
Skulder & arm
ORTOSER OG SLYNGER



Unikke funktioner
til individuelle behov

NordiCare-ortoser og -slynger er designet til at hjælpe og stabilisere i forskellige grader af 

svaghed eller instabilitet, men bruges også til smertelindring eller behandling af brud. Alle 

har unikke funktioner og fordele, der giver dig mulighed for at give eller modtage en helt 

tilpasset behandlingsplan baseret på individuelle behov. 

Menneskenært design 

En central del af NordiCares produktudvikling er funktion og brugervenlighed - vores drivkraft 

er at udvikle funktionelle produkter i tiltalende design, der gør hverdagen lettere for både 

brugere og lægefaget. Vi kalder det ”Menneskenært design”.

Nøje udvalgt 

NordiCares sortiment er udviklet i tæt samarbejde med fysioterapeuter, læger og brugere. 

Der er også et tæt samarbejde med internationalt førende producenter af materialer 

og producenter af sundhedsprodukter. Sortimentet udvikles løbende, hvor valget af 

samarbejdspartnere er mindst lige så vigtigt som deres eget design- og udviklingsarbejde. 

Kunden skal altid føle sig sikker i valget af NordiCares produkter med hensyn til produkt-

kvalitet, funktion og miljøpåvirkning. Vi kalder dette ”Nøje udvalgt”.

Forbedret sundhedsøkonomi 

Baseret på de begrænsede ressourcer, der er til rådighed for sundhedsvæsenet, bliver 

vigtigheden af   en forbedret sundhedsøkonomi stadig mere afgørende. Det er vigtigt for 

sundhedsvæsenet at søge både økonomiske og effektive løsninger. Derfor er det et vigtigt 

mål for NordiCare at udvikle omkostningseffektive produkter, der kan bidrage til en forbedret 

sundhedsøkonomi, såsom kortere plejetider og mere effektiv behandling.
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Registered community design 
by OHIM: 006260816-0001

Registered community design
by OHIM: 000884580-0001

Frakturortoser

Skulderled

Albueled
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HumerusComfort - Frakturortose 
Stabil frakturortose designet til at kontrollere humerus-segmenterne ved at komprimere 
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. Tekstilskuldersektionen 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-familien
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.

Sidder komfortabelt og sikkert på plads.

PP  Stabile, komfortable og sikre

PP  Giver cirkulær glat komprimering

PP  Muliggør en aktiv hverdag

PP  Er lette at tilpasse

Behandler diafysenære 
frakturer

Kan ved behov anvendes i kombination 
med ComfortSling.

Ny funktion! 
Behandler proximale 
humerusfrakturer 

Behandler diafysenære  
humerusfrakturer

Ny funktion! 
Behandler også distale 
diafysenære humerusfrakturer

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. Tekstil-skuldersektionen gør 
at ortosen passer komfortabelt og 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 sort og S-XL. Art.no 20224.

PP Behandler alle stabile humerusfrakturer 

Går langt ned mod albuen. 

Bredere støbt plade omslutter hele 
skulderleddet.

NYHED!

”Endelig en ortosesom også omhandler proksimale ogdistale frakturer.”
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40°

Registered 
community 
design by OHIM: 
001951500-0001

Armslynger

Komfortabel og stabil i ryggen.

Let at åbne for til eksempel træning.

ComfortSling - Armslynge 
Bruges til kortere behandlingstid og er 
velegnet til de fleste, også børn. Det elas-
tiske materiale formes til længden af   under-
armen og et blødt tommelfingerbånd 
sikrer armens rigtige position. Passer både 
til venstre og højre arm. Art.no 20111.

QuickSling - Armslynge 
Polstret bånd leveret på rulle. Den 
ønskede længde skæres, så den passer 
til patienten. Justeret med Y-formet 
borrelås. Passer både til venstre og 
højre arm. Art.no 20118.

Justerbar mobilitet flexion/extension i albueleddet.

