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HemiSafe - Skulderortose 

Hemisafe er en funktionel skulderortose specielt fremstillet til 
anvendelse ved skuldersmerter efter stroke. Hemisafe giver 
en bekvem støtte for skulderen samtidig med, at brugeren frit 
kan røre sin arm til dagligdags aktiviteter. Hemisafe er mulig 
at tage af og på med en hånd og anvendes direkte mod 
huden eller ovenpå et linned/undertrøje uden ærme. 
Designet gør at ortosen kan bæres under tøjet. Luftspalten i 
tekstilet bidrager til trykudjævning. Som ekstra tilbehør 
medfølger en lille ”pude” som kan appliceres under 
armhulen hvis det ønskes. HemiSafe fås i hvid.

Indikationer: Anvendes for at mindske smerter i skulderled 
efter stroke, for at begrænse subluxation i skulderleddet samt 
for at opnå bedre symmetri og bedre kroppens positionering. 
Også egnet til at forhindre luxationer gentages.

Materiale: Ventilerende tekstil materiale som er køligt mod 
huden og tillader huden at ”ånde”. Polyester 55%, 
Polyamid 36%, Polyuretan 10%, Bomuld 4%, Elastan 1%. 
Latexfri.

Vaskeråd: Maskinevask 40°. Anvend ej blegemiddel. Ej 
strygning. Tørretumbler ej. Tørres liggende. Luk alle 
velcrobånd før vask. Anvend gerne vaskepose.

Måltagning: Mål rundt overarm samt mål rundt brystet. 
Brystmålet tages præcis under armhulen.

ART.NO 20100

Størrelse
1. Omkreds 

overarm 
cm

2. Omkreds 
brystkasse 

cm

Art.no 
Venstre

Art.no
Højre

Small 25-32 65-85 20100-19-40 20100-29-40

Medium 25-32 80-100 20100-19-50 20100-29-50

Large 32-39 95-115 20100-19-60 20100-29-60

X Large 35-42 110-130 20100-19-70 20100-29-70

1. 2.
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ComfortSling - Armslynge

ComfortSling er en armslynge til anvendelse ved 
kortvarig behandling. Med sit elastiske, bløde materiale 
passer den de fl este størrelser og erstatter de traditionelle 
armslyngers mange modeller og størrelser. Det bløde 
skulderbånd er fl eksibelt og reducerer almindeligt 
forekommende tryk over nakken, hvilket dermed øger 
komforten for anvendelse. Materialet er elastisk og former 
sig efter armens længde fra albue til håndled. Et blødt 
tommelfi ngerbånd holder slyngen på plads og sørger for, 
at armen holdes i den rigtige position.

ComfortSling leveres i pakker med 12 stk.

Størrelse: Universal, passer til både venstre og højre arm.

Indikationer: For afl astning og fi ksering af skulder/arm ved 
akutte skader/traumer.

Måltagning: Placer armen i slyngen og sørg for, at 
tommel-fi ngerbåndet holder i tommelfi ngergrebet som 
billedet viser. Træk skulderbåndet over ryggen og bestem 
den ønskede længde ved at knappe båndet i den røde 
knap i det ønskede knappehul. Sørg for at båndet er 
fastgjort ordentligt i knappen. Man kan vælge at fæstne 
båndet på knappens inder- eller yderside. Båndet kan 
klippes af til den ønskede længde.

Materiale: 88 % Polyester, 12 % Elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Vask i vand kan ikke anbefales. Pletter tørres af 
med en blød, fugtig klud eller vaskes forsigtigt i hånden i 
lunkent vand.

ART.NO 20111

Størrelse Farve Art.no

Universal Hvid 20111-09-50
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DuoPlus - Fikseret mitella

Fikseret mitella DuoPlus er en todelt immobili-
seringsortose, som aflaster skulderleddet med formindsket 
belastning af nakken. To bånd, der krydses over ryggen, 
fordeler vægten over begge skuldre. Et løst bredt bånd 
kan fiksere armen mod mellemgulvet. Alle bånd lukkes 
med velcro. Lommens og båndenes inderside er af 
frottémateriale. Passer både til venstre og højre arm.

Indikationer: For aflastning af skuldre/arm ved akutte 
skader/trauma hvor man ønsker fiksering af arm mod 
mellemgulv og vil undgå unødig belastning af nakken.

Materiale: Polyester 71%, Polyuretan 16%, Polyamid 8%, 
Bomuld 5%. Latexfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask. 
Benyt gerne vaskepose.

Måltagning: 
1. Længde underarm: Albue til fingerspids i cm.
2. Torso + overarm: Mål rundt den formodede placerign 
omkring torso og den ene arm.

ART.NO 20113

Størrelse 1. Længde  
underarm cm

2. Torso + 
overarm cm Art.no

S 35-40 60-80 20113-06-40

M 39-44 80-95 20113-06-50

L 43-48 95-115 20113-06-60

XL 47-54 115-145 20113-06-70
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Fikseret mitella Duo fastgør skulderen, giver bekvem 
støtte og afl astning ved akutte skader eller traumer. 
Skulderbåndet kan justeres i højde- og sideled langs 
armlommen og fæstnes med velcro. Immobiliseringsbånd, 
der fastgør overarmen til overkroppen, medfølger. Lommen 
og skulderbåndet er foret med frottémateriale. Passer både 
til venstre og højre arm. Fås i størrelse S-XL.

Indikationer: Til afl astning af skuldre/arm ved akutte skader/
trauma når man ønsker en enkel fi ksering af skulderen. 

Materiale: Nylon 40%, Polyuretanskum 25%, Polyester 20%, 
Bomuld 15%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og 
benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Albue til fi ngerspids i cm.

Duo - Fikseret mitella
ART.NO 20114

Størrelse Længde 
underarm cm Art.no

Small 35-41 20114-06-40

Medium 40-44 20114-06-50

Large 43-49 20114-06-60

X Large 48-55 20114-06-70
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AbduPlus 30° - Abduktionsortose

Abduktionsortose med pude der holder armen/skulderen 
immobiliseret i 30° abduktion. Puden er anatomisk udformet 
for at passe over hoften og lukkes med velcro-bånd rundt om 
taljen. Armslyngen fæstnes med velcro på puden, og 
slyngens højde kan justeres. Ekstra polstring på skulderbåndet 
for bedre komfort. Passer både til venstre og højre arm.

