
Ryggortoser



Människonära design

Birk Trygg™ är en stabil 3-punktsortos i ”ram-modell” och 
används för att begränsa eller kontrollera fl exion och sido-
rörlighet i den thorakolumbala delen av ryggraden vid fraktur, 
kotkompression, osteoporos, dislokation samt artros. Ortosen är 
enkel att justera. När Birk Trygg väl är inprovad sker av- och 
påtagning enkelt med ett spänne.

NordiCare utvecklar egna ortoser med målsättning-
en att  fi nna lösningar som gör livet lättare för såväl 
patient som vårdpersonal. 

Vi kallar det människonära design. Denna broschyr 
visar ett urval av våra ryggortoser. För komplett 
sortiment och utförliga produktspecifi kationer se: 
www.nordicare.se.

Cash II, art. no. 50385

Universal storlek
Reglerbar i höjd från 39,5 – 53 cm
Reglerbar i midjeomfång upp till 
135 cm

Cash II™ är en smidig och diskret 3-punktsortos i ”kors-
modell” som används för att begränsa eller kontrollera fl exion vid 
stabila frakturer T7-L2; osteoporos eller kyfos samt smärtlindring vid 
osteoartrit, luxationer eller andra ryggproblem. Cash II är 
enkel att justera och anpassa, går att spänna i små steg 
eller helt lossa via ett ”quick-release” spänne.

Ryggortos Ronja™ Stadig tygkorsett med elastiska dragband i sidorna. 
Enkel att ta på och justera till önskad stabilitet även för personer med 
svag handfunktion. Tyget har en liten elasticitet vilket ger utmärkt pass-
form samt gör korsetten extra bekväm att bära. Finns i tre olika höjder  
och i halvfabrikat.

Ronja™

- semirigid ryggortos

NordiCare rigida ryggortoser

Ronja Låg art.no. 50531 
 Höjd: Fram 18 cm, bak 28 cm   Storlek Höftmått cm
        XS  75 – 85
Ronja Mellan art.no. 50532      S  80 – 95 
Höjd: Fram 20 cm, bak 33 cm      M   90 – 105
           L   105 – 115
Ronja Hög art.no. 50533     XL  115 – 125
 Höjd: Fram 23 cm, bak 38 cm    XXL  125 – 135
  
       
Ronja Halvfabrikat art.no. 50536 
Höjd: Fram 22 cm, bak 37 cm Storlek  Höftmått cm
      XS – S 75 – 95
    M – L 95 – 115
    XL – XXL    115 – 135
Måttagning: Höftmått i cm 

Birk Trygg, art. no. 50352

Storlek  Höftmått cm Höjd cm

XS 74 – 86 39 – 48

S 84 – 98 42 – 51

M 96 – 110 45 – 52

L 106 – 120 48 – 57

Måttagning: Höftmått i cm



Mamma Fix

Mamma Mia och Mamma Fix är bekväma och stabila 
mammabälten. De är enkla att justera och anpassa i 
storlek för en växande mage. Används vid foglossning 
och symfyseolys under eller efter graviditet. Även 
lämpliga för personer med instabila bäckenleder.

Mamma Fix, art nr 50104
Bältets bredd: 7 cm
Storlek Höftmått cm
 S/M 75 – 110
 L/XL 110 – 145
Måttagning: Höftmått i cm

Mamma Fix™ är ett smalare semielastiskt stödbälte som 
ger ett effektivt stöd över bäckenet. Bältet tas på omlott 
och fästes med kardborrband mitt fram vilket gör det 
enkelt att justera. Mamma Fix fi nns i två längder. Båda 
storlekarna kan enkelt kortas av vid behov.

• Smalt stadigt bälte
• Silikonbelagd insida för antiglidfunktion

• Smidigt och diskret

Mamma Mia, art nr 50102
Bältets bredd: 16 cm
Storlek Höftmått cm
 S 80 – 95
 M 90 – 105
 L 100 – 115
 XL 110 – 125
 XXL 120 – 135
Måttagning: Höftmått i cm

• Brett elastiskt bälte
• Bekvämt lyft under magen
• Växer med magen
• Breda stadiga dragband ger stabilt stöd

Mamma Mia™ är ett elastiskt bäckenbälte som ger ett jämnt symmetriskt 
stöd över bäckenets leder och bekvämt lyft under magen. Genom att 
den fästs i två steg är den lätt att justera utan att tappa positioneringen.

Mamma Fix™

Mamma Mia™

Bekväma & stabila mammabälten



Atle,  Ballerina, Bure,  Multi och Tuff är 
utvecklade och designade med fokus 
på funktion och användarvänlighet. 
De är lätta att prova ut och utformade 
för att passa olika kroppsformer. 

