kardborre. Tillverkad i en kraftig resår och passar de flesta
figurtyper; både herr och dam. Tuff finns i svart. Höjd mitt
fram 15 cm, höjd mitt bak 20 cm.
Indikationer: Används vid ryggskott, ischias samt övrigt
vanligt förekommande sjukdomar i ländryggen. Tuff
passar utmärkt att använda som stöd för höft/bäcken vid
exempelvis kvarstående SI-besvär efter graviditet. Applicera
då produkten längre ned över höften.
Material: Polyester 50%, Nylon 30%, Spandex 20%. Latex fri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Höftmått cm

Art.no

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 - Ryggortos
ART.NO

50240

Multi är en formbar korsett som ger ett bekvämt stöd och
trygg kompression. Den går att anpassa till flera behov och
figurtyper, såväl dam som herr. Multi går att positionera lågt
ner över höften/bäckenet, eller högre upp i midjehöjd. Multi
har bred kardborrlåsning framtill för att passa både över
höft och i midjehöjd. Elastiska justerbara drag-band går att
reglera till ökad stabilitet och stöd. Stabilt/oelastiskt material
fram gör att den lämpar sig utmärkt som stöd och stabilitet
abdominalt. Tunt, flexibelt material i sidorna gör att Multi
kan anpassas efter olika figurtyper. Plastfjädrar och stadigt
material i ryggpartiet gör korsetten stabil. Den kan vändas så
att både höger respektive vänsterknäppning är möjlig. Färg
svart.
Indikationer: Multi används vid ryggskott, ischias samt övriga
vanliga besvär i ländryggen. Multi passar även utmärkt
att använda som stöd för höft/bäcken vid SI-besvär. Även
lämplig för personer med bråck. Det oelastiska materialet
i frampartiet ger kompression mot mjukdelarna och håller
in bråcket.
Material: Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastik 13%,
Polyuretan 5%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Plantorkas. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Höftmått i cm. Om ortosen avses att användas
i midjehöjd, utgå då från midjemått i stället för höftmått.

Storlek

Mått cm

Art.no

Small

80-95

50240-00-40

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

Höjd
mitt fram

Höjd
mitt bak

18 cm

21 cm
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Bure - Ryggortos
ART.NO

50241, 50242

Elastisk och funktionell ryggortos som ger extra god
stabilitet och bekvämt stöd över ländryggen. Passar de
flesta figurtyper, både dam och herr. Bure fästs med
kardborrlåsning fram. De breda, elastiska dragbanden är
reglerbara och även de fästs mitt fram med kardborre. De
två urtagbara ryggskenorna kan formas efter ryggens kontur.
Indikationer: Används vid ryggskott, ischias samt övriga
vanligt förekommande besvär i ländryggen.
Material: Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Tag ur ryggskenorna. Fäst
kardborrbanden. Använd tvättpåse. Plantorkas. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

50241 Låg: 15 cm fram 26 cm bak

Måttagning: Höftmått i cm.

50242 Hög: 19 cm fram 32 cm bak

Bure Låg, svart

Bure Hög, svart

Storlek

Höftmått
cm

Art.no

Small

80-95

50241-00-40

50242-00-40

Medium

90-105

50241-00-50

50242-00-50

Large

100-115 50241-00-60

X Large

115-125 50241-00-70

50242-00-70

2X Large 125-135 50241-00-80

50242-00-80

Höjd
Höjd
mitt fram mitt bak

15 cm

26 cm

Art.no

50242-00-60

Höjd
Höjd
mitt fram mitt bak

19 cm

32 cm
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Ronja - Ryggortos
ART.NO

50531, 50532, 50533, 50536

Stabil tygkorsett med elastiska dragband i sidorna. Enkel
att ta på och justera till önskad kompression/stabilitet
även för personer med svag handfunktion. Tyget har
en liten elasticitet vilket ger utmärkt passform samt gör
korsetten extra bekväm att bära. Korsetten har två
öppna fjäderremsor i ryggen och två medföljande
skenor. Kardborrlåsning mitt fram. Många tunna
plastfjädrar insydda runt om i korsetten ger avlastning
och stabilitet. Färg grå.

50531

Ronja Halvfabrikat: Ronja Halvfabrikat, artikelnr 50536-26,
har två öppna sömmar i bakstycket och går att sy in/ut
samt kortas efter behov. Kantband, fjäderremsor samt
skenor ingår.
Indikationer: Ryggsmärta, rygginsufficiens.
Material: 60% Bomull, 28% Polyamid, 7% Elastan, 5%
Polyester. Latexfri.

50532

Tvättråd: Fintvätt 40°. Tag ur skenorna. Fäst
kardborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Strykes ej, torktumlas ej.
Måttagning: Höftmått i cm.
Tillbehör: Kantband, skenor och fjäderremsor
går även att köpa till separat.

50533

Ronja Låg - 50531

Child

Storlek

Höftmått
cm

Ronja Mellan - 50532

Höjd
Höjd
mitt fram mitt bak

Art.no

Art.no

Ronja Hög - 50533

Höjd
Höjd
mitt fram mitt bak

Art.no

XX Small*

60-75

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

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

Höjd
Höjd
mitt fram mitt bak

50532-26-20

18 cm

28 cm 50532-26-50

20 cm

33 cm 50533-26-50

23 cm

38 cm

*endast modell Ronja Mellan - 50532
Ronja Halvfabrikat - 50536
Storlek

Höftmått
cm

X Small-Small

70-95

50536-06-40

Medium-Large

95-115

50536-06-50

X Large-2X Large 115-135

Art.no

50536-06-60

Höjd
Höjd
mitt fram mitt bak

22 cm

37 cm
50536
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Balder - Ljumskbråckbandage
ART.NO

50215, 50216

50215-00: Balder Dubbel
Reg. design by OHIM: 002338954-0001

Balder är formsydda och steglöst justerbara i höjd- och
sidled för optimal passform. Fästes med kardborrband.
Mjuka grenband, som enkelt kan kortas till rätt längd, fästs
med kardborre på respektive höft. Fickorna och insidan av
bandagen är tillverkade i ett mjukt och behagligt material
som är luftigt och andas.

Reg. design by OHIM: 001195515-0001

Balder är smidiga och diskreta ljumskbråck-bandage som
inte syns under kläderna. Bandagen har god stödjande
effekt och passar att använda vid mindre och medelstora
bråck. De är lätta att anpassa och finns för dubbelsidigt
och enkelsidigt bråck. För Balder Dubbel medföljer två lösa
pelotter som kan placeras i fickorna fram. För Balder Vänster
och Höger medföljer en pelott. Pelotterna kan formas och
slipas för individuell anpassning. Det går även bra att
placera en specialtillverkad pelott i fickan.

Indikationer: Ljumskbråck. Pre/postoperativt eller vid
konservativ behandling. Kontraindikation; inklämt ljumskbråck
Material: Polyamid 60%, Polyester 26%, Polyetylen 10%,
Gummi 4%. Pelotter i Polyetylenskum.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och
torktumla ej.
50216-20: Balder Höger
Storlek

Höftmått
cm

Art.no - Balder Art.no - Balder Art.no - Balder
Dubbel, svart Vänster, svart
Höger, svart

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
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Ballerina - Hållningsbandage
ART.NO

50103

Ballerina är ett funktionellt hållningsbandage som bekvämt
påminner om god hållning i bröstryggen. Breda mjuka
band över axlarna går i kors över ryggen och fästes fram
med kardborrband. Den breda stabila ryggdelen påverkar
effektivt axelpartiet utan att ge obehagligt tryck över
diafragman. Ballerina ger även avlastning thorakalt. Banden
går enkelt att klippa till önskad längd. Smidig och bekväm
ortos som med fördel bärs under kläderna. Färg svart.
Indikationer: Används vid ökad thorakal kyfos. Även lämplig
vid nyckelbensfrakturer, efter spinal stenos-operation, för att
uppnå optimal andningsfunktion och vid kotkompression.
Material: Ventilerande textilt material som är svalt mot
huden och tillåter huden att andas.
Polyamid 52%, Polyester 42%, Elastan 5%, Elastomer 1%.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och
torktumla ej.
Måttagning: Bröstkorgsmått under bysten i cm.

Storlek

Bröstkorgsmått cm

Art.no

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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BirkEasy - 3-punkt korsett
ART.NO

50351

3-punkt korsett som används för att begränsa/kontrollera
flexion och sidorörlighet i den thoracolumbala delen av
ryggraden.
Enkel att justera med hjälp av skruvmejsel:
• Den nedre bygeln går att ställas in i rörligt
alternativt fixerat läge. Vid inställning i rörligt läge
blir ortosen mer bekväm, speciellt vid sittande.
• Den övre bygeln går att justera i vidd. Den går även
att ställas i olika vinklar för att uppnå bästa
passform över bröstkorgen vid olika grader lordos.
• Produkten är justerbar i höjd. Polstringen i sidan är
delad och kan positioneras i önskat läge.
När ortosen väl är inprovad sköts av- och påtagning via
ett spänne. Spännet är av säkerhetsskäl fjäderbelastat i
sitt låsta läge. BirkEasy går att duscha med, polstringen
drar ej åt sig vatten.
Indikationer: Fraktur, kotkompression, osteoporos,
dislokation, artros.
Material: Anodiserad aluminium. Polstring i PE skum,
syntetiskt läder i grå färg. Polyesterband. Latexfri.
Tvättråd: Torkas av med mjuk fuktig trasa.
Måttagning: Höftmått i cm.

Storlek

Mått cm

Höjd

Art.no

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 - Hyperextensionsortos
ART.NO

50385

Hyperextensionsortos i aluminium. Låg profil gör ortosen
smidig att bära, diskret och användarvänlig.
Enkel att justera:
• Ram, bröst- och pubis- platta kan enkelt
formas/bockas för individuell anpassning.
• Bröst och pubisplatta är steglöst höjoch sänkbara.
• Formbar ryggplatta i plast med integrerad
aluminiumskena.
• Den formpressade polstringen är tvättbar
och kan enkelt kortas av/klippas.
• Midjebandet fästes med spänne i sidan, längden
kan enkelt justeras med ”krokodilgaps-velcro”.
Storlek: Universal storlek som passar de flesta.
Reglerbar i höjd från 39,5-53 cm.
Reglerbar i midjeomfång upp till 135 cm.
Indikationer: Stabila frakturer T7-L2, vid trauma eller
kompressionsfrakturer till följd av osteoporos. För att
minska flexion vid osteoporos eller kyfos. Smärtlindring vid
osteoartrit, luxationer eller andra ryggproblem.
Kontraindikationer: Instabila thorakala/lumbala frakturer.
Material: Anodiserad aluminium. Ryggplatta i polyetylen.
Polstring i Volara ®. Band i nylon. Latexfri.
Tvättråd: Torkas av med mjuk fuktig trasa.
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Mio - Bröstband
ART.NO

50223

Mio bröstband används postoperativt för att stabilisera
och positionera bröstimplantat. Enkel att justera med
karborrband framtill. Mjukt, behagligt material som andas.
Finns i vit och svart färg. En universalstorlek.
Indikationer: Används efter operation till att stabilisera och
positionera bröstimplantat, post-opertion, gynekomasti
och axillarutrymning.
Material: Polyamid 56%, Polyester 34%, Elastan 10%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Ej strykning eller torktumling.
Modell

Art.no

Höjd

Förp.