Indikationer: For afl astning af skuldre/arm ved akutte skader/
trauma. Postoperativt fx ved rekonstruktionskirurgi af rotator 
cuff eller skulderkapsel, skulderprotese, caput humeri fraktur 
eller artroskopi.

Materiale: Polyamid. Polyuretanskum. Bomuld. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask.
Benyt gerne vaskepose.

Bestilles separat: Pude +15° for 45° abduktion, art. nr. 20117.

Måltagning: Albue til fi ngerspids i cm.

ART.NO 20115

Størrelse Farve Art.no

Universal Grå/blå 20115-06-00



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU  

9

20
20

03
16

_D
K

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Abduktionsortose med pude som holder arm/ skulder 
immobiliseret i 15° abduktion. Puden er formet til, at passe 
mod hoften og fi kseres med velcrobånd omkring taljen. 
Armslyngen fastgøres med velcro på puden og armslyngens 
højde er justerbar. Ekstra polstring på skulderrem til øget 
komfort. Velegnet til både venstre og højre arm.

Indikationer: Til afl astning af skulder/arm ved akut 
skade/traume, såvel ved post-operativ behandling af 
skulderskader.

Materialer: 2% Polyamid, 26% Polyurethan skum, 2% Bomuld, 
70% Polyester. Latexfri.

Vask: Maskinvask 40 °. Fæstn velcrobånd ved vask. Anvend 
gerne en vaskepose. Brug ikke blegemiddel. Ikke rensning. 
Må ikke stryges eller tørretumbles.

Ekstra pude: Ekstra kilepude for øget abduktion + 15 °, 
art.no. 20117, bestilles separat.

Opmåling: Albue til fi ngerspidserne i cm.

AbduSling - Abduktionsortose
ART.NO 20116

Størrelse
Længde 

underarm 
cm

Farve Art.no

S/M 35-44 Grå/
orange

20116-06-40

L/XL 43-55 20116-06-60

Hoftebæltet kan fastgøres i slyngen 
til yderligere stabilitet af armen.
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QuickSling er en polstret armslynge der anvendes til at 
immobilisere skadede skuldre, albuer og håndled. Slyngen 
er let at anvende. Ønskede længde klippes til, for at passe 
hver enkelt patient. Materialet er ikke-elastisk og holder sin 
form og bredde i hele anvendingstiden. Justeres enkelt med 
velcro i Y-form, som fastgøres direkte mod slyngen. 

QuickSling leveres i en praktisk papir bakke der indeholder 
to ruller 5,5cm x 12m loop stropper samt to poser velcro 
klæber af 14 stk. Rækker til 14 stk. dobbelte slynger. 

Indikationer: For aflastning af skulder/arm ved akutte 
skader/trauma.

Materiale: 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og 
benyt gerne vaskepose.

QuickSling - Armslynge
ART.NO 20118

Anvendes som dobbelt slynge.

Størrelse Farve Art.no

Universal Sort 20118-00-50
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Fikseret mitellae DuoTrain giver komfortabel støtte og 
afl astning ved smerterelaterede skulder problemer. Ekstra 
stærke velcrolukninger, slitage plader, tillader DuoTrains 
låsemekanismer, at blive åbnet og lukket mange ganger, 
derfor anbefales fi xeret mitellae især ved træning. Skulder 
stropper er justerbar lodret og sidelæns langs selve mitella 
og fastgøres med velcro. Justerbart immobiliseringsbånd 
rundt om kroppen. Slyngen og skulder stroppens inderside 
er i frotté materiale. Passer til både højre og venstre arm. 

Indikationer: Anvendes til lindring/immobilisering af 
skulder/arm ved post-op/akutte skader/traumer, hvor 
der kræves en skulder lås, der tillader gentagen åbning/
lukning f.eks. under træning.

Størrelse: 
Small passer til børn / meget lille voksen. 
Medium passer til lille dame. 
Large passer til kvinder / mænd. 
X Large passer høj / stor voksen. 

Materiale: Polyester 80%, Polyamid 13%, Polyurethan 7%. 
Latexfri.

Vaske: Luk velcro bånd inden vask, maskine vask ved 40°, 
kan vaskes ved 60° når det er nødvendigt. Brug gerne en 
vaskepose.

Mål: Albue til fi ngerspidser i cm. 

DuoTrain - Fikseret mitella
ART.NO 20119

1. Fastgør slitage plader i ønskede   
    position. 

2. Immobiliseringsbåndet kan 
    enkelt justeres i længden med 
    D-rings lukningen.

Størrelse Længde 
underarm cm Art.no

Small 35-41 20119-06-40

Medium 40-44 20119-06-50

Large 43-49 20119-06-60

X Large 48-55 20119-06-70
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SmartCuff giver komfortabel støtte og afl astning/
immobilisering af skulder og arm ved post-op/akutte 
skader/traumer når det er ekstra vigtigt, at patienten 
deltager aktivt i genoptræning gennem øvelser. SmartCuff 
muliggør træning med armen i en hængende position. 
Giver mulighed for en svag rotation, men ikke løft udad. 
SmartCuff fås i sort. 

Indikationer:Anvendes til lindring/immobilisering af skulder/ 
arm ved post-op/akutte skader/traumer, hvor der kræves 
en skulder lås, der tillader gentagen åbning/lukning f.eks. 
under træning.

Materiale: Polyamide 84%, Polyurethane 7%, 
Bomuld 6%, Polyester 2%, Elastan 1%. 
Interiør materialer pude: Polyurethane 100%. Latexfri. 

Vaskeanvisning: Luk velcro bånd inden vask, maskine vask 
ved 40°, kan vaskes ved 60° når det er nødvendigt. Brug 
gerne en vaskepose.

Mål: Mål omkredsen under brystet (cm).