HumerusStabil Lang 
Frakturortose 
Frakturortose designet til at kontrollere 
segmenterne af humerus ved at kom-
primere de bløde dele. Anvendes til 
behandling af akselfrakturer i humerus 
efter intern fiksering og i svær hævelse. 
Passer både højre og venstre. Fås i 
XS-2XL. Art.no 20210.

HumerusStabil Kort
Frakturortose 
Frakturortose i kort model. Anvendes til 
behandling af skaftfrakturer i humerus, 
efter intern fiksering og i svær hævelse. 
Passer både højre og venstre. Fås i S-XL. 
Art.no 20211.

HumerusComfort Kid 
Frakturortose 
HumerusComfort til de mindste. 
Anvendes til ikke-operativ behandling 
af brud på lukkede skaft på humerus 
og til postoperativ behandling af åbne 
skaftbrud på humerus. Passer både 
højre og venstre. Fås i XS og kun i sort. 
Art.no 20220.

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

Til artikulære frakturer på 
humerus, radius eller ulna

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

For proximale 
humerusfrakturer

”Giver en sikker 

følelse under hele 

dagen og natten”

NYHED!

ComfortSling kan bruges i kombination 
med HumerusComfort.



AbduSling - Abduktionsortose 
Holder arm og skulder immobiliseret i 15 
graders bortføring. Anatomisk designet 
pude, der passer mod hoften og fast-
gøres til ortosen med borrelås. Skulder-
remmen kan justeres i højden. Ekstra 
polstring på skulderremmen giver øget 
komfort. Passer både til venstre og højre 
arm og fås i S/M og L/XL. Art.no 20116.

AbduPlus 30° - Abduktionsortose 
Holder arm og skulder immobiliseret i 30 
graders bortføring. Til lindring af skulder 
eller arm i tilfælde af akutte kvæstelser 
og traumer. Anvendes også postopera-
tivt i f.eks. genopbygningskontakt for 
roterende manchet. Passer både til 
venstre og højre arm og fås i en universel 
størrelse. Art.no 20115.

De fleste af NordiCares tekstil 
skulder- og rustningsposer kan 
vaskes i 40 grader eller mere. 
Der er klare vaskeanvisninger 
på emballagen og også på 
vores hjemmeside.

Prøv en større eller mindre ortose, 
hvis dimensionerne er mellem to 
størrelser, eller hvis ortosen ikke 
passer perfekt. Detaljerede prøve-
oplysninger findes på emballagen 
og på vores hjemmeside.

Fikseret mitellor

Abduktionsortoser

Tillader gentagne åbninger.

Aflaster effektivt skulder/arm.

400

Duo - Fikseret mitella 
Fastgør skulderen og giver støtte og lindring af smerterelaterede skulderproblemer i 
tilfælde af akutte kvæstelser eller efter operationen. Justerbare skulder- og skulder-
remme fastgjort med velcro. Immobiliseringsremme, der låser overarmen til trunkus er 
inkluderet. Et blødt tommebånd holder løkken på plads og sikrer, at armen holdes i den 
rigtige position. Passer både til venstre og højre arm. Fås i S-XL. Art.no 20114.

PP En god allroundslynge 

SmartCuff - Fikseret mitella 
Giver behagelig støtte og aflastning af 
armen og skulder efter planlagte oper-
ationer. Låser effektivt arm og skulder. 
Anbefales til rehabilitering. Håndleds-
manchetten åbnes derefter separat for 
at frigøre armen uden at ændre den 
faste position på overarmen. Let for 
patienten at fjerne, justere og justere. 
Ekstra kilepude inkluderet til positionering 
/ bortføring. Passer både højre og venstre 
arm. Fås i S/M og L/XL. Art.no 20120.