Mio, svart

50223-00-50

7,5 cm

1 st

Mio, svart

50223-90-50

7,5 cm

35 st

Mio, vit

50223-09-50

7,5 cm

1 st

Mio, vit

50223-99-50

7,5 cm

35 st

50223-09-50

50223-00-50
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Mika - Fixeringsband
ART.NO 50224

Mjukt fixeringsband för fixering av förbandsmaterial,
stomibandage eller som bröstband. Enkel förslutning
med kardborre framtill. Fixeringsbandet är gjort i
ett följsamt elastiskt material som andas och känns
behagligt mot huden. Reglerbar storlek som justeras
genom att kardborren fäster över hela bandets längd.
På samma sätt kan trycket från bandet anpassas
efter behov. Mika kommer i två flexibla storlekar.
Fixeringsbandet är diskret och syns inte under kläderna.
Mika finns i vitt. Höjd 15 cm. Fixeringsbandet går ej att
klippa i.
Indikationer: Används som ett brett fixeringsband efter
olika typer av kirurgi samt för kompression. Exempelvis
vid fixering av förbandsmaterial eller stomibandage eller
som ett brett bröstband efter olika typer av bröstkirurgi
för kompression över bröstkorg och i armhåla.
Material: Polyamid 80%, Polyester 10%, Elastan 10%.
Latex free.
Tvättråd: Maskintvätt 60º C. Fäst kardborrbandet före
tvätt. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, klorin
eller sköljmedel då detta kan försämra materialets
funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Storlek/Måttagning: Omkretsmått över tänkt placering.
Storlek

Art.no

Höjd

Omkrets cm

S/M

50224-09-40

15 cm

65-115

L/XL

50224-09-60

15 cm

110-145
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Mirabelle - Postoperativ BH
ART.NO

31144, 31145

Stadig sömlös postoperativ BH i supermjukt material med
integrerad kompression i olika zoner. Designad för att användas
under rehabilitering efter bröstoperation och/eller radioterapi då
kompression önskas för god läkningsprocess, för att minska risken för
serom och såröppning. Helt öppningsbar för enkel applicering direkt
efter operation/under läkningsprocessen.
Finns även i extra stora storlekar ”Mirabelle Queen” – samma
fördelar som Mirabelle men designad i extra hög/bred modell.
- Kompressionsgrad 2 - Stadig.
- Öppningsbar mitt fram med dubbelt hysk-hak, justerbar i två steg.
- Breda och reglerbara axelband framtill med hysk-hak, justerbar i
flera steg.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns behaglig mot
eventuella snitt/ärrvävnad.
Indikationer: Postoperativ BH med extra stadig kompression
avsedd att användas efter olika typer av bröstoperationer
såsom mastektomi, lumpektomi, bröstförstoring, bröstreduktion,
rekonstruktion samt vid radioterapi.

Brottarryg och breda sidor. Helt
öppen för enkel applicering, både
framtill och i axelbanden. Mirabelle
svart (ej Queen)

Material: Mirabelle: 91% polyamid, 9% elastan. Latexfri.
Mirabelle Queen: 94% polyamid, 6% elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°C. För bästa färghållbarhet rekommenderas
40°C. Kan torktumlas på låg värme. Använd ej blekmedel, klorin
eller mjukmedel. Stryk ej. Använd gärna tvättpåse.
Storlek

Art.no
Mirabelle
vit

Art.no
Mirabelle
svart

Storlek

Art.no
Mirabelle
Queen, vit

S

31144-09-40

31144-00-40

3XL

31145-09-90

M

31144-09-50

31144-00-50

4XL

31145-09-91

L

31144-09-60

31144-00-60

XL

31144-09-70

31144-00-70

2XL

31144-09-80

31144-00-80

Storleksguide:

Kupstorlek

cm 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
AA
S
A
B
M
L
XL
2XL
C
3XL
4XL
D
E
F
G
s-2XL: MIRABELLE

1 2 3 4 5
Max

Kompressionsgrad

Min

3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN
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Sandra - Postoperativ BH
ART.NO

31147

Stadig och bekväm sömlös postoperativ BH. Snygg och
nätt design med djupare ringning. Används med fördel
i samband med bröstkirurgi då det stickade supermjuka
materialet skyddar ömtålig och känslig hud. Sandra är även
lämplig som mjuk protes-BH.
- Kompressionsgrad 2 - Stadig.
- Öppningsbar baktill med brett hysk-hak, justerbar i
tre steg (4x3).
- Breda och reglerbara axelband baktill.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns behaglig
mot eventuella snitt/ärrvävnad.
Indikationer: Postoperativ BH med stadig kompression.
Rekommenderas då en stadig fixering och kompression
önskas direkt efter operation och/eller som en snygg och
bekväm BH efter bröstkirurgi.
Protes-BH med ficka för vadd/protes.

Djupare ringning, bred justerbar
knäppning samt reglarbara
axelband bak.

Material: 79% polyamid, 11% elastan, 10% polyester. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°C. För bästa färghållbarhet
rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme.
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Stryk ej.
Använd gärna tvättpåse.

Size

Art.no
Sandra vit,
liten kupa A-C

Art.no
Sandra svart,
liten kupa A-C

Art.no
Sandra vit,
stor kupa D-F

Art.no
Sandra svart,
stor kupa 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

1 2 3 4 5
Max

Kompressionsgrad

Min

Storleksguide

cm

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

Kupstorlek

A
B

S (Cup A-C)

M (Cup A-C)

L (Cup A-C)

XL (Cup A-C)

2XL (Cup A-C)

S (Cup D-F)

M (Cup D-F)

L (Cup D-F)

XL (Cup D-F)

2XL (Cup D-F)

C
D
E
F
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Klara - Kompressions BH
ART.NO

31148

Stadig sömlös kompressions BH i dubbelt material med
hög kompressionsgrad. Designad för att användas under
rehabilitering efter bröstoperation eller radioterapi då
kraftigare kompression behövs samt vid behandling av
lymfödem. Helt öppningsbar i front och axelband för enkel
applicering direkt efter operation/under läkningsprocessen.
- Kompressionsgrad 1 - Hög.
- Öppningsbar mitt fram med hysk-hak, justerbar i tre steg.
- Breda och reglerbara axelband framtill med hysk-hak,
justerbar i flera steg.
- Dubbelt material i kupa, ficka för vadd/protes.
- Mjuk bred sömlös kant under bysten, känns behaglig mot
eventuella snitt/ärrvävnad.
- Extra högt skuren under armhåla, rygg och mitt fram.
Indikationer: Kompressions-BH avsedd att användas när
hög kompression önskas. För kvinnor som genomgått olika
typer av bröstoperationer såsom mastektomi samt vid
behandling av lymfödem.

Bredare i ryggen och hög mitt
fram. Helt öppningsbar fram för
enkel applicering med hysk-hak.
Reglerbara axelband i flera steg.

Material: 83% polyamid, 11% elastan, 6% polyester. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 60°C. För bästa färghållbarhet
rekommenderas 40°C. Kan torktumlas på låg värme.
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel. Stryk ej.
Använd gärna tvättpåse.
Modell

Size

Art.no

Klara vit

S

31148-09-40

Klara vit

M

31148-09-50

Klara vit

L

31148-09-60

Klara vit

XL

31148-09-70

Klara vit

2XL

31148-09-80

1 2 3 4 5
Max

Storleksguide

cm

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

Kompressionsgrad

Min

110

Kupstorlek

AA
A

S

M

L

XL

2XL

B
C
D
E
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Victoria - Postoperativ BH
ART.NO

31146

Postop-BH som ger optimalt stöd. Används efter bröstkirurgi.
BHn kan öppnas både framtill och i axelbanden, vilket gör
den enkel att ta på och justera efter operation och under
rehabilitering. Kupor i oelastiskt material som stödjer bysten.
Justerbara axelband och justerbar framtill med hysk- och
haköppning. Brottarrygg och breda sidor gör BHn stadig.
Modell

Art.no

Victoria, vit

31146-09

Victoria, svart

31146-00
31146-09

Storlek: Victoria finns i storlekarna:
Vit: 65 E-G, 70 D-G, 75 B-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-B.
Svart: 65 D-G, 70 A-F, 75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-C, 95 A-C.
Indikationer: Används i samband med bröstkirurgi. Den
stadiga BHn håller bysten på plats och minskar risken för
svullnad och blödning efter operation, förbättrar läkning
och även smärtlindring.
Material: Polyamid 70%, Elastan 15%, Bomull 15%. Latexfri.

Brottarrygg. Justerbar framtill och
i axelband.

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Häng- eller plantorkas. Ej torktumling.
Stäng hyskor och hakar före tvätt. Använd tvättpåse. Om
blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten.
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan
försämra materialets funktion.
Måttagning - så mäter du din storlek:
Läs tillsammans med storleksguiden nedan.

31146-00

1. Stramt omkretsmått under bysten = X. Avrunda till närmsta
femtal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek på 80).
2. Löst mått från sternum över bystens högsta punkt till mitten
av ryggraden = Y. Multiplicera detta mått med 2 = Y2.
3. Skillnaden mellan Y2 och X bestämmer kupstorleken
(Y2 - X = kupstorlek).

Storleksguide:

Omkrets under byst = X
Omkrets X cm
= Storlek

63-67

68–72

73–77

78–82

83-87

88-92

93-97

65

70

75

80

85

90

95

Y2-X = Kupstorlek
Skillnad i cm

13

15

17

19

21

23

25

27

29

Kupstorlek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Y

X

Y
X
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Felicia - Postoperativ BH
ART.NO

31151

Bygellös BH i mjukt mikrofibermaterial. Stadiga kupor,
breda och justerbara axelband. Hysk-hakknäppning i
ryggen, 3x3 rader.
Storlek: Felicia finns i storlekarna:
65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.
Indikationer: Används efter olika typer av bröstkirurgi
eller som en bekväm BH för daglig användning. Den
bekväma och stödjande BHn håller bysten på plats.
Material: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid
tvätt i lägre temperaturer. Häng- eller plantorkas. Ej
torktumling. Stäng hyskor och hakar före tvätt. Använd
tvättpåse. Om blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i
kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel
då detta kan försämra materialets funktion.
Hysk-hakknäppning i ryggen. Breda
och justerbara axelband. Brett stöd
under armhålan.

Måttagning - så mäter du din storlek:
Läs tillsammans med storleksguiden nedan.
1. Stramt omkretsmått under bysten = X. Avrunda till närmsta
femtal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek på 80).
2. Löst mått från sternum över bystens högsta punkt till mitten
av ryggraden = Y. Multiplicera detta mått med 2 = Y2.
3. Skillnaden mellan Y2 och X bestämmer kupstorleken
(Y2 - X = kupstorlek).

Storleksguide:

Omkrets under byst = X
Omkrets X cm
= Storlek

68–72

73–77

78–82

83-87

88-92

70

75

80

85

90

Y2-X = Kupstorlek
Skillnad i cm

17

19

21

23

25

Kupstorlek

C

D

E

F

G

Y

X

Y
X
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Evelina - Bygel-BH
ART.NO

31152

Bygel-BH i mjukt mikrofibermaterial. Stadiga kupor, breda och
justerbara axelband. Hysk-hakknäppning i ryggen, 3x3 rader.
Storlek: Evelina finns i storlekarna:
65 D-G, 70 D-G, 75 D-G, 80 D-G, 85 D-G.
Indikationer: Används efter olika typer av bröstkirurgi eller
som en bekväm BH för daglig användning. Den bekväma
och stödjande BHn håller bysten på plats.
Material: Polyamid 90%, Elastan 10%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Häng- eller plantorkas. Ej torktumling.
Stäng hyskor och hakar före tvätt. Använd tvättpåse. Om
blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten.
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan
försämra materialets funktion.
Måttagning - så mäter du din storlek:
Läs tillsammans med storleksguiden nedan.