SmartCuff - Fikseret mitella
ART.NO 20120

Løsne håndledsremmen og armen 
vil være fri til træning.Størrelse Mål omkredsen 

under brystet (cm) Art.no

Small/Medium 65 - 100 20120-00-40

Large/X-Large 100 - 140 20120-00-60
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En funktionel og yderst komfortabel kravebensbandage. 
Stabiliserer klavikelfraktur og opretholder postural kontrol. 
Med den rygsækagtige konstruktion er skuldrene trukket 
tilbage, og klavikelfrakturen stabiliseres. Tynde D-ringe på 
de bløde dorsale plader giver god anatomisk pasform 
og irriterer ikke, når man ligger på ryggen. Skinnen er 
helt uelastisk og har en bred, blød polstring hen over 
kravebenet/under armhulen. Nem er justere med velcro.

Indikationer: Til smertelindring og stabilisering af lukkede 
klavikelfrakturer. Testet efter vurdering af medicinske 
eksperter. Kontraindikationer: Åbne og ustabile frakturer 
eller knoglefragmenter, som er tæt på huden.

Materiale: Bomuld/polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 60°. Brug ikke blegemiddel. 
Må ikke stryges eller tørretumbles. Tørres fl adt.

Måltagning: Målt fra et punkt på rygraden mellem 
skulderbladene, op over skulderen, omkring armen via 
armhulen og tilbage til udgangspunktet i cm.

Clavisan - Kravebensbandage
ART.NO 20121

Størrelse Måle 
cm Art.no

X Small* 48-58 20121-08-30

Small 58-68 20121-08-40

Medium 68-78 20121-08-50

Large 78-88 20121-08-60

X Large 88-100 20121-08-70

* Velegnet til børn.
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Axel - Skulderortose

Axel skulderortose aflaster effektivt skulder-leddet uden at 
belaste nakke/skulderparti. Bøjlen flytter belastningen fra 
muskel/nervevæv til thorax/skelet. Axel er let at anvende 
og justerer. To størrelser dækker thorax omfang fra 65-120 
cm. Patienten kan let tage ortosen af og på med en hånd. 
Passer både til højre og venstre skulder. Kan anvendes alene 
eller i kombination med anden armslynge. Axel anvendes 
for at aflaste skulderen ved akutte skader eller ved langvarig 
smerteproblemer i skulderen. 

Universal venstre og højre.

Indikationer: For aflastning af skulder ved akutte skader/trauer/
stroke/langvarig smerteproblem i skulderen. Anvendes endda 
pre/postoperativt. Passende ved skulderproblematik hvis man 
ønsker at aflaste nakke/skulderparti f.eks. reumatoid artrit, 
whiplashskader.

Materiale: Bøjle 100% ABS plast, polstring 100% polyeten. 
Bånd/slynge 100% polyester.

Vaskeråd: Rengøres med blød fugtig klud og mildt vaskemiddel.

Måltagning: Omfangsmål thorax under armhulen.

ART.NO 20200

Swedish Pat Nr SE 529 390 C2

Pat Pend. PCT/SE2006/001344

AxelT kan kombineres med andre 
armslynger.

Størrelse Omkreds  
thorax cm Art.no

S-M 65-100 20200-00-40

L-XL 90-120 20200-00-60
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CubitiROM anvendes til postoperativ eller post- 
traumatisk stabilisering af arm og albue for at sikre et 
kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering. 
Stop i fleksionsretningen kan indstilles til 0-120°, og stop i 
ekstensionsretningen kan indstilles til 0-90°. Justeringen 
foretages i intervaller på 10°. Over- og underarmsskinnnens 
længde justeres ved hjælp af ortosens teleskopmekanisme. 
Ortosens længde kan justeres mellem 36 og 45 cm. Ved 
behov for ekstra aflastning anvendes skulderremmen. 
CubitiROM er behagelig at have på og sidder sikkert mod 
armen uden at glide. Nem at justere og tage på samt let 
og luftig. 

Indikationer: Anvendes til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering. Muskel-/ledbåndsskader. Distal 
humerusfraktur. Albueplastik. Stabil albuefraktur. 

Materiale: Skinner i aluminium, polstring i polyester/bomuld, 
velcro. 

Vaskeanvisninger: Skinner/led tørres af med sæbe/vand 
eller sprittes af. Tekstildele kan vaskes i vand på 60 °C 
grader. 

Tilbehør: Ekstra polstring, art.nr. 20204, bestilles separat. 

CubitiROM - Albueortos
ART.NO 20202

Skinnernes længde og leddenes 
bevægelighed kan justeres og 
tilpasses individuelt til hver enkelt 
patient. 

Ortosens længde fra ledcentrum

Underarm 19 - 24 cm

Overarm 18 - 21 cm

Størrelse Sida Art.no

Universal Venstre 20202-16-50

Universal Højre 20202-26-50
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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 fl eksion uden at støde på. 
Skinnen kan let tages af og på med den ene hånd med kliklåsene.

Polstringen er blød og afl astende.

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

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: Skinne: Letvægts aluminium.
Manchetter: aluminium og nylon.
Polstring: Polyethylen og nylon.

Vask: Aluminiumskinnen aftørres med en fugtig klud. Polstring 
håndvaskes i koldt vand, tørres fl adt, brug ikke blegemiddel.

Ekstra tilbehør: Ekstra tilbehør omfatter et komfortabelt håndstykke 
for afl astning, positionerer og fi kserer håndleddet i neutral position 
for at undgå pro- og supination. Hånddelen er udformet som en 
håndledsortose, der blødt omslutter hånd og håndled. Fikseringen 
er meget god og gør at uønsket muskelaktivitet rundt om 
albueleddet reduceres. Hånddelen giver yderligere stabilisering 
af hele ortosen, og sikrer at den sidder ekstra fast uden at glide 
eller rotere.

Håndstykke (valgfrit tilbehør)
bestilles særskilt.

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

Polstring Venstre 20203-10-55

Polstring Højre 20203-20-55

Bandset Universal 20203-30-00

Aftagelig bicepsmanschett. 
Muliggør større fl eksion for 
personer med markante biceps/
kraftige overarme.
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ART.NO 20223

Ortosens længde fra ledcentrum

Underarm 22,5 - 29 cm

Overarm 18,5 - 23 cm

CubitiPlus bruges til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering af arm og albue for at give kontrolleret 
bevægelsesfrihed eller immobilisering. Med de justerbare 
tekstilstropper omkring over- og underarmen passer 
CubitiPlus til enhver armstørrelse fra virkelig tynde arme til 
de meget kraftige. Stropperne kan nemt afklippes/afkortes 
til den rette størrelse.