PP Efter planlagte operationer

DuoPlus - Fikseret mitella 
Immobiliserer og aflaster skulderleddet 
uden at anstrenge nakken. Anvendes 
i tilfælde af akut personskade eller efter 
operation. To stropper krydses over 
ryggen og fordeler vægten over begge 
skuldre. Bred aftagelig rem med borre  -
lås fastgør armen til trunkus. Passer 
både til venstre og højre arm. Fås i 
S-XL. Art.no 20113.

PP Belaster ikke nakken

“Blødt og bredt
skulderstropper 
gør det meget 

behagelig”

DuoTrain - Fikseret mitella 
Giver stabil fiksering og lindring i akut pleje eller postoperativ pleje. Ekstra stærke 
velcro-fastgørelseselementer med slidplader gør det muligt at åbne og lukke DuoTrains 
fastgørelseselementer mange gange og anbefales derfor til rehabilitering. Skulder-
remmen kan justeres i højden og sideværts langs midten og fastgøres med velcro. 
Justerbar immobiliseringsrem rundt om kroppen. Passer både til venstre og højre arm. 
Fås i S-XL. Art.no 20119.

PP Perfekt til rehabilitering



Den inkluderede skulder-
rem kan give ekstra lettelse.

Albueortoser Størrelser og mål

HumerusComfort Extend

Art.no Størrelse Omkreds Længde 

20224-00-40 Small 17-23 cm 29 cm

20224-00-50 Medium 23-32 cm 31 cm

20224-00-60 Large 32-41 cm 33 cm

20224-00-70 X Large 41-50 cm 35 cm

HumerusComfort Collum

Art.no Størrelse

20225-10-50 Universal vänster

20225-20-50 Universal höger

Duo/DuoTrain

Art.no Størrelse Længde albue-fingerspids cm

20114-06-40 Small 35-41

20114-06-50 Medium 40-44

20114-06-60 Large 43-49

20114-06-70 X Large 48-55

DuoPlus

Art.no Størrelse Længde underarm Bål + overarm

20113-06-40 Small 35-40 cm 60-80 cm

20113-06-50 Medium 39-44 cm 80-95 cm

20113-06-60 Large 43-48 cm 95-115 cm

20113-06-70 X Large 47-54 cm 115-145 cm

Art.no Størrelse Overarm Underarm Total længde

20222-09-40 Small 14-23 cm 18-26 cm 46-54 cm

20222-09-50 Medium 23-32 cm 23-32 cm 50-58 cm

20222-09-60 Large 30-39 cm 28-38 cm 52-60 cm

20222-09-70 X Large 38-50 cm 28-38 cm 52-60 cm
Contender

Art.no Side Total Længde Omkreds proximalt

20203-10-50 Vänster 35-50 23-28

20203-20-50 Höger 35-50 28-33

CubitiROM

Art.no Side Total Længde

20202-16-50 Venstre 36-45

20202-26-50 Højre 36-45

SmartCuff

Art.no Størrelse Måtte under buste 

20120-00-40 S/M 65-100 cm

20120-00-60 L/XL 100-140 cm

AbduSling

Art.no Størrelse Længde underarm 

20116-06-40 S/M 35-44 cm

20116-06-60 L/XL 43-55 cm

AbduPlus 30°

Art.no Størrelse Farve

20115-06-00 Universal Grå/blå

HumerusComfort

Art.no Størrelse Omkreds Længde

20220-09-30 (Kid) X Small 14-20 cm 19 cm

20220-09-40 Small 17-23 cm 21 cm

20220-09-50 Medium 23-32 cm 23 cm

20220-09-51 M-Lång 23-32 cm 25 cm

20220-09-60 Large 32-41 cm 25 cm

20220-09-61 L-Lång 32-41 cm 27 cm

20220-09-70 X Large 41-50 cm 27 cm

QuickSling

Art.no Størrelse venstre/højre

20118-00-50 Universal

ComfortSling

Art.no Størrelse venstre/højre

20111-09-50 Universal

Art.no Størrelse Omkreds distalt Omkreds proximalt

20210-09-30 X Small 13-18 cm 18-23 cm

20210-09-40 Small 18-23 cm 23-28 cm

20210-09-50 Medium 23-28 cm 28-33 cm

20210-09-60 Large 28-33 cm 33-38 cm