Hysk-hakknäppning i ryggen. Breda
och justerbara axelband. Brett stöd
under armhålan.

1. Stramt omkretsmått under bysten = X. Avrunda till närmsta
femtal (omkrets på 78 cm ger en BH-storlek på 80).
2. Löst mått från sternum över bystens högsta punkt till mitten
av ryggraden = Y. Multiplicera detta mått med 2 = Y2.
3. Skillnaden mellan Y2 och X bestämmer kupstorleken
(Y2 - X = kupstorlek).

Storleksguide:

Omkrets under byst = X
Omkrets X cm
= Storlek

63-67

68–72

73–77

78–82

83-87

65

70

75

80

85

Y2-X = Kupstorlek
Skillnad i cm

19

21

23

25

Kupstorlek

D

E

F

G

Y

X

Y
X
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Viola - Kompressionsbody
51100
*

Viola är en body med extra support över mage och rygg.
Den integrerade gördeln ger extra stöd och kompression över
buken. Detta gör Viola perfekt att använda efter bukplastik.
Med blixtlås i sidan är Viola enkel att ta på och av. Gördeln
knäpps på framsidan med hyskhake. Viola har avtagbara
axelband. Hysk-hak öppning i grenen.
Indikationer: Viola body rekommenderas i samband med en
bukplastik och fettsugning på buk, och/eller rygg, så kallade
”love-handles”. NordiCares kompressionsplagg används
efter plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra
behandlingsresultat som möjligt. Kompression minskar risken
för svullnad och blödning efter operation, ger bättre läkning
och även smärtlindring.
Material: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

*Produkten finns i svart, visas i vitt för tydligare illustration.

ART.NO

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.
Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.
OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.

är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

strong

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft/lår: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen där
det är som bredast.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Art.no
svart

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 - Kompressionsbody
ART.NO

51101

Viveca är en body med extra support över mage, rygg och
lår. Den integrerade gördeln ger extra stöd och kompression
över buken. Detta gör Viveca perfekt att använda efter
bukplastik. Bodyn ger även stöd under stussen. Blixtlås i sidan
gör Viveca enkel att ta på och av. Den integrerade gördeln
knäpps med hyskhake. Med en s.k. fransk öppning i grenen
är bodyn hygienisk och bekväm att bära. En vanlig trosa kan
bäras utanpå.
Indikationer: Viveca body rekommenderas i samband med
bukplastik och fettsugning på buk-, rygg-, stuss- och/eller lår.
NordiCares kompressionsplagg används efter plastikkirurgiska
ingrepp för att uppnå ett så bra behandlingsresultat som
möjligt. Kompression minskar risken för svullnad och blödning
efter operation, ger bättre läkning och även smärtlindring.
Material: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.
Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.
OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.

är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

strong

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft/lår: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen där
det är som bredast.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Art.no
vit

Art.no
svart

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 - Kompressionsbyxa
51102
*

Noelle kompressionsbyxa ger extra support över magen samt
under stussen. Ankellånga ben. Med blixtlås i sidan är Noelle
kompressionsbyxa enkla att ta på och av.
Indikationer: Noelle kompressionsbyxa rekommenderas
efter fettsugning på buk, lår eller knä. NordiCares
kompressionsplagg används efter plastikkirurgiska ingrepp
för att uppnå ett så bra behandlingsresultat som möjligt.
Kompression minskar risken för svullnad och blödning efter
operation, ger bättre läkning och även smärtlindring.
Material: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.

*Produkten finns i svart, visas i vitt för tydligare illustration.

ART.NO

Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.
OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft/lår: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen där
det är som bredast.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

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

är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

sTRONg

Art.no
svart

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

72

Mer information samt användarinstruktioner fi nns på www.nordicare.se

20200316_SE

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

Vilmer - Kompressionsväst
ART.NO

51103

Vilmer kompressionsväst används efter bröstreduktion vid
gynekomasti för att minska svullnad och risk för blödning.
Justerbara breda axelband, kompression i olika zoner,
dubbelt material och stadig kompression över skuldror och
bröst för optimal kompression. Blixtlås. Hellång modell.
Indikationer: Vilmer rekommenderas i samband med
bröstreduktion vid gynekomasti, med eller utan borttagning
av bröstkörtel. NordiCares kompressionsplagg används
efter plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra
behandlingsresultat som möjligt. Kompression minskar risken
för svullnad och blödning efter operation, ger bättre läkning
och även smärtlindring.

51103-09

Material: Polyamid 80%, Elastan 20%. Latex fri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.
Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.
OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.
Finns i vit: 51103-09 och svart: 51103-00.
Storlek

Byst
cm

Midja
cm

Art.no
vit

Art.no
svart

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

Justerbara axelband. Blixtlås med
hyskhak och mjukt skydd.

51103-00

Vilmer bak

är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

sTRONg
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Ellinore - Kompressionsbyxa
51104
*

Ellinore är en hellång kompressionsbyxa som ger extra
support över mage, lår, knä och vader. Byxan är öppen i
grenen och benlängden är justerbar. Blixtlås i båda sidorna
för enkel på- och avtagning.
Indikationer: Ellinore kompressionsbyxa rekommenderas
efter fettsugning på lår, knä och vad eller vid lårplastik.
NordiCares kompressionsplagg används efter
plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra
behandlingsresultat som möjligt. Kompression förbättrar
cirkulationen och minskar risken för svullnad efter
operation, ger bättre läkning och även smärtlindring.
Material: 85% Polyamide, 15% Elasthane. Latex free.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.
Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.

*Produkten finns i svart, visas i vitt för tydligare illustration.

ART.NO

Kan klippas av på två ställen,
under markerad söm.

OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

sTRONg

Höft/lår: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen där
det är som bredast.
Benlängd: Längden kan justeras genom att klippa av tyget
under sömmarna.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Art.no
svart

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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Paulina - Kompressionsbody
51105
*

Paulina är en kompressionsbody med hellånga ben. Ger
extra support över mage, rygg, lår, knä och vader. Bodyn
är öppen i grenen och benlängden kan kortas av. Blixtlås i
båda sidorna för enkel på- och avtagning.
Indikationer: Paulina body rekommenderas efter en
bukplastik och/eller fettsugning på buk, rygg, stuss,
lår, knä och vad och/eller vid lårplastik. NordiCares
kompressionsplagg används efter plastikkirurgiska
ingrepp för att uppnå ett så bra behandlingsresultat som
möjligt. Kompression förbättrar cirkulationen och minskar
risken för svullnad efter operation, ger bättre läkning och
även smärtlindring.

#

Material: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

*Produkten finns i svart, visas i vitt för tydligare illustration.

ART.NO

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.
Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.

Benlängden kan kortas i tre olika
längder genom att klippas av under
markeerad söm.

OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät
omkretsen där det är som bredast.

strong är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

Benlängd: Längden kan justeras genom att klippa av tyget
under sömmarna.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Art.no
svart

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 - Kompressionsbody
51106
*

Rakel är en body med extra support över mage, rygg och
lår. Bodyn är öppen i grenen, benlängden är justerbar och
axelbanden är avtagbara. Blixtlås i båda sidorna för enkel
på- och avtagning.
Indikationer: Rakel body rekommenderas i samband
med en bukplastik och/eller fettsugning på buk, rygg,
stuss och lår. NordiCares kompressionsplagg används
efter plastikkirurgiska ingrepp för att uppnå ett så bra
behandlingsresultat som möjligt. Kompression förbättrar
cirkulationen och minskar risken för svullnad efter operation,
ger bättre läkning och även smärtlindring.
Material: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Stäng
blixtlåsen före tvätt. Om blodfläckar uppstått, blötlägg
eller tvätta i kallt vatten. Använd ej blekmedel, klorin eller
mjukmedel då detta kan försämra materialets funktion.
Måttagning: Plagget skall sitta tight utan att vara obekvämt.
En tid efter operation, då eventuell svullnad gått ner, kan
mindre storlek väljas.

*Produkten finns i svart, visas i vitt för tydligare illustration.

ART.NO

Kan klippas av under markerad
söm.

OBS! Kompressionsplagg är designade för att sitta tight.
Optimal kompression och stöd kräver noggrann måttagning.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
är den högsta graden av kompression.
Genom att välja en storlek mindre eller större
kan graden av kompression justeras.

strong

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät
omkretsen där det är som bredast.
Benlängd: Längden kan justeras genom att klippa av tyget
under sömmarna.
Midjemått
cm

Höftmått
cm

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

Storlek

Art.no
svart
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Kim - Ansiktsbandage
ART.NO

51107

Kim är ett justerbart ansiktsbandage i behagligt material.
Bandagets kanter är klippbara vilket gör att bandaget kan
trimmas runt kinder, haka och hals för optimal komfort och
passform. Det går också att klippa mitt i materialet, exempelvis
hål för öron. Även längden på velcrobanden kan kortas.
Passform och kompression kan anpassas genom att justera
de tre förslutningsbanden. Bandaget sitter bra på plats även
nattetid. Materialet i bandaget andas och har en kylande
känsla mot huden. Bandaget finns i beige i två storlekar.
Indikationer: Vid ansiktslyft och/eller fettsugning av haka/hals,
öronplastik eller annars när stadig kompression under haka,
runt hals, över kinder, hårfäste eller öron önskas.
Material: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60º. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Bör plantorkas, ej torktumling. Fäst
kardborrbanden vid tvätt, använd gärna tvättpåse. Om
blodfläckar uppstått, blötlägg eller tvätta i kallt vatten.
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan
försämra materialets funktion.
Måttagning: Bandaget provas ut enligt måttabellen. Storleken
är flexibel och kan anpassas vid påtagning för önskad
kompression och optimal passform.
Hals: Bredaste stället mitt över halsen.
Huvud: Bredaste stället över pannan.

Möjligt att klippa i material och
velcroband för optimal passform.

Y

X
Storlek

X=Hals

Y=Huvud

S/M
L/XL

30-40 cm
38-48 cm

52-58 cm
56-62 cm

Art.no

51107-08-40
51107-08-60
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Patsy - Kompressionsbyxa
ART.NO 51201

Hellång kompressionsbyxa i stickat sömlöst material. Byxan
har hysk- och hakknäppning i båda sidor för enkel av- och
påtagning och justering av passform. Öppen gren möjliggör
toalettbesök utan att plagget tas av. Linning med silikonkant
för att byxan bekvämt ska sitta på plats. Bred kil på insida lår
för bästa komfort och funktion.
Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig
efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in
eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i knä-, stuss- och
ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.
Kompressionsgrad motsvarande kompressionsklass 1,
15-21 mmHg. Följ måttabell och prova av plagget
noggrant för bästa passform och rätt kompression.
Indikationer: Rekommenderas efter ingrepp på ben, stuss
eller buk såsom fettsugning och/eller kirurgi. Kompression
förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad
efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och
bidrar till smärtlindring.
Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid
tvätt i lägre temperaturer. Använd tvättpåse. Använd ej
blekmedel, klorin eller mjukmedel. Torktumlas ej.

Hysk- och haköppning i båda
sidorna samt silikon i linningen.