Udvidelse og fl eksion kan justeres fra 0-120°, og leddet kan 
låses helt efter eget ønske. Indstillingen udføres i intervaller 
på 10°. Længden på over- og underarmsskinnen justeres 
med skinnens teleskopmekanisme. Skinnens længde kan 
variere mellem 41 og 52 cm. CubitiPlus er praktisk at bære 
og sidder sikkert på armen uden at migrere. Let at justere 
og tage på samt let og luftig. Hvis det er nødvendigt og for 
at opnå ekstra afl astning, kan der anvendes skulderrem 
og/eller håndtag. Disse skal bestilles separat.

Indikationer: Anvendes til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering. Muskel/ledbåndsskader. Distal humerus-
fraktur. Albueplastik. Stabil albuefraktur.

Størrelse: Universel. Fås til højre og venstre arm.

Materiale: Skumpolstring med tekstil polyamid. 
Aluminiumsskinne.

Vaskeråd: Aluminiumsskinnen rengøres med en fugtig klud.  
Polstring håndvaskes i koldt vand. Hænges til tørre. Der må 
ikke anvendes blegemiddel.

Tilbehør:
Strop + polstring 20223-00-50
Skulderrem + håndtag, venstre 20223-10-60
Skulderrem + håndtag, højre 20223 20-60

CubitiPlus - Albueortos

Produkt Side Art. no. Størrelse

CubitiPlus Venstre 20223-10-50 Universell

CubitiPlus Høyre 20223-20-50 Universell

Strop + polstring Universell 20223-00-50 Universell

Skulderrem + håndtag Venstre 20223-10-50 Universell

Skulderrem + håndtag Høyre 20223-20-50 Universell
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Prefabrikeret frakturortose designet til at kontrollere humerus 
segment gennem kompression af bløddelene. Ortosen er 
lavet i røntgengennemsigtigt materiale og er let at justere 
med saks og varmepistol . Blød polstring i kombination med 
perforering giver god komfort ved anvendelse. Humerus 
Stabil går op over skulderen, hvilket modvirker rotation af 
ortosen og gør, at ortosen bedre sidder på plads. Ortosen 
er todelt for nemt at opnå god kompression og pasform. 
Giver fuld rørlighed i albuen. To bomuldsstrømper samt en 
armslynge medfølger.

Universal venstre og højre.

Indikationer: Behandling af skaft frakturer på humerus, efter 
intern fi xation, ved kraftige hævelser.

Materiale: Polyetylen, indersiden lamineret med skumplast. 
Latexfri.

Vaskeråd: Håndvask med mild sæbe. Bomuldsstrømpen 
vaskes i maskine 40°.

Måltagning: Omkredsen målt rundt om overarmen 
proksimalt og distalt.

HumerusStabil - Frakturortose
ART.NO 20210

Størrelse Omkreds 
distalt cm

Omkreds 
proksimalt 
cm

Art.no

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

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

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

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

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

2X Large 38-43 43-48 20210-09-80
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Præfabrikeret frakturortose i kort model designet til at 
kontrollere humerus-segment gennem kompression 
af bløddelene, samtidig med at den giver fuld 
bevægelighed i skuldre og albue. Ortosen er fremstillet i et 
røntgengennemsigtigt materiale og er let at justere. Latexfri. 

Indikationer:
Behandling af distale frakturer eller skaftfrakturer på 
humerus efter intern fi ksering samt ved kraftige hævelser. 

Størrelse:
Fås i S-XL. Passer både til højre og venstre. 

Materiale:
Polyetylen. Indersiden er lamineret med skumplast. 

Vaskeanvisninger: 
Håndvask med mild sæbe. 

Måltagning:
Omkredsen målt rundt om overarmen proksimalt og distalt.

HumerusStabil Kort - Frakturortose
ART.NO 20211

Størrelse Omkreds
distalt

Omkreds 
proksimalt Art.no

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

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

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

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

HumerusComfort er en stabil frakturortose designet til at 
kontrollere humerus-segmenter ved kompression af blødt 
væv. Lindrer smerte og giver bevægelsesfrihed i både 
skulder- og albueled. Dermed mindskes risikoen for stive led 
og muskelatrofi  i behandlingstiden. Ortosen er komfortabel 
og tryg og har brede bånd samt støbte plader til glat 
kompression som omslutter skulderleddet. Den tekstile 
skulderdel gør, at ortosen sidder bekvemt og sikkert på 
plads. De integrerede formstøbte plader kan let tages ud og 
forkortes eller omformes. Tekstilets luftspalter bidrager til 
trykfordeling. Passer både til højre og venstre arm. Produktet 
er røntgenpermeabel.

Indikationer: Ikke operativ behandling af lukkede 
proksimale skaft frakturer på humerus. Postoperativ 
behandling af åbne proksimale skaft frakturer på humerus. 
Efter intern/ekstern fi xation. 

Materiale: Ventilerende tekstilt distansmateriale der føles 
køligt på huden og tillader den at ånde. 
Polyester 59%, Polyamid 38%, Bomuld 2%, Elastomer 1%.
*Polyester 55%, Polyamid 43%, Elastan 1%, Elastomer 1%.
*HumerusComfort Kid

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Anvend ikke blegemiddel. Må 
ikke stryges eller tørretumbles. Tørres på plant underlag. Luk 
alle velcrobånd inden vask. Anvend gerne vaskepose.

ART.NO 20220

XS/HumerusComfort Kid, sort
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Ekstra stivere - 20221
Blue= HumerusComfort tiles 
Red= Additional plastic tiles

X.                 Y.

Størrelse 1. Omkreds 2. Længde Art.no.

X Small* 14-20 cm 19 cm 20220-09-30

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

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

M-Lång 23-32 cm 25 cm 20220-09-51

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

L-Lång 32-41 cm 27 cm 20220-09-61

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

  *X Small = HumerusComfort Kid kun i sort.

1.

2.

Tilbehør: 
-Ekstra stivere, art.no 20221 
Bestilles særskilt. Pakke med 4 stivere, str. S – XL. 
For bedre stabilitet og kompression ved 
større armomkreds: 1 eller 2 stivere sættes 
ind i sidelommerne.

