HumerusComfort Collum – Armslynge
NYHE D

Komfortabel og tryg
med brede bånd

Proksimal humerusfraktur

Giver
smertelindring

Positionerer og fikserer
i aflastet stilling

Aflaster proksimale
humerusfrakturer
HumerusComfort Collum er en armslynge med en funktion til at
fastgøre og aflaste skulderleddet. Ved at placere skulderleddet i en så aflastet position som muligt, med ringe effekt
på skulderledsmusklerne på knoglefragmenter, opnås god
helbredelsesevne og smertelindring.
Anvendes til ikke-operativ behandling af proximale humerusfrakturer i stedet for “almindelig” armslynge.

Stillinger til maksimal lindring af skulderleddet
20°

40°
30°
Abduktion 30 grader.

Elevation 40 grader.

P

Båndene kan klippes kortere, hvis det er nødvendigt

P

Leveres færdigmonteret til højre eller venstre arm

P

Let at åbne under rehabilitering

HumerusComfort Collum
Størrelse

Art.no.

Universal venstre

20225-10-50

Universal højre

20225-20-50

Indadrotation 10 grader.

Erstatter puder og traditionelle slynger
Proksimale humerusfrakturer involverer meget smerte, ofte vanskeligt at helbrede fraktur, en lang
vanskelig rehabilitering og hverdag med kun en afskåret løkke som støtte. Sammenlignet med den
traditionelle sløjfe placerer HumerusComfort Collum den brækkede skulder i en anatomisk hvilestilling,
hvor pladsen i skulderleddet er størst. Denne stilling giver smertelindring og lindring døgnet rundt på
samme måde som forskellige kombinationer af puder kan gøre i liggende og siddende stilling. Fordelen
ved HumerusComfort Collum er, at det også giver smertelindring og støtte, når man står og altid sidder
sikkert på plads uden at glide.

Sløjfer og puder kan give en vis støtte og smertelindring, men med HumerusComfort Collum får du
sikrere og mere fleksibel hjælp.

HumerusComfort Collum:

P

Sikker og smertestillende patient

P

Aktiv patient med god betingelser
for opheling

I sammenligning med traditionelle
behandling med klippet løkke

P

Lindrer smerter døgnet rundt

P

Sidder sikkert på plads og glider ikke

HumerusComfort-familien
HumerusComfort-familien inkluderer brudortoser og armløkker, der behandler forskellige dele af humerus.
De tillader mobilitet i både skulder- og albueleddene, hvilket reducerer risikoen for komplikationer som
hævelse, ledstivhed og muskelatrofi i behandlingsperioden. Brede cirkulære bånd sammen med
integrerede støbte plader giver jævn kompression og god stabilitet.

P
P

Stabile, komfortable og sikre
Giver cirkulær glat komprimering

P
P

Muliggør en aktiv hverdag
Er lette at tilpasse

HumerusComfort - Frakturortose
Stabil frakturortose designet til at kontrollere humerus-segmenterne ved at
komprimere de bløde dele. Anvendes til ikke-operativ behandling af brud på
lukkede skaft på humerus og til postoperativ behandling af åbne skaftbrud på
humerus. Giver smertelindring og tillader bevægelse af skulder- og albueleddet.
Fås i hvid og S-XL. Art no. 20220.

P Standardortose til diafysenære frakturer
HumerusComfort Extend - Frakturortose
En længere brudortose designet til at kontrollere humerus-segmentet ved at
komprimere de bløde dele. Et mere indhyllende design giver skulderleddet
ekstra støtte. Anvendes til ikke-operativ behandling af lukkede akselfrakturer i
humerus og ikke-operativ behandling af stabile proximale humerusfrakturer.
Giver smertelindring og tillader bevægelse i skulderled og albueledd. Fås i
sort og S-XL. Art.nr 20224.

P Behandler alle stabile humerusfrakturer
CubitiComfort - Frakturortose
Stabil og komfortabel fuldarmsortose, der anvendes til brudbehandling og / eller
rehabilitering. Ortosen kan tilpasses individuelt og lindrer smerter og tillader
bevægelighed i skulder- og albueleddene. Fleksion eller forlængelse i
albueleddet kan justeres i intervaller på 15° og låses i den ønskede position.
Fås i hvid og S-XL. Art.nr 20222.

P Ideel til artikulerede albue frakturer
HumerusComfort Collum - Armslynge
Armsløjfe med funktion til at aflaste og placere skulderleddet. Ved at placere
skulderleddet i en så afslappet position som muligt, med ringe effekt på skulderledets muskler, opnås gode betingelser for heling og smertelindring. Kan bruges
i kombination med HumerusComfort Extend til humerusfrakturer, hvor ekstra
stabilitet ønskes. Fås til højre og venstre arm i universel størrelse. Art.nr 20225.

P Smertelindring og placering i lettet position
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