Måttagning: För bästa passform och korrekt
kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut
noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får
inte kännas obekvämt eller strama.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över
pubis, där höft/stuss är som bredast.
Lår: Omkretsmått mitt på låret.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Lårmått
cm

Färg

Art.no

X Small

62-68

86-91

46-50

Svart

51201-00-30

Small

69-75

92-97

50-54

Svart

51201-00-40

Medium

76-83

98-103

54-58

Svart

51201-00-50

Large

84-92

104-111

58-62

Svart

51201-00-60

X Large

93-101

112-119

62-66

Svart

51201-00-70

2X Large

102-110

120-127

66-70

Svart

51201-00-80

Adjustable with
hook & eye

Seamless

4-way stretch

CCL1

15-21 mmHg

Compression class 1
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Annie - Kompressionsbyxa
ART.NO 51202

Vadlång kompressionsbyxa i stickat sömlöst material. Byxa i
dragpå modell, stängd gren. Linning med silikonkant för att
byxan bekvämt ska sitta på plats. Bred kil på insida lår för
bästa komfort och funktion.
Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig
efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in
eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i knä-,
stuss- och ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.
Kompressionsgrad motsvarande kompressionsklass 1,
15-21 mmHg. Följ måttabell och prova av plagget noggrant
för bästa passform och rätt kompression.
Indikationer: Rekommenderas efter mindre ingrepp på ben,
stuss eller buk så som fettsugning och/eller kirurgi/plastik.
Plagget kan också användas som en ”steg-2-produkt” efter
ett större ingrepp då kompression rekommenderas en längre
tid efter operation. Kompression förbättrar cirkulationen och
minskar risken för svullnad efter operation, vilket förbättrar
läkningsprocessen och bidrar till smärtlindring.

Silikon i linningen.

Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej
blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.
Måttagning: För bästa passform och korrekt
kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut
noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får
inte kännas obekvämt eller strama.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över
pubis, där höft/stuss är som bredast.
Lår: Omkretsmått mitt på låret.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Lårmått
cm

Färg

Art.no

X Small

62-68

86-91

46-50

Svart

51202-00-30

Small

69-75

92-97

50-54

Svart

51202-00-40

Medium

76-83

98-103

54-58

Svart

51202-00-50

Large

84-92

104-111

58-62

Svart

51202-00-60

X Large

93-101

112-119

62-66

Svart

51202-00-70

2X Large

102-110

120-127

66-70

Svart

51202-00-80

CCL1

15-21 mmHg

Compression class 1

Seamless

4-way stretch
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Alison - Kompressionsbody
ART.NO

51203

Kompressionsbody med hög rygg i stickat sömlöst material.
Bodyn har hysk- och hakknäppning i båda sidor för enkel
av- och påtagning och justering av passform. Öppen gren,
möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Brett skuren
i ryggen och justerbara axelband för god kompression över
rygg och längs sidorna. Bred kil insida lår för bästa komfort
och funktion.
Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar sig
efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att skära in
eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stuss-, skulderoch ljumskparti samt förstärkt stickning över buk.
Kompressionsgrad motsvarande kompressionsklass 1,
15-21 mmHg. Följ måttabell och prova av plagget noggrant
för bästa passform och rätt kompression.

Hysk- och haköppning i båda
sidorna samt brett skuren i ryggen.

Indikationer: Rekommenderas efter ingrepp på buk, sidor
och rygg såsom fettsugning och/eller kirurgi. Kompression
förbättrar cirkulationen och minskar risken för svullnad
efter operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och
bidrar till smärtlindring.
Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej
blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.
Måttagning: För bästa passform och korrekt
kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut
noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men
får inte kännas obekvämt eller strama.
Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.
Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över
pubis, där höft/stuss är som bredast.
Lår: Omkretsmått mitt på låret.

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Lårmått
cm

Färg

Art.no

X Small

62-68

86-91

46-50

Svart

51203-00-30

Small

69-75

92-97

50-54

Svart

51203-00-40

Medium

76-83

98-103

54-58

Svart

51203-00-50

Large

84-92

104-111

58-62

Svart

51203-00-60

X Large

93-101

112-119

62-66

Svart

51203-00-70

2X Large

102-110

120-127

66-70

Svart

51203-00-80

Axelbanden kan fästas mitt fram
eller i sidorna.

Adjustable with
hook & eye

Seamless

4-way stretch

CCL1

15-21 mmHg

Compression class 1
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Daisy - Kompressionsbody
ART.NO

51204

Kompressionsbody i stickat sömlöst material med dubbelt
material över buken. Bodyn är helt öppningsbar och lätt att
ta på direkt efter operation. Hysk- och hakknäppning i båda
sidor för enkel av- och påtagning och justering av passform.
Grenen är öppningsbar med hysk-och hakknäppning,
möjliggör toalettbesök utan att plagget tas av. Linning med
silikonkant för att bodyn bekvämt ska sitta på plats.
Formstickat, flexibelt material i 4-vägs stretch som formar
sig efter kroppen. Avlastar och komprimerar utan att
skära in eller kännas obekvämt. Formstickade zoner i stussoch ryggparti.
Det dubbla materialet över buken bildar en ficka där
eventuellt pelott/foam material kan läggas in för att ge
extra tryck.
Kompressionsgrad motsvarande kompressionsklass 1,
15-21 mmHg. Följ måttabell och prova av plagget noggrant
för bästa passform och rätt kompression.

Hysk- och haköppning i båda
sidorna och i grenen samt silikon i
linningen.

Indikationer: Rekommenderas efter ingrepp på buk
såsom fettsugning eller bukplastik. Kompression förbättrar
cirkulationen och minskar risken för svullnad efter
operation, vilket förbättrar läkningsprocessen och bidrar
till smärtlindring.
Material: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC, kan vid behov tvättas i högre
temperaturer, max 60ºC. Produkten håller längre vid tvätt
i lägre temperaturer. Använd gärna tvättpåse. Använd ej
blekmedel, klorin eller mjukmedel. Ej torktumlas.
Måttagning: För bästa passform och korrekt
kompressionsgrad är det viktigt att plagget provas ut
noggrant enligt måttabell. Plagget skall sitta tight men får
inte kännas obekvämt eller strama.
Seamless

Midja: Mät omkretsen där midjan är som smalast.

4-way stretch

Höft: Stå med båda fötterna ihop och mät omkretsen över
pubis, där höft/stuss är som bredast.

CCL1

Storlek

Midjemått
cm

Höftmått
cm

Lårmått
cm

Färg

Art.no

15-21 mmHg

X Small

62-68

86-91

46-50

Svart

51204-00-30

Compression class 1

Small

69-75

92-97

50-54

Svart

51204-00-40

Medium

76-83

98-103

54-58

Svart

51204-00-50

Large

84-92

104-111

58-62

Svart

51204-00-60

X Large

93-101

112-119

62-66

Svart

51204-00-70

2X Large

102-110

120-127

66-70

Svart

51204-00-80

Fully openable
& Adjustable
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Vidar - Suspensoar
ART.NO

50251

Smidig och diskret suspensoar med hög komfort.
Ger maximalt stöd och skydd för pungen utan att
orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad utan
oönskade sömmar för bästa komfort.
Bärs direkt mot huden. Mjukt hudvänligt material.
Indikationer: Pungbråck. Pre/postoperativt eller vid
konservativ behandling. För att skydda/hålla på
plats efter operation/skada eller vid sportaktivitet.
Färg: Vit.
Måttagning: Höftmått i cm.
Material: Bomull 41%, Polyamid 25%, Polyester 13%,
Elastan 12%, Lykra 9%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Tål
strykning på låg värme. Använd ej blekmedel, ej
kemtvätt. Torktumla ej.

Storlek

Höftmått: A
cm

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

Art.no

A
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Loke - Bråckbyxa herr
ART.NO

50252

Loke är en stadig kompression- och bråckbyxa
i herrmodell. Öppningsbar gylf med kardborre.
Används vid konservativ behandling av lätta eller
medelstora ljumskbråck. Även lämplig att använda
efter operation för snabbare mobilisering, smärtlindring
och för att förhindra eventuella återfall. Byxan har olika
kompressionszoner och är stickad med hög kompression
över bäcken och mjukare runt midjan. Detta för att ge
maximalt stöd där det som bäst behövs utan att orsaka
obehagligt tryck mot buken. Designad för att ge optimal
plats för pungen. Utmärkt att använda för pungbråck då
byxan både lyfter och ger stöd. Bärs istället för vanliga
underbyxor. Loke är utformad med fickor på båda
sidor för isättning av pelotter. Platta pelotter medföljer.
Om ökat tryck på bråcket önskas kan konvexa pelotter
användas, beställs separat.
Används även för stomiopererade för att täcka och hålla
stomipåsen på plats. Loke används då utan pelotter.
Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora
ljumskbråck och/eller pungbråck
- Post-operativt för att stödja det opererade området
samt ge smärtlindring.
- Stomiopererade med eller utan parastomalt bråck, tag
då ur pelotterna.
- Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning.
- Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

A
B

Färg: Nötbrun
Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis
och upp.
Tillbehör: Konvexa pelotter med hög kompression beställs
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om
1 st. höger + 1 st. vänster.
- 1 par Medium, 10 cm:
Art.no 50257-00-50
- 1 par Large, 13 cm:
Art.no 50257-00-60
Material: Polyamid 54%, Bomull 32%, Gummi 14%.
Pelotter i Polyetylenskum.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden.
Använd tvättpåse. Tål strykning på låg värme. Använd ej
blekmedel, ej kemtvätt. Torktumla ej.

Storlek Mått: A

Mått: B

Art.no

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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Frej - Bråckbyxa herr
ART.NO

50253

En bekväm kompression- och bråckbyxa i mjukt bomullsmaterial
som ger stadig kompression. Används vid konservativ behandling
av lätta- eller medelstora ljumskbråck samt efter operation
för snabbare mobilisering, smärtlindring och för att förhindra
eventuella återfall. Byxan är sydd i olika kompressionszoner för
att ge optimalt stöd där det som bäst behövs. Byxan är utformad
med fickor på båda sidor för isättning av pelotter. “Platta” pelotter
medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex pelott stoppas i
fickan, konvexa pelotter beställes separat. Frej ger optimalt stöd vid
ljumskbråck och används istället för vanliga kalsonger.
Används även för stomiopererade för att täcka och hålla
stomipåsen på plats. Frej används då utan pelotter.
Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbråck.
- Post-operativt för att stödja det opererade området samt
ge smärtlindring.
- Stomiopererade med eller utan parastomalt bråck, tag
då ur pelotterna.
- Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning, tag
då ut pelotterna.
- Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

Färg: Ljusblå
Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd mäts (A) från pubis och upp.
Tillbehör: Konvexa pelotter med hög kompression beställs
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om
1 st. höger + 1 st. vänster.
- 1 par Medium, 10 cm:
Art.no 50257-00-50
- 1 par Large, 13 cm:
Art.no 50257-00-60
Material: Bomull 88%, Elastan 12%. Pelotter i Polyetylenskum.Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd tvättpåse.
Tål strykning på låg värme. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Torktumla ej.
Storlek

Mått: A

Mått: B

Art.no

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

A
B
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Freja - Bråckbyxa dam
ART.NO

50254

Stödjande kompression- och bråckbyxa i dammodell med
öppning i grenen. Byxan är tillverkad i ett stadigt bomullsmaterial.
Byxan är sydd i olika kompressionszoner för att ge optimalt stöd
där det som bäst behövs. Används vid lätta eller medelstora
ljumskbråck samt efter operation för snabbare mobilisering,
smärtlindring och för att förhindra eventuella återfall. Byxan
är utformad med fickor på båda sidor för isättning av pelotter.
“Platta” pelotter medföljer, om ökat tryck önskas kan en konvex
pelott stoppas i fickan, konvexa pelotter beställes separat.
Används även för stomiopererade för att täcka och hålla
stomipåsen på plats. Freja används då utan pelotter.
Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora ljumskbråck.
- Post-operativt för att stödja det opererade området samt
ge smärtlindring.
- Stomiopererade med eller utan parastomalt bråck, tag då
ur pelotterna.
- Kan även användas efter bukoperationer/fettsugning, även då
tas pelotterna ur.
- Kontraindikation: inklämt ljumskbråck.
Färg: Nude.