-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219
Bestilles særskilt, om nødvendigt til 
individuel tilpasning eller når det er 
nødvendigt for ekstra indre plade.

Måltagning:

1. Omkredsen målt rundt om overar-
men proksimalt øverst ved armhulen. 

2. Ønsket længde fra acromion.
Valg af størrelse afhænger både af 
overarmens omkreds og længde samt 
frakturens placering.

Størrelse Længde Art.no. 
Axilla Kit HC:

Small 12 cm 20219-00-40

Medium 14 cm 20219-00-50

Large 16 cm 20219-00-60

X Large 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC Axilla Kit HC 

HumerusComfort, hvid
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HumerusComfort Extend er en stabil frakturortose 
designet til at kontrollere humerus-segmenter ved 
kompression af blødt væv. Lindrer smerte og giver 
bevægelsesfrihed i både skulder- og albueled. 
Dermed mindskes risikoen for stive led og muskelatrofi  
i behandlingstiden. Ortosen er komfortabel og tryg og 
har brede bånd samt støbte plader til glat kompression 
som omslutter skulderleddet. Den tekstile skulderdel 
gør, at ortosen sidder bekvemt og sikkert på plads. 
De integrerede formstøbte plader kan let tages ud og 
forkortes eller omformes. Tekstilets luftspalter bidrager 
til trykfordeling. Passer både til højre og venstre arm. 
Produktet er røntgenpermeabel.

Indikationer: Ikke operativ behandling af lukkede skaft 
frakturer på humerus. Ikke operativ behandling af 
stabile proksimale humerus-frakturer. Postoperativ 
behandling af åbne skaft frakturer på humerus. Efter 
intern/ekstern fi xation. 

Materiale: Ventilerende tekstilt distansmateriale der 
føles køligt på huden og tillader den at ånde. 
Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyurethan 17%, 
Bomuld 2%, Elastomer 1%. Latexfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk alle velcrobånd 
inden vask. Anvend gerne vaskepose. Anvend ikke 
blegemiddel eller skyllemiddel. Tørres på plant 
underlag. Må ikke stryges eller tørretumbles. 

HumerusComfort Extend - Frakturortose
ART.NO 20224

1.

2.

Størrelse 1. Omkreds 2. Længde Art. no.

Small 17-23 cm 32,5 cm 20224-00-40

Medium 23-32 cm 34,5 cm 20224-00-50

Large 32-41 cm 36,5 cm 20224-00-60

X Large 41-50 cm 38,5 cm 20224-00-70

Størrelse Længde Art.no. 
Axilla Kit HC:

Small 12 cm 20219-00-40

Medium 14 cm 20219-00-50

Large 16 cm 20219-00-60

X Large 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC Axilla Kit HC 

Måltagning: 

1. Omkredsen målt rundt om overarmen 
proksimalt øverst ved armhulen. 

2. Ønsket længde fra acromion.
Valg af størrelse afhænger både af 
overarmens omkreds og længde 
samt frakturens placering.

Tilbehør:
-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219 
Bestilles særskilt, om nødvendigt til 
individuel tilpasning eller når det er 
nødvendigt for ekstra indre plade.
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CubitiComfort er en komfortabel og sikker helarms-ortose 
for rehabilitering og/eller fakturbehandling. Ortosen kan 
individuelt tilpasses og har meget høj patient komfort. 
CubitiComfort lindrer smerter og tillader bevægelse i 
skulder og albueled, hvilket reducerer risikoen for 
ledstivhed og muskelatrofi  i behandlings perioden. 
Justerbar bevægelighed for fl eksion/extension af 
albueleddet med 15° interval. Kan låses i ønskede leje. 
Ortosen har brede cirkulære bånd som sammen med 
formstøbte plader giver ensartet kompression og jævn 
afl astning. Ortosen sidder komfortabelt og sikkert på plads. 
Ortosens længde kan justeres trinløst. Findes i fi re forskellige 
størrelser som passer både højre og venstre arm.

Indikationer: Frakturer af albuen, humerus, radius eller 
ulna. Ligamentrupturer, Postoperativt. Sene -og 
ledbåndsskader. Kollateralligament rekonstruktioner. 
Kontrakturbehandling. 

Materiale: Ventilerende tekstilt distancemateriale der føles 
køligt mod huden og tillader huden at ånde. 
Polyester 59%, Polyamid 37%, Bomuld 2%, Elastane 1%, 
Polyuretan 1%. Latexfri. Led af aluminium.

Vaskeråd: Tag leddet ud ved vask. Den tekstile del af 
ortosen kan maskinvaskes ved 40 °. Luk alle velcrobånd før 
vask. Brug gerne en vaskepose. Leddet aftørres med en 
blød, fugtig klud eller sprittes af.

Måltagning: Omkredsen målt rundt om overarmen og 
underarmen proksimalt. Den totale længde på ortosen 
kan justeres trinløst. 

Ekstra stivere art. nr. 20221: 
Bestilles særskilt. Pakke med 4 stivere, str. S – XL. 
For bedre stabilitet og kompression ved større arm 
omkreds: 1 eller 2 stivere sættes ind i sidelommerne.

CubitiComfort - Frakturortose
ART.NO 20222
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Størrelse A. Omkreds 
overarm cm

B. Omkreds 
underarm cm

C. Ortosens længde 
overarm cm

D. Ortosens længde 
underarm cm

E. Ortosens 
totale længde cm Art.no

Small 17-23 18-26 26,5 17 46-54 20222-09-40

Medium 23-32 23-32 28,5 19 50-58 20222-09-50

Large 30-39 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-60

X Large 38-50 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-70

Ekstra stivere - 20221

Blue= HumerusComfort tiles 
Red= Additional plastic tiles

X.                 Y.
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EpiCare P505 - Armbågsortos
ART.NO 20505

EpiCare P505 är en anatomiskt formstickad ortos 
för kompression av armbågen. Pelotter med 
tryckavlastning över epikondylerna, bidrar till en 
effektiv kompression i armbågs-området och 
avlastning av epikondylerna. Ortosen är tillverkad i ett 
mjukt och luftgenomsläpplig stickat material.