20210-09-70 X Large 33-38 cm 38-43 cm

20210-09-80 2X Large 38-43 cm 43-48 cm

HumerusStabil Lång

Art.no Størrelse Omkreds distalt Omkreds proximalt

20211-09-40 Small 18-23 23-28

20211-09-50 Medium 23-28 28-33

20211-09-60 Large 28-33 33-38

20211-09-70 X Large 33-38 38-43

HumerusStabil Kort

CubitiComfort

Art.no Tilbehør

20117-06-15 Ekstra kilpude 15°

Tilbehør, ekstra kilpude 15° (AbduSling, AbduPlus 30°)  

Art.no Side

20203-15-50 Handdel Venstre

20203-25-50 Handdel Højre

20203-10-55 Polstring Venstre

20203-20-55 Polstring Højre

20203-30-00 Bandset Universal

Diverse tillbehör (Contender)  

Art.no Side

20204-06-50 Polstring Universal

Tillbehör, polstring (CubitiROM)  

Contender - Albueortose 
Til postoperativ eller post traumatisk stabilisering af arm og albue med mulighed
til kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering. Teleskopmekanisme tillader 
let længdejustering. Forlængelse og bøjning kan justeres og fastgøres fra 10 ° til 90 ° 
i intervaller på 10 °. Kontrolleret bevægelsesområde fra -10 ° til 110 °. Anvendes også 
til muskel / ledbåndskade, distal humerusfraktur eller albue-plastik. Aluminiums-
manchetterne omkring over- og underarmen kan formes individuelt for at reducere 
risikoen for at glide. Kan let åbnes og lukkes med en hånd. Fås til højre og venstre 
arm i universal størrelse. Art.no. 20203.

PP Smart ortose med mange muligheder

Stabil hånddel for
fastgørelse af rotation.
Bestilles separat.

Bicep manchetten kan 
fjernes for at tilpasse sig 
større overarme.

CubitiROM - Albueortose 
Bruges til postoperativ eller post-traumatisk stabilisering af armen og albuen for at give 
kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering. Stop i bøjningsretning kan indstilles i 
0° -120° og stop i forlængelsesretning kan indstilles i 0° –90° i intervaller på 10°. Længden 
af   skinnerne øvre og underarmen justeres med en teleskopmekanisme. Sætter sikkert 
mod armen uden at migrere. Let at justere og tage på, såvel som let, luftigt og be-
hageligt at have på. Fås til højre og venstre arm i en universel størrelse. Art.no. 20202.

PP Enkle basisortose, der gør jobbet

Også velegnet til store biceps

“Let og behagelig 

at have på. 

Føles kvalitet”
 

Art.no Størrelse Længde indre 
skal

20219-00-40 Small 12 cm

20219-00-50 Medium 14 cm

20219-00-60 Large 16 cm

20219-00-70 X Large 18 cm

Tilbehør, Axilla Kit HC (HumerusComfort, HumerusComfort Extend)  

Art.no Størrelse Antal

20221-00-40 Small 4 st

20221-00-50 Medium 4 st

20221-00-60 Large 4 st

20221-00-70 X Large 4 st

Tilbehør, ekstra stivere (HumerusComfort, CubitiComfort)  



NordiCare Ortopedi & Rehab AB er et 

svensk firma, som udvikler og markeds-

fører omhyggeligt udvalgte ortopædiske 

og rehab produkter. En central del af 

NordiCares produktudvikling er funktion 

og brugervenlighed. Vores drivkraft 

er at udvikle funktionelle produkter i 

attraktivt design, der gør hverdagen 

lettere for både brugere og det sund-

hedsfaglige personale.
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SafeHip hoftebeskyttere Contender knæortose Ronja rygortose Cirrus airwalker