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

Måttagning: Midjemått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis och upp.
Tillbehör: Konvexa pelotter med hög kompression beställs
separat. Pelotterna levereras i förpackningar om
1 st. höger + 1 st. vänster.
- 1 par Medium, 10 cm:
Art.no 50257-00-50
- 1 par Large, 13 cm:
Art.no 50257-00-60
Material: Bomull 86%, Elastan 14%. Pelotter i Polyetylenskum.
Latexfri.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Fäst kardborrbanden. Använd
tvättpåse. Tål strykning på låg värme. Använd ej blekmedel, ej
kemtvätt. Torktumla ej.
Storlek

Mått: A

Mått: B

Art.no

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

A
B
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Tor - Bråckbyxa herr
ART.NO

50256

Tor är en stadig kompression- och bråckbyxa i
herrmodell. Används vid konservativ behandling av
lätta eller medelstora pungbråck. Byxan har olika
kompressionszoner och är stickad med hög kompression
över bäcken och mjukare runt midjan. Detta för att
ge maximalt stöd där det som bäst behövs utan att
orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad för att ge
optimal plats för pungen. Även lämplig att använda efter
operation för en snabbare mobilisering, smärtlindring och
för att förhindra eventuella återfall. Utmärkt att använda
vid pungbråck då byxan både lyfter och ger stöd. Bärs
istället för vanliga underbyxor.
Används även för stomiopererade för att täcka och hålla
stomipåsen på plats.
Indikationer:
- Vid konservativ behandling av lätta/medelstora
pungbråck.
- Post-operativt för att stödja det opererade
området samt ge smärtlindring.
- Stomiopererade med eller utan parastomalt bråck.
- Kan även användas efter bukoperationer/
fettsugning istället för gördel.
- Kontraindikation: inklämt ljumsbråck.
Färg: Nötbrun
Måttagning: Höftmått (B) i cm. Höjd (A) mäts från pubis
och upp.
Material: Polyamid 63%, Bomull 22%, Gummi 15%.
Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Tål strykning
på låg värme. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt.
Torktumla ej.
Storlek

Mått: A

Mått: B

Art.no

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

A
B
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Frejka - Höftabduktionsortos
ART.NO

60232

Höftabduktionsskena som används för att positionera
höftlederna hos barn med instabilitet i höftled. Frejka
består av en flexibel polyetylenskena med polstrade
kanter. Ovanpå skenan en byxa i textil.
Indikationer: Neonatal instabilitet och subluxation i
höftled. Höftdysplasi.
Material: Polyetylen 49%, Bomull 29%, Polyamid 13%,
Polyester 9%. Latexfri.
Tvättråd: Byxan tvättas i maskin 40°. Skenan torkas av
med mjuk fuktig trasa, använd milt tvättmedel.

Storlek

Skenans Mått mellan
bredd cm
knän cm

Art.no

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

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

92

Mer information samt användarinstruktioner finns på www.nordicare.se

20200316_SE

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

®

Safehip Classic - Höftskyddsbyxa
ART.NO

60300, 60307

Höftskyddsbyxa med mjuka, patenterade,
hästskoformade foamskydd. Finns i unisexmodell.
Kan användas istället för underbyxor alternativt som
överdragsbyxa. Byxorna är luftiga och sköna att bära.
Safehip Classic finns i olika modeller med fastsydda eller
urtagbara skydd.
Indikationer: Safehip används för att förebygga
höftfraktur hos personer som lider av benskörhet
(osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller
annan fraktur, har svimningstendens/yrsel, falltendens
eller gångbesvär. Safehip höftskyddsbyxor är väl
dokumenterade och testade i flera undersökningar.
Danska studier1 visar att Safehip kan reducera antalet
höftfrakturer med upp till 75%. Samtidigt känner sig
användarna tryggare och mer rörliga i sin vardag.

60300: Safehip Classic Unisex

Material: Bomull 67%, Polyamid 29%, Elastan 4%. Latexfri.
Tvättråd: Safehip höftskyddsbyxa tvättas i maskin vid 60°.
Torktumla vid låg temperatur. Använd ej klor-blekmedel.
Byxans livslängd förlängs ifall byxan vänds ut och in vid
tvätt. Använd gärna tvättpåse.
Måttagning: Höftmåttet skall tas över stussen på bredaste
stället, centimetermått.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no
Safehip Classic
Unisex, 1 st

Art.no
Safehip Classic
Unisex, 3 st

X Small

65-85

60300-09-30

60307-09-30

Small

75-95

60300-09-40

60307-09-40

Medium

90-110

60300-09-50

60307-09-50

Large

100-120

60300-09-60

60307-09-60

X Large

110-140

60300-09-70

60307-09-70

2X Large

120-150

60300-09-80

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119
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®

Safehip AirX - Höftskyddsbyxa
ART.NO

60310, 60311, 60314

Fastsydda skydd

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.
Materialet i skydden andas och byxan är mycket
sval att bära. Patenterad hästskoform som är såväl
energispridande som energiupptagande. Unisex- och
herrmodell används som vanliga underbyxor eller
överdragsbyxa. Byxan är rundstickad och mycket elastisk,
lätt att ta på och av. Fungerar även bra med större
inkontinensskydd. Open-modellen är öppen i grenen och
rekommenderas vid kraftigare inkontinens, med tejpblöja/
inkontinensbyxa och behöver ej tas av vid toalettbesök.
Indikationer: Safehip förebygger höftfraktur hos personer
som lider av falltendens eller benskörhet (osteoporos),
som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan
fraktur, har svimningstendens/yrsel eller gångbesvär.
Safehip höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och
kliniskt testade i flera undersökningar. Höftskyddsbyxor
rekommenderas av Socialstyrelsen att användas av
personer med stor fallbenägenhet.
Material: Bomull 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%. Latexfri.

60310: Safehip AirX Unisex

60311: Herr

60314: Open

Tvättråd: Safehip AirX kan tvättas minst 100 gånger
i temperatur upp till 95° och kan torktumlas vid hög
temperatur utan att skada skydden. Vid lägre tvätt/
torktemperatur förlängs livslängden på skydd/byxa.
Använd ej klorblekmedel. Använd gärna tvättpåse.
Måttagning: Höftmåttet skall tas över stussen på bredaste
stället, centimetermått.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no
Safehip AirX
Unisex

Art.no
Safehip AirX
Herr

Art.no
Safehip AirX
Open

X Small

65-85

60310-09-30

60311-39-30

60314-09-30

Small

75-95

60310-09-40

60311-39-40

60314-09-40

Medium

90-110

60310-09-50

60311-39-50

60314-09-50

Large

100-120

60310-09-60

60311-39-60

60314-09-60

X Large

110-140

60310-09-70

60311-39-70

60314-09-70

2X Large

120-150

60310-09-80

60311-39-80

60314-09-80

Skydden sitter över lårbenshalsen
för optimalt skydd.
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Safehip AirX Discreet - Höftskyddsbyxa
ART.NO 60340

Fastsydda skydd

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.
Materialet i skydden andas och byxan är mycket sval att
bära. Patenterad hästskoform som är såväl energispridande
som energiupptagande. Safehip AirX Discreet damoch herrmodell används som vanliga underbyxor eller
överdragsbyxa. Byxan är rundstickad och mycket elastisk, lätt
att ta på och av. Safehip AirX Discreet är utvecklad framförallt
för aktiva och hemmaboende personer med fallrisk.
Indikationer: Safehip AirX Discreet skyddar mot höftfraktur
hos personer som lider av falltendens eller benskörhet
(osteoporos), personer som tidigare råkat ut för höftfrakturer
eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel eller
gångbesvär. Effekten av Safehip höftskyddsbyxor är väl
dokumenterade och kliniskt testade i flera undersökningar
och minskar risken för en höftfraktur vid fall. Höftskyddsbyxor
rekommenderas av Socialstyrelsen att användas av personer
med stor fallbenägenhet.

Safehip AirX Discreet Dam

Material: Polyamid 94%, Elastan 6%. Latexfri.
Tvättråd: Safehip AirX Discreet kan tvättas minst 100
gånger i temperatur upp till 60° och kan torktumlas vid
låg temperatur utan att skada skydden. Vid lägre tvätt/
torktemperatur förlängs livslängden på skydd/byxa. Använd
ej klorblekmedel. Använd gärna tvättpåse.
Måttagning: Höftmåttet skall tas över stussen på bredaste
stället, centimetermått.

Storlek

Höftmått
cm

Art.no
Safehip AirX
Discreet Dam

Art.no
Safehip AirX
Discreet Herr

Small

75-95

60340-40-40

60340-30-40

Medium

90-105

60340-40-50

60340-30-50

Large

100-115

60340-40-60

60340-30-60

X Large

110-130

60340-40-70

60340-30-70

2X Large

125-150

60340-40-80

60340-30-80

Safehip AirX Discreet Herr

Skydden sitter över lårbenshalsen
för optimalt skydd.
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Safehip Active - Höftskyddsbyxa
ART.NO

60330

Fastsydda skydd

Safehip Active är ett höftskydd speciellt designat för
personer med en aktiv livsstil och som önskar ett effektivt
skydd mot höftfraktur vid dagliga aktiviteter. Safehip Active
kan också användas vid gångträning och rehabilitering
postoperativt efter höftfraktur. Höftskyddet ger en behaglig
kompression. Används utanpå eller under kläderna. Passar
de flesta figurtyper; unisexmodell. Safehip Active är tillverkad
i ett stickat material som är behagligt att bära då det andas,
har låg vikt och är mjukt mot huden. Kardborrlåsning mitt
fram. De hästskoformade, patenterade skydden i foammaterial är fastsydda.
Indikationer: Safehip används för att förebygga höftfraktur
hos personer som lider av benskörhet (osteoporos), som
tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har
svimningstendens/yrsel, falltendens eller gångbesvär.
Safehip höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och testade
i flera undersökningar. Danska studier1 visar att Safehip kan
reducera antalet höftfrakturer med upp till 75%. Samtidigt
känner sig användarna tryggare och mer rörliga i sin vardag.
Material: Polyester 78%, Elastan 22%. Latexfri.

Skydden sitter över lårbenshalsen
för optimalt skydd.

Tvättråd: Maskintvätt 40°, fäst kardborrbanden vid tvätt,
använd gärna tvättpåse. Ökad livslängd uppnås då
produkten vänds ut och in vid tvätt.
Höftmått
cm

Art.no

Small

85-95

60330-00-40

Medium

95-105

60330-00-50

Large

105-115

60330-00-60

X Large

115-125

60330-00-70

2X Large

125-140

60330-00-80

Storlek

Höjd
fram

Höjd
bak

Observera att produkten endast
rekommenderas till personer som
själva kan följa instruktionerna.

17 cm 26 cm

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119
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StabilEazy - Knäortos
ART.NO

70508

Ett stabiliserande knäskydd i dra-på modell.
Designad för att avlasta patella. Pelotten ger ett lyft av
patella samtidigt som de två mediala/laterala skenorna
ger lätt stabilisering. Ortosen är tillverkad i ett mjukt och
luftgenomsläppligt stickat material. Silikonkant gör att
ortosen sitter på plats. Längden på ortosen är 30 cm.
Indikationer: Patellofemorala smärttillstånd (PFSS), vanligt
förekommande smärttillstånd i knä.
Storlek: S-XL Universal höger/vänster.
Material: Polyamid 54%, Elastik 46%.
Tvättråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Använd ej
blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra
materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.
Storlek

Omkrets
cm

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

Art.no

Silikonkant för att ortosen ska sitta
bra på plats utan att glida ner.