Indikationer: Artros, postoperativ irritation, 
posttraumatiskt, epikondylit.

Material: Polyester 70%, Polyamid 20%, Gel TPR 10%. 
Latexfri.

Tvättråd: Maskintvätt 40°. Använd tvättpåse. Använd 
ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

Måttagning: Omkrets 5 cm nedanför armbågen.

Størrelse 
V/H

Centimeter

Small 22-28

Medium 24-30

Large 27-33

X Large 29-35

Information på dansk kommer





Hånd
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Stabil og bekvem håndledsortose som er enkel at tage af 
og på. Lukningen der kan trækkes med en hånd giver en 
jævn kompression og gør ortosen enkel at justerer og tage 
af og på med en hånd. Forsegles med et bredt velcrobånd 
som også giver ekstra stabilitet rundt om håndleddet. Kvick 
er fremstillet i stabilt imiteret ruskind, materialet er perforeret 
og polstret for god komfort og funktion – blød og skøn 
mod huden. Ortosen har en stabil formet 25 mm bred volar 
aluminiumskinne, samt en 15 mm dorsal skinne.

Indikationer: Instabilitet i CMC led. Artros, artrit, overbelast-
ningsskader. Også velegnet til behandling af carpaltunnel-
syndrom eller ved immobilisering efter gipsbehandling.

Materiale: PU Foam 50%. Polyester 20%, Akryl 15%, 
Nylon 15%. Skinner i aluminium.

Vaskeråd: Håndvask med mildt vaskemiddel, luk alle 
velcrobånd ved vask, anvend vaskepose.

Måltagning: Håndledsmål i cm.

Kvick - Håndledsortose
ART.NO 40300

Størrelse Håndledsmål 
cm

Art.no
Venstre

Art.no 
Høyre

Small 13-15 40300-10-40 40300-20-40

Medium 15-18 40300-10-50 40300-20-50

Large 18-20 40300-10-60 40300-20-60

X Large 20-23 40300-10-70 40300-20-70
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Ryg & krop
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StomiBas er et elastisk stomibælte, der giver afl astning og 
et bekvemt, effektivt modtryk/kompression. Materialet midt 
for er uelastisk og meget let at klippe i. Det trævler ikke og 
er specielt velegnet, hvis der er akut behov for at åbne til 
en stomi, eller hvis man ønsker et permanent stomibælte. 
Bæltet fi ndes i tre højder: 16, 20 og 25 cm. StomiBas er let at 
tage på og lukkes med bredt velcrobånd, hvilket gør det 
nemt at justere bæltet til ønsket kompression. Stomibæltet 
kan lukkes i venstre eller højre side. Velcrolukningen gør det 
fx nemmere at skifte forbinding. Patienten skal ikke løftes, 
hvilket normalt er nødvendigt ved anvendelse af bind.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Tilpasning af stomibælte. Til postoperativ pleje, 
efter thorax/maveoperationer for at afl aste sår og forhindre 
arbrok samt ved tidlig mobilisering af patienten. Også egnet 
til forskellige typer af lettere brok.

Materiale: Polyester 60%, Polyamid 27%, Gummi 13%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Kan vaskes i op til 90° (levetiden 
på velcrobåndene forkortes ved højere vasketemperaturer). 
Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke 
blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles. 

Måltagning: Målet omkring overkroppen over 
tiltænkte placering.

StomiBas - Bælte
ART.NO 50210, 50211, 50212

Størrelse Mål cm
Art.no 
StomiBas 
16cm 

Art.no 
StomiBas 
20cm 

Art.no
StomiBas
25cm 

X Small 70-85 50211-08-30 50212-08-30 50210-08-30

Small 80-95 50211-08-40 50212-08-40 50210-08-40

Medium 90-105 50211-08-50 50212-08-50 50210-08-50

Large 100-115 50211-08-60 50212-08-60 50210-08-60

X Large 110-125 50211-08-70 50212-08-70 50210-08-70

2X Large 120-135 50211-08-80 50212-08-80 50210-08-80

3X Large* 130-145 50212-08-90 50210-08-90

4X Large* 140-155 50212-08-91 50210-08-91

* kun 20 & 25 cm højde.
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Med mere pres, uelastisk støtte/ 
support over stomiposen.

Med hul klippet til stomiposen.

StomiSoft er et lige, elastisk stomibælte, der giver en 
behagelig støtte ved stomi eller stomibrok. Bæltet har en 
uelastisk front. Let at lukke og justere med håndtag og 
velcro på forsiden. Da velcroen fastgøres over hele den 
uelastiske front, er bæltet fleksibelt i størrelse/omfangsmål 
og kan justeres for mere eller mindre tryk. 

Muligt at klippe hul i den uelastiske forside. Hul klippes i den 
ønskede størrelse, tilpasset til stomiposen. Den forreste del 
trævler ikke uanset hullets form og størrelse, syning er ikke 
nødvendig. Bæltet er lige så velegnet til brug med eller 
uden klippet hul. Hvis der ønskes mere tryk på stomiposen, 
lukkes bæltet således, at posen ligger under det uelastiske 
materiale. For at stomiposen kan udvides let, kan bæltet 
drejes, så posen ligger under det elastiske materiale. 

Bæltet er vendbart for, at passe til stomi på både højre og 
venstre side. Fås i sort, højde 20 cm.

Indikationer: Til stomi og lettere typer af stomibrok. 
Anvendes udenpå stomiposen eller med et hul til 
stomiposen. Velegnet som permanent bælte. 

Materiale: Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, 
Elastan 11%. Latex-fri. 

Vaskeanvisninger: Maskinvaskes ved 60°, 40 ºC anbefales, 
da det giver den bedste farveholdbarhed. Brug vaskepose. 
Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle velcrobånd før 
vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da 
det kan forringe materialet. 

Størrelse og mål: Mål omkring kroppen på den tiltænkte 
placering. Tjek måltabellen for at finde rette størrelse. 

StomiSoft - Stomibælte
ART.NO 50218

Strop til hånden , som gør det nemt 
at tage af og på.

Med blød elastisk støtte/support 
over stomiposen.

Størrelse Mål cm Art. no.

