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Elastisk rygortose som giver et stabilt men bekvemt støtte 
over lænderyggen. Velegnet til lændesmerter, især 
velegnet til hvirvelkompression forårsaget af osteoporose. 
Passer de fleste kropstyper, både herrer og damer. Atle 
høj findes i beige og sort og er en højere variant af Atle 
lav 50100. Materialet giver god kompression og er meget 
behageligt at bære da det er åndbart, har en lav vægt 
og er blødt mod huden. Den stribede struktur i materialet 
gør at ortosen sidder på plads. Atle høj har velcrolukning 
fortil. De elastiske bånd er justerbare og giver en stabil 
støtte. Selve båndene lukkes midtfor med velcro. De to 
udtagelige rygskinner formes individuelt efter ryggens 
kontur. 

Indikationer: Lumbal/lumbothorakal rygsmerter. 
Kontraindikationer: Ustabilt brud på ryggen. Iskiassmerter 
af uklare årsager. 

Materiale: Ventilerende tekstil materiale som er køligt 
mod huden og tillader huden at ånde. Polyester 64%, 
Polyamid 14%, Naturgummi latex 12%, Elastan 7%. 

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Tag skinnerne ud. Luk
alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler.
Ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Atle Høj - Rygortose
ART.NO 50101

Størrelse Hofte-
mål cm

Højde 
midt 
foran

Højde 
midt 
bag

Art. no 
Beige

Art. no 
Sort

S 80-95

24 34

50101-08-40 50101-00-40

M 95-105 50101-08-50 50101-00-50

L 105-115 50101-08-60 50101-00-60

XL 115-125 50101-08-70 50101-00-70

2XL 125-135 50101-08-80 50101-00-80

Syningen er dækket af 
øvrig tekstil og kommer 
ikke i kontakt med huden.