30
cm

PATELLA
SUPPORT

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

100

Mer information samt användarinstruktioner fi nns på www.nordicare.se

20200316_SE

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

Knee-O-Band - Patella band
ART.NO 70512

Knee-O-Band är ett smidigt och effektivt skydd för
avlastning av knäskålssenan. Enkel att ta på och att
spänna åt med kardborre. Neoprenekudde i antiglidmaterial greppar mot huden och ger bekvämt tryck/
avlastning för patellarsenan.
Indikationer: Avlastning för knäskålssenan vid Schlatter,
hopparknä samt patellofemorala smärttillstånd (PFSS).
Storlek: 3XS-2XL Universal höger/vänster.
3XS-S är barnstorlekar.
Material: Latexfri Neopren, Nylon, Polyester, Elastik.
Tvättråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst
kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin
eller sköljmedel då detta kan försämra materialets
funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Child

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

Storlek

Omkrets
cm

Art.no

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

Fits both
Adult & Child
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Knee-O-Trakker - Knäortos
ART.NO

70511

Knee-O-Trakker är en patellastabiliserande ortos med
möjlighet att påverka dragriktning på patella. C-formad
kudde i neoprene som greppar mot huden och ger
maximal kontroll av patella. Ortosen placeras med
kudden antingen medialt eller lateralt. Trycket/stödet på
patella justeras och kontrolleras med hjälp av två band.
Indikationer: Subluxation/luxation av patella samt
patellofemorala smärttillstånd (PFSS).
Storlek: XS-4XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.
2XL-4XL: King-size.
Material: Latexfri Neopren, Polyester, Nylon, Elastik.
Tvättråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst
kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin
eller sköljmedel då detta kan försämra materialets
funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

King-size

Child

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

Storlek

Omkrets
cm

Art.no

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

Fits both
Adult & Child
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LillaLux - Patella ortos
ART.NO

70513

LillaLux är en patellastabiliserande ortos i omlottmodell
för enkel på/avtagning. Dragriktning på patella justeras
och kontrolleras med hjälp av två band. C-formad kudde
i neoprene greppar mot huden och håller patella på
plats. Anti-glid band på insidan av ortosen gör att den
sitter säkert på plats.
Indikationer: Subluxation/luxation av patella samt
patellofemorala smärttillstånd (PFSS).
Storlek: XS-XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.
Material: Polyester 90%, Polyamid 4%, Nylon 3%,
Styrenbutadiengummi (SBR) 2%, LDPE-skum 1%.

Moisture

Tvättråd: Maskintvätt 40ºC. Använd tvättpåse.
Plantorkas. Fäst kardborrbanden innan tvätt och ta ut
den C-formade kudden. Använd ej blekmedel, klorin
eller sköljmedel då detta kan försämra materialets
funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Spandex stretch outer
cover for efficient body
shape conformity
Polyurethane, breathable
inner layer

Air

Child

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

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

Lycra fleece - 3 lager laminerat
material.

Storlek

Omkrets
cm

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

Art.no

WRAP
Fits both
Adult & Child

14
cm

PATELLA
SUPPORT
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FlexiWrap - Knäortos
ART.NO

70517

FlexiWrap är ett stabiliserande knäskydd i öppen
omlottmodell med patellaöppning och öppet knäveck.
Enkelledade skenor ligger placerade i en öppen skenficka
och kan enkelt tas ut ur bandaget för att justeras. Skyddet
är tillverkat av neopren, ett material med goda
stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper.
Kardborrband gör det enkelt att anpassa och justera
skyddet. Längden på ortosen är 29 cm.
Indikationer: Lättare knäledsinstabilitet. Smärta i knäleden.
Storlek: XS-2XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.
Material: Styrenbutadiengummi (SBR) 50%, Rostfritt stål 38%,
Nylon 10%, Viskos 1%, Polyamid 1%.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC. Använd tvättpåse. Plantorkas.
Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd
ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta kan försämra
materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

WRAP

29
cm

HINGE

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.

Child

Storlek

Omkrets
cm

Art.no

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

Fits both
Adult & Child
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AiryROM - Post-op knäortos
ART.NO 70521

AiryROM är ett stabiliserande knäskydd i öppen
omlottmodell med patellaöppning och öppet knäveck.
Designen är ”slim” och följer benets kontur mycket bra
- ortosen tar inte mycket plats under kläderna. Ortosen
har skenor med inställbar flexion/extensionstopp, ROM.
Ledjusteringen görs med en pin som sedan säkras med
ett plastlock. Extension och flexion kan justeras och
låsas i 0º, 10º, 20º, 40º, 60º och 90º samt fri rörlighet i
flexion. Skenorna kan enkelt tas ut för att formas. Skyddet
är tillverkat av AirX, ett ventilerande mjukt material
med goda stabiliserande och kompressionsgivande
egenskaper. Kardborrband gör det enkelt att anpassa
och justera skyddet. Ortosen är 50 cm lång.
Indikationer: Postoperativt efter knäoperation av ligamentskador (ACL, PCL, MCL, LCL). Begränsning hyperextension. Posttraumatisk stabilisering av ligamentskador.
Storlek: XS-XL Universal höger/vänster.
XS-S: Barnstorlekar.
Material: Polyester 60%, Aluminium 26%, Polyamide 4%,
Nylon 4%, Elastan 4%, Polyethylen 2%.
Tvättråd: Maskintvätt 40ºC. Använd tvättpåse. Plantorkas.
Fäst kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt.
Använd ej blekmedel, klorin eller mjukmedel då detta
kan försämra materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och
torktumla ej.

WRAP

Child

Måttagning: Omkrets runt knä mitt över patella.
Storlek

Omkrets
cm

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

Art.no

50
cm

ROM

Fits both
Adult & Child
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NeoROM - Stabiliserande knäortos
ART.NO

70526

Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd i öppen
omlottmodell. Ortosen har skenor med inställbar
flexion/extensionstopp, ROM, individuell inställning av
hyperextensionsstopp. Ledjusteringen görs med en pin
som sedan förankras med ett plastlock. Extension och
flexion kan justeras och låsas i 0º, 10º, 20º, 40º, 60º och
90º samt fri rörlighet i flexion. Skenorna kan enkelt tas
ut ur fickan för att justeras/bockas. Skyddet är tillverkat
av neopren, ett material med goda stabiliserande och
kompressionsgivande egenskaper. Kardborrband gör det
enkelt att anpassa och justera skyddet. Denna ortos finns i
extra stora storlekar, 2XL-4XL. Ortosen är 40 cm lång.
Indikationer: Stabilisering av knäled, posttraumatiskt och
postoperativ. Begränsning av hyperextension.
Storlek: S-4XL Universal höger/vänster.
2XL-4XL: King-size.
Material: Latexfri Neopren, Polyester, Aluminium, Nylon.
Tvättråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst
kardborrbanden och ta ut skenorna vid tvätt. Använd ej
blekmedel, klorin eller sköljmedel då detta kan försämra
materialets funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

King-size

Måttagning:
1. Omkrets lår i cm (ca 15 cm ovanför mitt-patellan).
2. Omkrets runt knä över mitt-patella.
3. Omkrets vad i cm (ca 15 cm nedanför mitt-patellan).

Storlek

1. Omkrets
lår cm

2. Omkrets
mitt-patella
cm

3. Omkrets
vad cm

Art.no

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

1.
15

cm

2.
15 cm

3.
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NordiCare ROM - Post-op knäortos
ART.NO

70635

Postoperativ knäortos används som stabiliserande eller
immobilserande ortos efter skada eller operation av knäleden
för kontroll av flexion/extension samt medial/lateral stabilitet.
Längden på skenorna justeras med ortosens teleskopmekanism upptill och nedtill. Vid behov kan skenorna bockas
ytterligare för att följa benets kontur. OBS! Bockning ska ske i
aluminiumdelen. Ortosens led kan enkelt ställas in för önskat
rörelseomfång, inga verktyg behövs. Stopp i flexionsrikting kan
ställas i 0–120° och stopp i extensionsriktning i 0-90°. Inställning
sker i intervall om 10°. Den öppna polstringen gör ortosen luftig
och bekväm att bära.
Indikationer: För immobilisering av knäleden postoperativt/
post trauma.
Storlek: Universal, passar både höger och vänser.
Material: Skenor i aluminium. Polstring i polyester. Latexfri.
Tvättråd: Textil polstring – tvätt max 60°, plantorkas. Leden kan
torkas av med mjuk våt trasa.
Tillbehör: Extra polstring och bandset går att beställa separat:
- Delad polstring
art.no 70636-06-00
- Hel polstring
art.no 70629-01-60
- Bandset
art.no 70636-56-00

1.

2.

1. Led med snabblåsfunktion, enkel
att justera.
2. Universal storlek, justerbar i höjd
med teleskopinställning.

Storlek

Färg

Art.no

Ortosens längd

Universal

Grå/blå

70635-06-50

Hela ortosen

504 - 628 mm

Ortosens längd från ledcentrum

Underben

252 - 314 mm

Överben

252 - 314 mm
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Contender - Post-op knäortos
ART.NO

70638, 70639

Contender Knäortos används efter skada eller operation
på knä eller ben där kontrollerat rörelseintervall eller total
immobilisering i knäleden behövs. Utvecklad för
att möjliggöra snabb och enkel utprovning efter
operation. Contender är en av de lättaste rigida
ortoserna på marknaden.
Insidan av ortosen är försedd med mjuk polstring, som
med god friktion greppar tag om benet och gör att
ortosen sitter på plats. Snäpplåset gör påtagningen
enkel och gör ytterst små justeringar möjliga för en så
säker och god passform som möjligt. Skenorna kan
bockas för att anpassas efter varje patient. Med
teleskopmekanismen kan ortosens längd justeras, från 45
cm till 66 cm i steg om 0,3 cm. Teleskopsystemet medger
också förflyttning av benmanchetterna.

Contender Lite

Extension och Flexion kan justeras och låsas från -10° till
40° i intervaller om 10°. Kontrollerat rörelseintervall mellan
-10° till 110° bestäms enkelt med tryckknappen.
Indikationer: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk
stabilisering. För kontroll av rörelseintervall efter operation
av ACL, PCL, MCL och LCC, menisk, patella, artros, stabil
femur fraktur, total knäplastik och tibiaplatåfraktur. OBS!
Ska endast användas efter medicinskt utbildad persons
utprovning och rekommendation om användning.