XS 70-85 50218-00-30

S 80-95 50218-00-40

M 90-105 50218-00-50

L 100-115 50218-00-60

XL 110-125 50218-00-70

2XL 120-135 50218-00-80

ElasticNon-Elastic

Non-Elastic Elastic

Non-Elastic
Elastic
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Blødt fi kseringsbælte til anvendelse ved stomi. Dobbelt 
materiale, hvor det inderste lag har hul til stomipose og 
det yderste lag er foldet og trækkes over posen/stomi 
bandagen. StomiFix er som et “rør”, som man træder 
ind og ud af ligesom et par almindelige trusser eller 
underbukser. Det er usynligt under tøjet og er nemt at 
bruge og sikkert at bære. Bæltet skjuler og holder posen 
på plads, samtidig med at det reducerer støj. Bruges 
hver dag, nat samt ved forskellige sportsaktiviteter. 
Almindelige trusser eller underbukser kan bæres under 
eller udenpå bæltet. 

Indikation: Anvendes ved stomi for at fi kserer/holde 
stomibandage på plads.

Materialer: 90% Polyester, 10% Spandex. Latexfri.

Vaskeanvisning: 60 ° maskinevask. For bedste farve 
holdbarhed anbefales 40 °. Brug vaskemiddel til kulørt, 
anvend ikke vaskemiddel der indeholder blegemiddel. 
Brug ikke klorin eller skyllemiddel.

Måltagning: Hoftemål i cm.

StomiFix - Fikseringsbælte
ART.NO 50217

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no
StomiFix, 
hvid, 3-pakke

Art.no
StomiFix, 
sort, 3-pakke

X Small-Small 65 - 90 50217-09-30 50217-00-30

Small-Medium 85 - 110 50217-09-40 50217-00-40

Medium-Large 105 - 125 50217-09-50 50217-00-50

Large-X Large 120 - 140 50217-09-60 50217-00-60
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StomiMini - Stomibælte
ART.NO 50213

Blødt fi kseringsbånd til fastgørelse af stomi-forbindinger. 
Sættes direkte over stomiposen og mod huden. Nem 
lukning med velcro foran. Fixeringsbåndet er lavet af et 
fl eksibelt, elastisk materiale, der ånder og føles behageligt 
mod huden. Justerbar størrelse, der justeres ved hjælp af 
velcro-fastgørelsen over hele båndet. På lignende måde 
kan trykket fra bæltet justeres efter behov. En universal 
størrelse passer til omkreds op til 120 cm. Fixeringsbåndet 
er diskret og er ikke synligt under tøjet. Velegnet til stomi på 
højre eller venstre side. StomiMini fås i sort/hvid. Højde 7,5 
cm. Fikseringsbåndet kan ikke klippes i.

Indikationer: Anvendes som stomibånd til fi ksering af 
stomiposer. Egnet til brug til ileo-, colo- eller urostomi. Ikke 
egnet som støtte til parastomale hernie. 

Materiale: Polyamid 55%, Polyester 35%, Elastan 10%. 
Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. Luk velcrobåndet inden 
vask. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet må 
ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Størrelse/Måltagning: Omkredsmål ved tiltænkte 
placering. Universal størrelse passer i omkreds op til 120 cm.

Model Art.no Højde Forp.

StomiMini, sort 50213-80-50 7,5 cm 3 st

StomiMini, hvit 50213-89-50 7,5 cm 3 st
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Figur er et elastisk bælte, der giver en bekvem og effektiv 
støtte og kompression over torso. Bæltet er let at tage på og 
lukkes med bred velcrolukning, som gør det nemt at justere 
til ønsket kompression. Velcrolukningen letter ved skiftning af 
forbinding. Figur giver en jævn trykfordeling og påvirker ikke 
åndedræt. Det elastiske materiale er blødt og behageligt 
at bære og tillader huden at ånde.

Grad af kompression: Let, 1 af 3.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter thorax- og 
maveoperationer, for at aflaste sår, forhindre arbrok 
samt ved tidlig mobilisering af patienten. Kan bruges ved 
forskellige typer af mild brok. Kan også klippes til for at 
blotlægge en stomi eller lave en åbning til drænet.

Materiale: Polyester 74, Polyamid 14%, Elastomere 12%. 
Latexfri.

Vaskeråd: Masinvask 60°. Kan vaskes ved op til 90 ° 
(velcrostroppernes levetid forkortes ved vask i høje 
temperaturer). Luk velcrobånd og benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Mål rundt om torso ved tiltænkte placering.

Figur - Bælte
ART.NO 50221, 50202, 50203

Størrelse Mål cm
Art.no
Figur, hvid 
16 cm

Art.no
Figur, hvid 
25 cm

Art.no
Figur, hvid 
32 cm

Small 80-95 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

Medium 90-105 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

Large 100-115 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

X Large 110-125 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

2X Large 120-135 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

3X Large* 130-145 50221-09-40 50202-09-40
 
* kun 16 & 25 cm højde.
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Figur - Bælte

Figur er et elastisk bælte, der giver en bekvem, effektiv 
støtte og kompression over torso. Bæltet er let at tage 
på og lukkes med bred velcrolukning, som gør det 
nemt at justere til ønsket kompression. Materialet er 
blødt og behageligt mod huden og tillader huden at 
ånde. Figur er velegnet til brug som blødt stomi bælte til 
støtte for stomi / stomipose. Figur kan også anvendes til 
postoperativ pleje efter thorax og abdominal kirurgi, for 
at lindre såret, forhindrer opspringning af arret samt ved 
tidlig mobilisering af patienten. 

Grad af kompression: Let, 1 af 3.

Indikationer: Ved stomi som støtte for stomi/pose og/
eller for at mindske risikoen for brok ved stomien. Til post- 
operativ pleje efter thorax- og maveoperationer, for at 
aflaste sår, forhindre opspringning af ar. Samt ved tidlig 
mobilisering af patienten. Kan bruges ved forskellige 
typer af mild brok. Kan også klippes til for at blotlægge 
en stomi eller lave en åbning til drænet.

Materiale: 74% Polyester, 12% Elastomere og 
14% Polyamid. Latexfri. 

Vaskeråd: Masinvask 60°. Kan vaskes ved op til 90° 
(velcrostroppernes levetid forkortes ved vask i høje 
temperaturer). Luk velcrobånd og anvend vaskepose 
ved vask.