De ger god avlastning och stabilitet 
samt har en modern, tilltalande design. 
NordiCares mjuka ortoser används vid 
ryggskott, ischias samt övriga vanligt 
förekommande besvär i ländryggen.

NordiCare mjuka ryggortoser

Atle™ är en elastisk och extra formbar ryggortos som som är enkel att ta på, även 
för en person med svaga händer. Den passar alla kroppsformer; dam, herr och 
även en ”äldre osteoporotisk” fi gur. Atle fi nns i två höjder; båda i svart och beige.

Atle Mage™ är en semielastisk rygg-
ortos med samma funktion som 
Atle men har ett oelastiskt format 
frontparti som ger stöd och lyft för 
personer med stor buk. Ortosen passar 
även till gravida då den kan justeras allt 
eftersom magen växer.

Både Atle och Atle Mage är tillverkade i ett mycket behagligt stickat material. 
AirX-materialet ger god kompression, har låg vikt och känns mjuk och sval mot 
huden. De kraftiga elastiska dragbanden är reglerbara och fästes mitt fram med 
kardborre.

Atle Låg, art.no. 50100 S-XXL
Höjd: Fram 18 cm, bak 27 cm. 

Atle Hög, art.no. 50101 S-XXL
Höjd: Fram 24 cm, bak 34 cm. 

Atle Mage, art.no. 50105 S-XXL
Höjd: Fram 25 cm, bak 26,5 cm. 

Måttguide: Atle, Bure, Multi, Tuff

Storlek  Höftmått cm

S 80 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Måttagning: Höftmått i cm



Ballerina™ är ett funktionellt hållningsväst som bekvämt 
påminner om god hållning i bröstryggen. Breda mjuka 
band över axlarna går i kors över ryggen och justeras till 
önskat stöd. Fästes mitt fram med kardborreband. Den 
breda stabila ryggdelen påverkar effektivt axelpartiet 
utan att ge något obehagligt tryck över diafragman.

Ballerina, art.no. 50103

Storlek Bröstkorgsmått cm
 S 65 – 80
 M 80 – 95  
 L  95 – 110

Måttagning: Bröstkorgsmått under bysten i cm

Ballerina™

- hållningsväst

Multi™ är en flexibel korsett med 
oelastiskt framparti som ger ett stabilt 
stöd och kompression. Den går att 
anpassa till fl era olika fi gurtyper både 
rak, midjesvängd och större mage. 
Multi går att positionera dels lågt ner 
över höften eller bäckenet och dels 
högre upp i midjehöjd.

Bure Låg™, Bure Hög™ Funktionell ryggortos i stadig elastik. 
Ger stabilt stöd över ländryggen. Två urtagbara ryggskenor
formas efter ryggens kontur. De breda elastiska drag-
banden fästs mitt fram med kardborre. Passar dam och herr.

Tuff™ är ryggortosen som ger ett 
extra tufft och stabilt stöd över länd-
rygg och bäcken. Den är utmärkt att 
använda för personer som önskar 
en smidig låg ryggortos med kraftigt 
stöd. Ortosen kan appliceras i midje-
höjd eller över bäckenet beroende 
på var stödet önskas.

Bure Låg art.no. 50241 S-XXL
Höjd: Fram 15 cm, 
bak 28 cm.

Bure Hög art.no. 50242 S-XXL
Höjd: Fram 19 cm, 
bak 34 cm.

Multi art.no. 50240 S-XXL
Höjd: Fram 18 cm, 
bak 20 cm.

Tuff art.no. 50200 S-XL
Höjd: Fram 15 cm, 
bak 20 cm.
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NordiCare Ortopedi & Rehab AB är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför noga utvalda ortopedi- och 

rehabprodukter. En central del i NordiCares produktutveckling är funktion och användarvänlighet. Vår drivkraft är att 

ta fram funktionella produkter i tilltalande design som gör vardagen enklare för såväl användare som den medicinska 

professionen. Företaget grundades 2004 och är ett helägt dotterbolag till designföretaget Carlia Consulting AB.

DuoTrain
art nr 20119

Humerus Comfort
art nr 20220

Hemisafe
art nr 20100

Stomi Bas
art nr 50210

Balder
art nr 50216

Frejka
art nr 60232

Safehip Active
art nr 60330

Filip 
art nr 10117

Mirabelle
art nr 31144

Stadig
art nr 80120

Matrix Max
art nr 80250

Noga utvalt

BMI Hälsårssko
art nr 80436

FÖREBYGGER 
HÖFTFRAKTUR

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

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

BRÖSTPROTESER


