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Denna produkt följer medicin-
tekniska direktivet 93/42/EEC. 
Medicinteknisk produkt klass 1, 
icke steril.
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Utprovarinstruktion:
1. Öppna lås-knappen A (skjut uppåt) och ställ in önskat rörel-
seomfång:
1a. Stopp i flexionsriktning kan ställas i 0º-120º. 
1b. Stopp i extensionsriktning kan ställas i 0º-90º. 
1c. Stäng låsknappen A (skjut nedåt) när inställningen är klar.

2. Ställ in önskad längd på skenorna. 
2a. Tryck först på ”Unlock” B och skjut skenan helt ned mot  
ledcentrum.
2b. Tryck sedan på ”Lock” C och skjut skenan upp till önskat läge.
OBS! Håll unlock/lock-knappen intryckt hela tiden när skenan 
skjuts uppåt eller nedåt. Markeringarna på skenan visar var res-
pektive  låsläge finns.

3.  Öppna upp ortosens band och positionera den runt armen. 
Leden ska centreras över armbågsleden.

4. Stäng därefter kardborrelåsningen på ortosens övre band runt 
överarmen och sedan de nedre banden runt nedre delen av 
armen och handleden. Bandens längd går enkelt att justera, 
öppna ”krokodilgapet” och klipp av banden till önskad längd.

5. Vid behov av extra avlastning kan axelremmen användas:
5a. Lägg axelremmen över axeln på den frIska armen, låt änden 
med plasthaken D hänga bakom ryggen. Trä handledsbandet  
genom axelbandets nedre vändsölja E och fäst.
5b. Dra fram änden med plasthake D mellan arm och kropp 
och haka fast den i axelremmens övre vändsölja F på framsidan 
enligt bild.
5c. Justera enkelt längden på axelbandet med hjälp av axel-
remmens ”krokodilgap” på framsidan.
5d. Klipp av axelremmen om den efter justering blir för lång.

Indikationer:
Används för post-operativ eller post-traumatisk stabilisering.  
Muskel/ligamentskador. Distal humerusfraktur. Armbågsplastik. 
Stabil armbågsfraktur.

Material:
Skenor i aluminium. Polstring i polyester/bomull, velcro.

Information om förskrivning:
Förskrivning samt rekommendation om användning av denna 
produkt skall göras av medicinskt utbildad person. Utprovning bör 
göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan 
sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktio-
nerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att 
inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt 
kunnig personal vid användning i kombination med andra läke-
medel/hjälpmedel. 

Användarinformation och skötsel:
Använd enbart armbågsortosen enligt de föreskrifter som läkare/ 
utprovare angett. Särkild uppmärksamhet bör iakttagas om  
ortosen används till barn. Om produkten används till barn, skall 
produkt samt anpassning av denna regelbundet kontrolleras av 
vuxen person. Detsamma gäller om produkten används av per-
son som ej, p.g.a. fysisk/mental hälsa, själv kan kontrollera detta. 

Läs alltid noggrant samtliga instruktioner innan produkten tas 
i bruk. Vid minsta tveksamhet, kontakta din läkare/utprovare. 
Det är viktigt att generella samt individuella användarinstruk-
tioner från läkare/utprovare följs under hela rehabiliteringsti-
den. Speciellt gäller det inställningen av ortosens flexionsstopp 
och extensionsstopp. Ändra aldrig inställningen utan läkares/ 
utprovares inrådan. Låsknappen på leden ska alltid vara stängd 
när ortosen används. 

Kontakta alltid läkare/utprovare ifall frågor uppkommer eller om 
biverkningar uppstår. Kontakta läkare/utprovare om hudirritation 
uppstår. Undvik att använda hudkräm för att minska påverkan 
på bandaget. Vid inställning av leden är det mycket viktigt att 
armen inte samtidigt belastas, detta för att undvika olyckor. An-
vänd inte armbågsortosen vid bad/dusch.

Tvättråd:
Skenor/led torkas av med tvål/vatten alternativt spritas av. Tex-
tila delar vattentvätt 60º grader.
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