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HumerusComfort-familien inkluderer frakturortoser og armslynger, 

der behandler forskellige dele af humerus. De tillader mobilitet i 

både skulder- og albueleddet, hvilket reducerer risikoen for 

komplikationer som hævelse, stivhed og muskelatrofi i 

behandlingsperioden. Brede cirkulære stropper sammen med 

integrerede støbte plader giver jævn kompression og god stabilitet. 

Familien inkluderer HumerusComfort, HumerusComfort Extend, 
CubitiComfort og HumerusComfort Collum.

PP  Stabile, komfortable og sikre

PP  Giver cirkulær glat komprimering

PP  Muliggør en aktiv hverdag

PP  Er lette at tilpasse
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HumerusComfort - Frakturortose 
Stabil frakturortose designet til at kontrollere humerus-segmenterne ved at kompri-
mere 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 smerte  lindring og tillader bevægelse af skulder- og albueleddet. Brede bånd 
og støbte plader bidrager til jævn kompression og god lindring. Tekstils kulder-
sektionen gør at ortosen passer komfortabelt og holdes sikkert på plads. Integrerede 
støbte plader giver stabilitet, og luftgabet i stoffet bidrager til udligningen af   
trykket. Passer både højre og venstre arm. Fås i hvid og S-XL. Art no. 20220.

PP Standardortose til diafysenære frakturer

HumerusComfort Extend - Frakturortose 
En længere fraktorortose designet til at kontrollere humerus-segmenter ved at 
komprimere de bløde dele. Et mere indhyllende design giver skulderleddet ekstra 
støtte. Anvendes til ikke-operativ behandling af brud på lukkede skaft på humerus 
og ikke-operativ behandling af stabile proximale humerusfrakturer. Giver 
smertelindring og tillader bevægelse af skulder- og albueleddet. Brede bånd og 
integrerede støbte plader bidrager til jævn kompression og god lindring. Inte-
grerede støbte plader giver stabilitet, og luftgabet i stoffet bidrager til udligningen 
af   trykket. Passer både højre og venstre arm. Fås i sort og S-XL. Art.no 20224.

PP Behandler alle stabile humerusfrakturer 

CubitiComfort - Frakturortose 
Stabil og behagelig helarmsortose, der bruges til brudbehandling og eller 
rehabilitering. Ortosen kan tilpasses individuelt og lindrer smerter og giver 
mulighed for mobilitet i skulder og albue. Albue flexion eller forlængelse kan 
justeres med intervaller på 15° og låses i den ønskede position. Brede 
cirkulære bånd sammen med støbte plader giver jævn kompression og af 
lastning. Tekstil-skuldersektionen gør at ortosen passer komfortabelt og sikkert 
på plads. Længden kan justeres uendeligt. Passer både højre og venstre 
arm. Fås i hvid og S-XL. Art.no 20222.

PP Ideel til artikulerede albue frakturer

HumerusComfort Collum - Armslynge
Armslynge med funktion til at aflaste og placere skulderleddet. Ved at 
placere skaftledet i en så lettet position som muligt med ringe indflydelse på 
skaftledets muskulatur opnås gode betingelser for heling og smertelindring. 
Bruges i proximale humerusfrakturer i stedet for ”normal” armsløjfe. Kan 
bruges i kombination med HumerusComfort Extend til humerus brud, hvor 
der ønskes ekstra stabilitet. Fås til højre og venstre arm i universal størrelse. 
Art.no 20225.

PP Smertelindring og placering i lettet position
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