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Arcus er designet til forebyggende at aflaste hæl eller lindre 
eksisterende hælsår ved tryk fra sengelejet. Arcus forhindrer 
kontraktur i ankelleddet. Ortosen fikserer foden i neutral 
position for sengeliggende og bibeholder dorsalfleksion ved 
bevægelse. 

Ortosen er udstyret med en anti-rotationsstang, der 
modvirker ind- og udadrotation i knæ- og hofteled for 
sengeliggende. Ortosen er foret med blødt, aftageligt 
polstringsmateriale, som kan åbnes over hælen. Hældelen 
er fremstillet i gennemsigtig plast, så det ikke er nødvendigt 
at tage ortosen af ved inspektion af hud eller sår. Med 
justerbare velcrostropper på hver side kan graden af 
dorsalfleksion fikseres og øges. 

Arcus kan blive siddende, hvis patienten skal bevæge sig 
kortvarigt, da gummisålen giver et godt greb. Tådelen 
i 15 graders vinkel giver god stabilitet til forfoden ved 
bevægelse, justeres ved større skostørrelse. Fodpladen kan 
fjernes, nem at tage af og på ved hjælp af velcrobånd. 

Størrelse: To størrelser, som passer både til højre og venstre. 

Indikationer: For at lindre/forebygge hælsår ved 
sengestilling. Forhindrer kontraktur i anklen. Modvirker 
hofterotation. Kontraindikationer: Ustabil ankelbrud. 
Vær forsigtig i tilfælde af nedsat følsomhed i foden. 
Risici: Ikke beregnet til at gå med. Kan klare belastninger 
ved kortere forflytninger.

Materiale: Plastik skinne: 100 % Polypropen. 
Polstring: 100% Polyurethan (PU) skum med 
polyesterbelægning 100% Polyester. 
Velcrobånd: 100% Polyester.
Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. 
Polstringen maskinvaskes på 40°C med et mildt 
vaskemiddel. Lufttørres på behørig afstand af varmekilder.

Opmåling: Lægomkredsmål i centimeter.

Tilbehør:  
Ekstra polstring S/M: 80437-51-40
Ekstra polstring L/XL: 80437-51-60

Størrelse Lægomkreds Skostørrelse Art.no

S/M < 42 cm 36-46 80436-51-40

L/XL < 48 cm 36-46 80436-51-60

Arcus - Kontraktur-hælsår-AFO
ART.NO 80436