Contender Full Foam

Kontraindikationer: Ej avsedd för personer med vikt >110 kg.
Storlek: Universal storlek.
Måttagning: Omkrets lår i cm (ca 15 cm över patellan).
Passar lår med omkrets upp till 86 cm.
Material: Aluminium, Foam, Velcro. Latexfri.
Tvättråd: Textil polstring – tvätt 40 grader, plantorkas. Leden
kan torkas av med mjuk våt trasa.
Tillbehör: Extra polstring och bandset kan köpas separat:
- Polstring till Contender Lite
art.no 70638-00-51
- Polstring till Contender Full Foam art.no 70639-00-51
- Bandset till Contender Universal art.no 70638-00-52
- Strapattachment Small
art.no 70638-90-45
- Strapattachment Large
art.no 70638-90-65
Modell

Art.no

Lite

70638-00-50

Full Foam

70639-00-50
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Stride OA - Knäortos
ART.NO

70652

Stride OA (osteoartrit) är en lätt och bekväm lågprofilsortos
som används för smärtlindring och underlätta och
förbättra funktion vid knäledsartros. Ortosen har unika
möjligheter att vinkla skenan med den medföljande
nyckeln och kan ställas in för medial eller lateral avlastning.
Rörelseomfånget kan ställas in i extension 0-45 grader samt
flexion 45-90 grader.
Ortosen har endast en skena vilket gör att kontralateral
kontakt undviks under gång. Perfekt både för de med
bilaterala besvär som för de som har begränsat mellanrum
mellan lår eller knä i sin gång.
Stride appliceras lateralt och öppnas/stängs enkelt med
fyra snabblås.
Formpressad polstring med silikonbeklädd yta på
insidan minskar risken för tibialt tryck samt eliminerar
risken för glidning.
Indikationer: Mild till svårare grad av enkompartments
knäledsartos, gonartros.
Kontraindikationer: Ej avsedd för personer med vikt >110 kg.
Storlek: Standard för personer under 182 cm
Hög för personer över 182 cm
Finns för höger och vänster knä.
Material: Skena i aluminium, knäkudde i neopren. Fodrad
med mocka liknande material i polyester. Silikon på insidan
för antiglid.
Tvättråd: Textil polstring – tvätt 40 grader, plantorkas.
Leden kan torkas av med mjuk våt trasa.
Tillbehör: Extra polstring kan köpas separat.
- Polstring till Stride OA, vänster
art.no 70652-10-55
- Polstring till Stride OA, höger
art.no 70652-20-55
Standard

Hög

Vänster

70652-10-50 70652-10-60

Höger

70652-20-50 70652-20-60

Storlek

Universal

Universal

Längd
patient

< 182 cm

> 182 cm

Passar till lår med omkrets
upp till 76 cm.
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PlusPoint - Knäortos
ART.NO

70653

PlusPoint knäortos är lämplig för personer med måttlig till
svår ligamentinstabilitet från korsband eller sidoligament
(ACL, PCL, MCL och LCL). Ger stöd och begränsning av
ROM efter ligamentrekonstruktion eller meniskoperation.
Knäortosen förhindrar hyperextension genom att
begränsa rörelseomfånget i flexion och extension.
Knäortosen har en anatomisk design med en stabil och
lätt ram, som enkelt kan omformas. Vid applicering
underlättar de numrerade banden och säkerställer att
ortosen inte roterar. Banden är vadderade, sömlösa och
mycket behagliga direkt mot hud. Den polycentriska
leden är platt och har plug-in stopps för begränsning av
flexion och extension. En anatomiskt formad polstring
för mediala kondylen är placerad på ortosen och
erbjuder ett bekvämt stöd. Två alternativa tjocklekar på
polstring följer med produkten och kan enkelt ersätta den
förmonterade. Polstringen till ortosen är fäst med säkra
tryckknappar. Knäortosen sitter mycket stadigt tack vare
ett ytskikt med hudvänligt anti-glid material.
ROM, rörelseintervall:
Flexion: 45-90° (i intervall om 15°)
Extension: 0-40° (i intervall om 10°)
Immobilisering: 0-30° (i intervall om 10°)

Anatomisk design, stabil ram med
låg vikt, lättformad och med platt
polycentrisk fog.

Indikationer: Måttlig till svår ligamentinstabilitet i knä
(ACL, PCL, MCL och LCL). Komplex instabilitet i knäleden,
traumatisk eller degenerativ. För immobilisering av knäled
post-op/posttrauma. Förebyggande skydd av ligament
vid idrottsaktivitet.
Material: Aluminiumskenor. Polyesterpolstring. Latexfri.
Tvättråd: Leden kan torkas av med en mjuk, fuktig trasa.
Storlek och mätning:
Storlek: S - 2XL
Höjd: 40 cm
Låromkrets: Mått 15 cm ovanför knä, från patellas centrum.
Vänster
Storlek

Art.no

Höger
Storlek

Art.no

Omkrets
lår i cm

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
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ImmoKid - Immobiliseringsortos
ART.NO

70510

ImmoKid är en barnortos och används vid immobilisering
av knäleden.
Två anatomiskt formade aluminiumskenor baktill ger
bra komfort och passform. De laterala skenorna är fästa
med kardborre och kan flyttas för individuell anpassning,
skenorna skall sitta centrerat medialt/lateralt vid knät
och i femurs längsriktning. Samtliga skenor kan bockas/
formas. Ortosen fixeras med hjälp av tre elastiska band
med kardborre. Det går bra att klippa i materialet och
på så sätt minska omkretsen ytterligare så ortosen passar
mycket små knän/ben.
Indikationer: För immobilisering av knäleden efter
operation eller trauma.
Storlek: 2XS-S, Universal storlek, obs: barnstorlekar.
Material: Polyester, Bomull, Nylon, Aluminium.
Tvättråd: Handtvätt max 30°. Plantorkas. Fäst
kardborrbanden vid tvätt. Använd ej blekmedel, klorin
eller sköljmedel då detta kan försämra materialets
funktion. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.
Måttagning: Omkrets lår, mät 10 cm ovanför knä, från
patellas centrum.
Längd
cm

Omkrets
cm

Art.no

2X-Small

15

28

70510-00-20

X-Small

23

35,5

70510-00-30

Small

27

35,5

70510-00-40

Child

Storlek

10

cm
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Immo - Immobiliseringsortos
ART.NO

70625

Immo används vid immobilisering av knäleden. Immo har
kardborrlåsning för enkel anpassning. Ortosen består av tre
delar som enkelt kan fästas samman med kardborre för att
passa olika storlekar/omfång på benet. Den bakre delen
med två aluminiumskenor, är formskuren för bättre komfort
och passform. Har även två laterala skenor för ökat stöd.
Skenorna är lätt urtagbara och formbara. Fixeras med hjälp
av kardborrband genom D-ringen mitt fram.
Storlek: Storlekarna passar både höger och vänster knä.
Indikationer: För immobilisering av knäleden postoperativt/
posttrauma.
Material: Polyetylen 52%, Polyamid 48%. Aluminium. Latexfri.
Tvättråd: Handtvätt, plantorkas. Fäst kardborrband vid tvätt.
Måttagning: Mått i cm tages proximalt om patella, sittande
med knät svagt flekterat.

Storlek

Längd cm

Omkrets knä
cm

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

Art.no

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken, Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se
Mer information samt användarinstruktioner finns på www.nordicare.se

113

20200316_SE

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

Svensk - Översträckningsortos
ART.NO

70650

Svensk översträckningsortos användes mot
hyperextension eller instabilitet i knäleden. Enkel oledad
modell där skänklarna går att böja och tryckkudden i
knävecket går att justera.
Indikationer: Hyperextension i knäleden.
Material: 3 mm duraluminium, bomullsband.
Polstring i mjukt skinn i knävecket. Latexfri.
Tvättråd: Tvättas för hand, använd mild tvållösning eller
diskmedel.
Måttagning: Omkrets 10 cm ovanför knäledscentrum.
Storlek

Omkrets 10
cm ovanför
knäleden

Art.no

S/M
L/XL

28-38 cm
38-53 cm

70650-09-40
70650-09-60
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Ledad Svensk - Översträckningsortos
ART.NO

70651

Ledad Svensk översträckningsortos används vid
hyperextension eller instabilitet i knäleden. Instabiliteten
kan vara orsakad av såväl muskelsvaghet kring knäled
som instabilitet i knäledens ligament eller ledkapsel. Ledad
Svensk är en lång ledad modell med reglerbara band. Ram
i aluminium, enkel att individanpassa för bästa passform. De
mjuka banden gör att ortosen är bekväm i såväl stående som
sittande position.
Indikationer: Hyperextension i knäleden. Instabilitet i varus/
valgus. Neurologiska skador eller sjukdomar som medför
svaghet i knäledens muskulatur. Främre korsbandsskada.
Genu recurvatum.
Kontraindikation: Ej avsedd att användas under idrottsaktivitet.
Material: Ram: Aluminium. Band: Mjuk polstring med
kardborrband, 100% nylon. Latexfri.
Tvättråd: Tvättas för hand, använd mild tvållösning
eller diskmedel.
Storlek

Omkrets 10
cm ovanför
knäleden

Art.no

S/M
L/XL

28-38 cm
38-53 cm

70651-00-40
70651-00-60
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Stadig - Ankelortos
ART.NO

80120

Stadig ankelortos som kan användas vid akuta skador
eller långvarig instabilitet i ankelleden. Ortosen kan
också användas i förebyggande syfte. Anatomiskt
utformade lattor för medial/lateral sida. Den mjuka
polstringen formar sig efter ankelns kontur och ger
bra komfort och stöd. Lattorna kan vändas så att
ortosen passar höger respektive vänster fot. Stabila
kardborrband fixerar ortosen i rätt läge. För optimal
funktion skall ortosen användas tillsammans med
snörsko, typ promenadsko/gymnastiksko.
Storlek: Stadig finns i en storlek som passar höger eller
vänster fot.
Indikationer: Användes vid akuta skador eller
långvariga instabiliteter i ankelleden alternativt i
förebyggande syfte vid t ex idrott.
Material: Plastlattor i polypropylen. Band i polyamid.
Polstring i polyetylenskum i polyuretanficka. Latexfri.
Tvättråd: Handtvätt, fäst kardborrbanden vid tvätt.
Plastskenorna torkas av med mjuk fuktig trasa, använd
milt diskmedel.
Storlek

Färg

Art.no

Universal

Svart

80120-00-50
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AirFoam - Ankelortos
ART.NO

80123

AirFoam är en stabil ankelortos som kan användas vid
akuta skador eller långvarig instabilitet i ankelleden.
Ortosen kan också användas i förebyggande syfte,
vid t ex idrott. Anatomiskt utformade lattor för medial/
lateral sida. För optimalt stöd och kompression består
polstringen av en kombination av luft och foam
som formar sig efter ankelns kontur. Mängden luft
kan justeras efter patientens behov, vilket är särskilt
lämpligt vid svullnad. Lattorna kan vändas så att
ortosen passar höger respektive vänster fot. Stabila
kardborrband fixerar ortosen i rätt läge. För optimal
funktion skall ortosen användas tillsammans med
snörsko, typ promenadsko/gymnastiksko.
Storlek: AirFoam finns i en storlek som passar höger
eller vänster fot.
Indikationer: Användes vid akuta skador eller
långvariga instabiliteter i ankelleden alternativt i
förebyggande syfte vid t ex idrott.
Material: Plastlattor i polypropylen. Band i polyamid.
Polstring: utsida i polyuretan. Insida i polyetenskum.
Latexfri.
Tvättråd: Handtvätt, fäst kardborrbanden vid tvätt.
Plastskenorna torkas av med mjuk fuktig trasa, använd
milt diskmedel.
Storlek

Färg

Art.no

Universal

Svart

80123-00-50
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WalkerFix - Ankelortos
ART.NO 80210

WalkerFix har fixerad fotled med skänklar i aluminium.
Modellen har låg vikt och är användarvänlig. Rullsulan
ger en jämn mjuk gång. Den låga profilen medger
att vanlig sko används på andra foten. Cirkulära
kardborrband. Mjuk polstring.
Indikationer: Används vid behandling där fixation eller
begränsad rörlighet av fotleden är nödvändig t.ex. efter
akillessenerupturer, stabila frakturer i underben och/eller
ankel, akuta stukningar, mjukdelsskador.
Material: 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester.
Latexfri.
Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring
handtvättas max 30° och plantorkas. Torktumla ej.
Tillbehör:
• Hälkil vänster (Universal):
• Hälkil höger (Universal):
• Strumpa 2-pack (Universal):
• Hygienskydd 10-pack (Universal):

