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Contender - Albueortose

Contender albueortose bruges postoperativt eller ved 
posttraumatisk stabilisering af arm og albue til at give kontrolleret 
bevægelse eller immobilisering. Teleskop mekanisme for nem 
justering af længde. Aluminiummanchetterne omkring toppen og 
underarmen kan formes individuelt så risikoen for at ortosen skrider 
sænkes. 

Manchetten som omkring biceps/ved albueleddet kan fjernes, 
hvilket betyder, at ortosen også kan tilpasses folk med markante 
biceps/store overarme og tillade større fleksion uden at bevægelsen 
stoppes ved sammenstød. Skinnen kan let tages af og på med den 
ene hånd med kliklåsene. Polstringen er blød og aflastende.

Ekstension og fleksion kan justeres og fastgøres fra -10° til 90°. 
Indstillingen foregår i intervaller på 10°. Styret bevægelse fra -10°-
110°. Indstillingen er sikret med en låseelastik.

Indikationer: Bruges til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering. 
Muskel/ledbåndsskader. Den distale del af humerus. Albueplastik. 
Stabil albuefraktur. Kontraindikationer: Ustabile frakturer og brud på 
humerus, radius eller ulna.

Størrelse: Universel. Fås til højre og venstre arm.
Ortose længde 35-50 cm, passer overarms omkreds op til 56 cm, 
underarm omkreds op til 46 cm. 

Materialer: Skinne: Letvægts aluminium. 
Manchetter: aluminium og nylon. 
Polstring: Polyethylen og nylon. 
Latexfri.

Vaskeanvisning: Aluminiumskinnen aftørres med en fugtig klud. 
Polstring håndvaskes i koldt vand, tørres fladt, brug ikke blegemiddel.

Ekstra tilbehør: Ekstra tilbehør omfatter et komfortabelt håndstykke 
for aflastning, positionerer og fikserer håndleddet i neutral position 
for at undgå pro- og supination. Hånddelen er udformet som en 
håndledsortose, der blødt omslutter hånd og håndled. Fikseringen er 
meget god og gør at uønsket muskelaktivitet rundt om albueleddet 
reduceres. Hånddelen giver yderligere stabilisering af hele ortosen, 
og sikrer at den sidder ekstra fast uden at glide eller rotere. 

Håndstykke (valgfrit tilbehør) 
bestilles særskilt.

ART.NO 20203

Produkt Sida Art.no

Contender Albueortose Venstre 20203-10-50

Contender Albueortose Højre 20203-20-50

Håndstykke Venstre 20203-15-50

Håndstykke Højre 20203-25-50

Polstring Venstre 20203-10-55

Polstring Højre 20203-20-55

Båndsæt Universal 20203-30-00

Aftagelig bicepsmanschett. 
Muliggør større fleksion for 
personer med markante biceps/
kraftige overarme.


