
Contender™ Albueortose



Contender™ Albueortose

Formpresset polstring  
Aftagelig polstring med luftkanaler 
som giver en svalende fornemmelse. Justering af bevægelsesintrevallet  

Sikker og nem justering af bevægelses 
område fra -10 ° til 110 °. Unik låse-
funktion som sikrer indstillingen med
låsegummibånd.

Aftagelig bicepsmanschett
Muliggør større fleksion  for 
personer med markante 
biceps/kraftige overarme.

Teleskop mekanisme
Nem justering af ortosens
længde på 35-50 cm,
uden værktøj.

Cliklås
Skinnen kan let tages af og  
på med den ene hånd og 
kompressionen kan fin justeres. 

Quick release og låsning 
af positioner
11 låse positioner for hurtig  
og simpelthen låsen i den  
den ønskede position mellem
-10 ° til 90 °.



• Er stabil
• Let at anvende
• Mange indstillingsmuligheder

Formet manchett
Formen af underarmsmanchetten 
muliggør fuld fleksion af albueleddet.

Håndstykke (valgfrit)
Positioner og fikserer håndleddet
i den neutrale stilling for at undgå
pro- og supination. 

Teleskop skinne 
Nem justering af længde samt placering 
af manchetten. Justeringsområde 3 cm til 
individuel tilpasning. 

Klipbare bånd
Enkel justering af  længden på båndet.  

Aluminiums skinde
Letvægts aluminium 
med bøjnings markering 
hvilket giver en
letter tilpasning
til patienten.

Formbare manchetter
Formbare bløde aluminiums 
manchetter der let kan tilpasses 
armen, både ved smalle og
kraftige arme.

Behagelig aflastning
Den formede manchett mindsker 
risikoen for tryk på ulna.



Contender™ Albueortose

Contender Albueortose bruges postoperativt eller ved 
posttraumatisk stabilisering af arm og albue til at give 
kontrolleret bevægelse eller immobilisering. Teleskop 
mekanisme for nem justering af længde. Aluminium-
manchetterne omkring toppen og underarmen kan 
formes individuelt, så risikoen for skred falder.

Manchetten som mødes i biceps/ved albueleddet 
kan fjernes, hvilket betyder, at ortosen også kan 
tilpasses folk med markante biceps/store overarme og 
tillade større fleksion uden at støde på. Skinnen kan let 
tages af og på med den ene hånd med cliklåsene.

Polstringen er blød og aflastende.

Extension og fleksion kan justeres og fastgøres fra  
-10 °- 90 °. Indstillingen foregår i intervaller på 10 °. 
Styret bevægelse fra -10 ° - 110 °. Indstillingen er sikret 
med en låse-elastk.

Indikationer:
Bruges til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering. Muskel/ledbåndsskader. Den distale 
humerus. Albueplastik. Stabil albuefraktur.

Størrelse: 
Universal. Fås til højre og venstre arm. Ortose længde 
35-50cm, passer overarms omkreds op til 56 cm, 
underarm på op til 46 cm.

Materialer:
Skinde: Letvægts aluminium.
Manchetter: aluminium og nylon.
Polstring: Polyethylen og nylon.

Vask:
Aluminiumskinnen aftørres med en fugtig klud. 
Polstring hånd vasks i koldt vand, tørres fladt, brug  
ikke blegemiddel.

Ekstra tilbehør:
Ekstra tilbehør omfatter et komfortabel håndstykke 
for aflastning, positionere og fikserer håndleddet 
i neutral position for at undgå pro- og supination. 
Hånddelen er udformet som en håndledsortose, der 
blødt omsluttender hånd og håndled. Fixseringen er 
meget god og gør at uønsket muskelaktivitet rundt 
albueleddet reduceres. Hånddelen giver yderligere 
stabilisering af hele ortosen, og sikre at den sidder 
ekstra fast uden at glide eller rotere.

ART.NO 20203

Produkt Sida Art.no

Contender 
Albueortose

Venstre 20203-10-50

Contender 
Albueortose

Højre 20203-20-50

Håndstykke Venstre 20203-15-50

Håndstykke Højre 20203-25-50

Håndstykke (valgfrit).
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