Storlek

Motsv.
skostorlek

Art.no

Small

36-39

80210-00-40

Medium

40-43

80210-00-50

Large

44-47

80210-00-60

80215-10-00
80215-20-00
80215-30-00
80219-00-00
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WalkerROM - Ankelortos
ART.NO 80211

WalkerROM är en användarvänlig ankelortos med låg
vikt. Den har stabila formbara sidoskänklar och breda
cirkulära kardborrband. Rullsulan ger en jämn och mjuk
gång. Den låga profilen medger att vanlig sko används
på andra foten. Leden på WalkerROM kan justeras från
neutral till 45° flexion och 45° extension, i intervall om 7,5°.
Leden kan låsas i fixerat läge, ställas in i för rörelse i ett
begränsat intervall eller ställas in för helt fri rörelse.
Medföljer: 2 extra stoppstift, 1 insexnyckel.
Indikationer: Används vid behandling där fixation eller
begränsad rörlighet av fotleden är nödvändig t ex efter
akillessenerupturer, stabila frakturer i underben och/eller
ankel, akuta stukningar eller mjukdelsskador.
Material: 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester.
Latexfri.
Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring
handtvättas max 30° och plantorkas. Torktumla ej.
Tillbehör:
• Strumpa 2-pack (Universal):
• Hygienskydd 10-pack (Universal):
Motsv.
skostorlek

Art.no

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

Storlek

80215-30-00
80219-00-00
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JuraWalker Fixed Short - Ankelortos
ART.NO 80214

JuraWalker Fixed har fixerad fotled med sidoskenor i plast.
Modellen har låg vikt och är användarvänlig. Rullsulan
ger en jämn mjuk gång. Extra hälbredd för ökad stabilitet.
Den låga profilen medger att vanlig sko används på andra
foten. Cirkulära kardborrband. Mjuk polstring.
Indikationer: Används vid behandling där fixation eller
begränsad rörlighet av fotleden är nödvändig t.ex. efter
stabila frakturer i fot, akuta stukningar, mjukdelsskador eller
postoperativ immobilisering.
Material: 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester.
Latexfri.
Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring
handtvättas max 30° och plantorkas. Torktumla ej.
Tillbehör:
• Hygienskydd (Universal):

80219-00-00

Motsv.
skostorlek

Art.no

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

Storlek
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Cirrus - Airwalker
ART.NO

80215

Cirrus är en individuellt anpassningsbar airwalker som
erbjuder maximalt stöd och komfort. Pumpsystemet är
helt integrerat vilket gör att kompression och passform
kan anpassas utan separat pump. Walkern har en pump
på var sida som regeleras oberoende av varandra.
Ortosen är enkel att justera med tre kardborreband.
Både skal och polstring är ventilerande och anatomiskt
formade. Rullsula med låg profil medger god stabilitet
och underlättar en normal gång. Låg vikt.
Som tillbehör finns hälkil om ökad plantarflexion önskas.
Fem fristående kilar byggs samman till önskad höjd.
Indikationer: Vid behandling av mjukdelsskada, stukning,
stabil fraktur och akillessenruptur. Även vid postoperativ
stabilisering av fotleden.
Material: Polypropylen 62%, Gummi 5%, Nylon 11%,
PU-skum 8%, TPU 6%, EVA 3%, Metall 3%, Paper pulp 2%.
Latexfri.
Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstring
handtvättas och plantorkas. Torktumla ej.
Integrerade pumpar på båda sidor
reglerar kompressionen oberoende
av varandra.

Måttagning: Motsvarande skostorlek.
Tillbehör:
• Hälkil vänster (Universal):
• Hälkil höger (Universal):
• Strumpa 2-pack (Universal):
• Hygienskydd 10-pack (Universal):

80215-10-00
80215-20-00
80215-30-00
80219-00-00
Avtagbart och justerbart tåskydd.

Storlek

Skostorlek

Art.no

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

Låg rullsula för naturlig gång.

De cirkulära banden kan träs genom
skalet för att ge maximal kompression.
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Arcus - Kontraktur-hälsår-AFO
ART.NO

80436

Arcus är framtagen för att avlasta häl och hälsår från
tryck vid sängläge. Arcus kan också användas för att
förebygga kontraktur i fotled samt till att behandla ej
fixerade plantarflexionskontrakturer. Ortosen håller
foten i neutralläge vid sängläge samt bibehåller dorsalplantarflexion vid förflyttning.
Skon är försedd med ett anti-rotationsstag som motverkar
inåt- och utåtrotation vid sängliggande. Skon är
fodrad med mjukt, avtagbart polstringsmaterial som
är öppningsbart över hälen. Häldelen är tillverkad i
genomskinlig plast, vilket innebär att skon ej behöver
tas av för inspektion av hud eller sår. Med reglerbara
kardborrband i var sida kan graden av plantarflexion
fixeras/ökas.
Arcus kan behållas på om patienten kort behöver
förflytta sig då gummisulan ger ett bra fäste. Tådelen
i 15 graders vinkel ger god stabilitet för framfoten vid
förflyttning och bidrar till att bibehålla neutral vinkel i
tårnas leder, justerbar till större skostorlek. Fotplattan kan
tas av. Enkel applicering med hjälp av kardborrband.
Storlek: Två storlekar som passar höger/vänster.
Indikationer: Används vid behandling av/för att
motverka hälsår till följd av tryck. För att motverka
plantarflexionskontraktur och höftrotationskontraktur.
Material: Walker i 100% polypropen. Polstringen består
av ett expanderat textilt skum med polyesterbeläggning.
Kardborrband i polyester.
Tvättråd: Skalet rengörs med fuktig trasa. Polstringen
maskintvättas i 40 grader och mildt tvättmedel.
Plantorkas på behörigt avstånd från värmekällor.
Måttagning: Omkretsmått vaden i centimeter.
Tillbehör:
Extra polstring S/M:
Extra polstring L/XL:

80437-51-40
80437-51-60

Storlek

Omkrets vad

Skostorlek

Art.no

S/M

upp till 42 cm

36-46

80436-51-40

L/XL

upp till 48 cm

36-46

80436-51-60
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Night Caps - Nattskena
ART.NO

80438

Stabil nattskena som ger en effektiv dorsiflexion av fot/fotled.
För behandling av mildare form av plantarflexionskontraktur,
genom att foten hålls i neutral position. Justerbara band ger
möjlighet till en ökad och kontrollerad dorsiflexion och stretch
av plantarfaschian. Användarvänliga snabbspännen framtill
förenklar applicering. Greppvänlig sula, minskar risk för att
halka. Välpolstrad för optimal komfort, klädseln kan tas av
och är tvättbar.
Indikationer: Mildare form av plantarflexionskontraktur.
Skador efter överbelastning av nedre extrimitet, Plantar
fasciit, Achillestendinit.
Material: Polypropylen. Latexfri.
Tvättråd: Kan sköljas i vatten och torkas av med mjuk trasa.
Använd milt tvättmedel. Milt desinfektionsmedel kan
användas vid behov. Polstring kan maskintvättas i 40°.

Storlek

Skostorlek

Art.no

Small

37-40

80438-09-40

Medium

40-44

80438-09-50

Large

44-47

80438-09-60
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Bröstproteser från Trulife
I mer än 50 år har Trulife arbetat med
att förbättra vardagen för kvinnor som
genomgått bröstoperationer. Trulife
bröstproteser finns i många former,
storlekar och vikter för att passa alla
individuella behov. Trulife lägger stor vikt
vid forskning och utveckling. Tillsammans
med världsledande tillverkare av silikon
och andra hudvänliga material produceras
proteser med högsta komfort, passform och
kvalitet. Vi tycker att det ska kännas tryggt
att välja bröstprotes. Det är därför vi har valt
att samarbeta med Trulife.
Några av våra modeller
SUBLIME ARÍS- vår lättaste och svalaste
protes som även ger lätt massage
BODICOOL WAVE - låg vikt och svalka med
TruCool Gel och speciella kylmönster
HARMONY SILK TRIANGLE - populär
lättviktsprotes som passar de flesta
kroppsformer och operationsytor
HARMONY SILK CONNECT - silkeslen och
skön lättviktsprotes med klisterbaksida
BELLA - fullviktsprotes i vackert transparent
färg med samma naturliga form som
Harmony Silk Triangle.

ReCover

ReCover - Delproteser som ger naturlig form
och symmetri. Finns i tre olika former.
SHELL

SUBLIME ARÌS

BODICOOL
WAVE

HARMONY SILK
TRIANGLE

OVERLAY

HARMONY SILK
CONNECT

ENHANCER

BELLA
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Lingerie by NordiCare
Vårt mål är att göra underkläder som passar
just dig.
Lingerie by NordiCare är ett speciellt
sortiment. Med noga utformad design och
särskilt utvalda, sköna material har vi skapat
underkläder som du ska trivas och känna dig
bekväm i.
Vi vet att det är extra viktigt för dig som är
bröstopererad att hitta en behå som både
sitter bra och är skön. Alla våra modeller har
också en protesficka på sidorna, för dig som
använder extern bröstprotes.
Titta gärna extra på våra kompressionsbehå
som är speciellt designade för dig som nyligen
genomgått en bröstoperation.
För att se alla våra nyheter på området, besök
www.nordicare.se och klicka på Lingerie.
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Enkelt att handla hos NordiCare
På vår hemsida www.nordicare.se kan du köpa produkter dygnet runt, oavsett om
du är företagskund eller privatperson.
Bli företagskund/avtalskund
För att bli företagskund ringer du vår kundtjänst 042-35 22 20. Då får du ett
kundnummer och lösenord. Därefter är du redo att logga in och beställa via
hemsidan. Navigera eller sök dig fram till rätt produkt.

Privatperson
Navigera dig fram till produkterna genom att använda produktmenyn till vänster.
När du lagt dina produkter i varukorgen, klickar du på ikonen för Varukorg. Klicka
därefter på Till Kassan. Sedan anger du namn, adressuppgifter och genomför köpet.
Allmänna villkor för att handla online finns utförligt beskrivna på hemsidan under
Köpvillkor.

Leveransvillkor
Leveranstid
Lagervaror omgående leverans, inom 1 vecka. Beställningsvaror inom 2-4
veckor.
Returer och reklamationer
Kontakta alltid vår kundtjänst innan eventuella returer eller reklamationer.
Eventuella returer skall göras senast 20 dagar efter mottagandet och alltid
åtföljas av aktuell faktura. Vid retur senare än 20 dagar görs ett returavdrag
på 20% av fakturans värde, senare än 90 dagar avdrages 40%. Varor äldre
än 180 dagar samt specialbeställda varor återtages ej. Returer skall göras
med betald frakt.
Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum.
Organisationsnummer
556493-4304
Bankgironummer Sverige
5699-6051
Postgironummer Sverige
47160-7
Bank Norge
Nordea Bank Norge ASA
6005 0765337
Kontakta oss
Kundtjänst har öppet alla vardagar 8 - 16.30. Telefon 042-35 22 20.
Kunder i Norge ringer +46 (0)42-35 22 20.
Du som vill faxa använder nummer +46 (0)42-35 22 21.
Kunder i Danmark ringer 7070 1907.
Det går också bra att kontakta oss via epost på info@nordicare.se
Ett urval av våra produkter kan beställas på www.nordicare.se

Med reservation för tryckfel och ändringar.													20200316_SE

Solrosvägen 1, 263 62 Viken, Sverige
Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21
info@nordicare.se
www.nordicare.se

