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Blue= HumerusComfort tiles 
Red= Additional plastic tiles
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CubitiComfort er en komfortabel og sikker helarmsortose for 
rehabilitering og/eller frakturbehandling efter Sarmiento- 
princippet. Ortosen kan individuelt tilpasses og har meget høj 
patient komfort. CubitiComfort lindrer smerter og tillader 
bevægelse i skulder og albueled, hvilket reducerer risikoen for 
ledstivhed og muskelatrofi i behandlingsperioden. Justerbar 
bevægelighed for fleksion/ekstension af albueleddet med 15° 
interval. Kan låses i ønsket leje. Ortosen har brede cirkulære 
bånd som sammen med formstøbte plader, danner en 
cylindrisk form (X & Y), giver ensartet kompression og jævn 
aflastning. Ortosen sidder komfortabelt og sikkert på plads. 
Ortosens længde kan justeres trinløst. Findes i fire forskellige 
størrelser som passer både højre og venstre arm. 

Indikationer: Diafysær fraktur af humerus. Brud nær ved 
albue. Ledbåndsskader i albuen.
Kontraindikationer: Massiv skade på blødt væv. Manglende 
efterlevelse af retningslinjer. Uacceptabel stilling af fraktur. 

Materiale: Ventilerende tekstilt distancemateriale der føles 
køligt mod huden og tillader huden at ånde.
Polyester 59%, Polyamid 37%, Bomuld 2%, Elastane 1%, 
Polyuretan 1%. Latexfri. Led af aluminium. 

Vaskeanvisning: Tag leddet ud ved vask. Den tekstile del af 
ortosen kan maskinvaskes ved 40°C. Luk alle velcrobånd før 
vask. Brug gerne en vaskepose. Leddet aftørres med en blød, 
fugtig klud eller sprittes af. 

Måltagning: Omkredsen målt rundt om overarmen og 
underarmen proksimalt. Den totale længde på ortosen kan 
justeres trinløst. 

Ekstra stivere art. nr. 20221: 
Bestilles særskilt. Pakke med 4 stivere, str. S – XL. 
For bedre stabilitet og kompression ved større arm omkreds: 1 
eller 2 stivere sættes ind i sidelommerne.

CubitiComfort - Frakturortose
ART.NO 20222
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Ekstra stivere - 20221

Om nødvendigt påføres ekstra 
stivere for at opretholde cirkulær 
kompression for stærkere arme. 

(cm)

A.  
Omkreds 
overarm

B.  
Omkreds 
underarm

C.  
Ortosens længde 

overarm

D.  
Ortosens længde 

 underarm

E.  
Ortosens 

totale længde
  Art.no

S 14-23 18-26 26,5 17 46-54 20222-09-40

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

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

XL 38-50 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-70


