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HumerusComfort Extend - Frakturortose
ART.NO 20224

Reg. design by OHIM: 006260816-0001

HumerusComfort Extend er en stabil frakturortose
designet og udviklet efter de biomekaniske krav, som
Sarmiento-princippet opfylder til at kontrollere humerussegmenter ved kompression af blødt væv. Lindrer smerte
og giver bevægelsesfrihed i både skulder- og albueled.
Dermed mindskes risikoen for stive led og muskelatrofi i
behandlingstiden. Ortosen er komfortabel og tryg og har
brede bånd samt støbte plader til glat kompression som
omslutter skulderleddet. Den tekstile skulderdel gør, at
ortosen sidder bekvemt og sikkert på plads. De integrerede
formstøbte plader, danner en cylindrisk form, kan let tages
ud og forkortes eller omformes. Tekstilets luftspalter bidrager
til trykfordeling. Passer både til højre og venstre arm.
Produktet er røntgenpermeabel.
Indikationer: Ikke operativ behandling af lukkede skaft
frakturer på humerus. Ikke operativ behandling af stabile
proksimale humerus-frakturer. Postoperativ behandling af
åbne skaft frakturer på humerus. Efter intern/ekstern fixation.
Kontraindikationer: massiv skade på blødt væv, manglende
efterlevelse af retningslinjer, uacceptabel stilling af fraktur.
Materiale: Ventilerende tekstilt distansmateriale der føles
køligt på huden og tillader den at ånde.
Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyurethan 17%,
Bomuld 2%, Elastomer 1%. Latexfri.
Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk alle velcrobånd inden vask.
Anvend gerne vaskepose. Anvend ikke blegemiddel eller
skyllemiddel. Tørres på plant underlag. Må ikke stryges eller
tørretumbles.
Måltagning:
1. Omkredsen målt rundt om overarmen
proksimalt øverst ved armhulen.
2. Ønsket længde fra acromion.
Valg af størrelse afhænger både af
overarmens omkreds og længde
samt frakturens placering.
Tilbehør:
-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219
Bestilles særskilt, om nødvendigt til
individuel tilpasning eller når det er
nødvendigt for ekstra indre plade til
hygiejne/vask.

Størrelse 1. Omkreds 2. Længde

Art. no.

S

17-23 cm

32,5 cm

20224-00-40

M

23-32 cm

34,5 cm

20224-00-50

L

32-41 cm

36,5 cm

20224-00-60

XL

41-50 cm

38,5 cm

20224-00-70

Størrelse

Længde

Art.no.
Axilla Kit HC:

S

12 cm

20219-00-40

M

14 cm

20219-00-50

L

16 cm

20219-00-60

XL

18 cm

20219-00-70

1.
2.

Axilla Kit HC
- 20219
Class I
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