Måltagning: Mål rundt om torso ved tiltænkte placering.

ART.NO 50222

Størrelse Mål cm
Art.no
Figur, sort 
20 cm

X Small 65-85 50222-00-30

Small 80-95 50222-00-40

Medium 90-105 50222-00-50

Large 100-115 50222-00-60

X Large 110-125 50222-00-70

2X Large 120-135 50222-00-80
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Form er et elastisk bælte, der giver en bekvem ogeffektiv 
støtte og kompression over overkroppen.Bæltet er enkelt 
at sætte på og lukkes med bredvelcro hvilket gør det let 
at justerer til ønskedekompression. Velcrolukningen letter 
skiftning afforbinding. Patienten behøver ikke at blive 
løftet,hvilket er nødvendigt når man anvender bind.Egnet 
til sengeliggende da den er blød i materialet og ikke har 
sømme/skinner bagpå.Bruges også som blødt stomi bælte 
men der bør eventuelt anvendes en større størrelse for at 
undgå for høj kompression. Form fås i beige i tre forskellige 
højder 15, 25 og 30 cm.

Grad af kompression: Medium, 2 af 3.

Indikationer: Til postoperativt pleje, efter thorax/mave-
oprationer for afl astning af sår, forhindre at ar springer op 
samt ved tidlig mobilisering af patienten. Kan bruges ved 
forskellige typer af mild brok. Kan også klippes til for at 
blotlægge en stomi eller lave en åbning til drænet.

Materiale: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.

Vaskeråd: Maskinevask 40° (højere temperaturer er mulige, 
men levetiden på velcrobåndene forkortes). Luk alle 
velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke 
renses. Må ikke stryges eller tørretumbles. 

Måltagning:Målet omkring overkroppen over 
tiltænkte placering.

Form - Bælte
ART.NO 50204, 50205, 50209

Størrelse Mål cm Art.no 
Form 15 cm

Art.no 
Form 25 cm

Art.no 
Form 30 cm

Small 80-95 50209-08-40 50204-08-40 50205-08-40

Medium 90-105 50209-08-50 50204-08-50 50205-08-50

Large 100-115 50209-08-60 50204-08-60 50205-08-60

X Large 110-125 50209-08-70 50204-08-70 50205-08-70

2X Large 120-135 50209-08-80 50204-08-80 50205-08-80
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Formbar bælte, der giver stabil støtte. Let at lukke og 
justere med håndtag og velcro på forsiden. Velcroen 
fastgøres til en lang fastgørelsesoverfl ade, hvilket gør at 
bæltet er fl eksibelt i størrelse/omfangsmål og kan justeres 
for mere eller mindre støtte.

Glat og luftigt materiale, som føles behageligt og giver 
huden mulighed for at ånde. Bæltet former sig let og 
passer til forskellige placeringer over bækkenet, omkring 
maven, hofte eller brystet. Bæltet er vendbart for, at passe 
på både højre og venstre side. Fås i sort, højde 20 cm.

Indikationer: Når kompression og let støtte ønskes over 
maven/bækkenet. Velegnet som både postoperativ 
og permanent bælte. Velegnet til bredere brystbånd 
efter operation, for eksempel v gynækomasti eller 
som afl astning efter thoraxkirurgi. Velegnet til mindre 
abdominal kirurgi, til afl astning af ukompliceret brok eller 
stomi. Stomipose kan fastgøres under bæltet. Bæltet er 
ikke egnet til at klippe hul i. Kan bruges som en behagelig 
støtte efter graviditet eller som let rygstøtte.

Materiale: 37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 
4% Nylon. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 ºC, kan ved behov vaskes 
ved højere temperaturer, dog maks. 60 ºC. Produktet 
holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk 
alle velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin 
eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Størrelse/Måltagning: Mål omkring overkroppen svarende 
til tilltænkte placering i cm. Tjek måltabellen 
for at fi nde rette størrelse. 

Smidig - Bælte
ART.NO 50247

Størrelse Mål cm Art. no.

XS 60-75 50247-00-30

S 70-85 50247-00-40

M 80-100 50247-00-50

L 95-115 50247-00-60

XL 110-125 50247-00-70

2XL 120-135 50247-00-80
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AbdoCare - Bælte
ART.NO 50225, 50226

AbdoCare er et elastisk bælte, der giver smertelinding og 
effektiv støtte/kompression over maven og giver mulighed 
for hurtig mobilisering efter operationen. Bæltet er nemt at 
tilpasse og anvende direkte efter operationen. Størrelsen/
kompressionsgraden/facon kan nemt justeres på grund af 
at velcroen kan fastgøres på hele bæltets  overflade. 
AbdoCare fås i to forskellige højder og størrelser med store 
interval. En størrelse kan bruges som universel størrelse og 
dermed lette lagerbeholdningen. Bæltet kan også gøres 
lavere ved at skære et højdeniveau af. Ved behandling af 
stomi/brok er det muligt at skære huller i AbdoCare for, at 
eksponere stomien. Farve hvid. 

Grad af kompression: Medium, 2 af 3.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter bryst og/eller 
maveoperationer til at aflaste sår, reducere risikoen for serom/
infektioner/brokdannelse, forhindre opsprængning af ar samt 
ved tidlig mobilisering af patienten. Kan også anvendes til 
forskellige former for mild brok samt som stomibælte.

Materialer: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Kan vaskes i op til 90° omkring 
10 ganger (levetiden på produktet forkortes ved ved vask 
ved 95°). Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke 
blegemidler eller skyllemiddel, ikke renses. Må ikke stryges 
eller tørretumbles. 

Måltagning: Mål rundt om torso over den tiltænkte placering.

50225: 23 cm høj

50226: 30 cm høj

Størrelse Mål cm
Art.no 
AbdoCare 
23 cm

Art.no 
AbdoCare 
30 cm

1 75-115 50225-09-40 50226-09-40

2 110-155 50225-09-50 50226-09-50

3 150-190 50225-09-60 50226-09-60



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU  

39

20
20

03
16

_D
K

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Elastisk bælte til effektiv afl astning og kompression. 
Let at påføre og anvende umiddelbart efter operation. 
Bæltet har en uelastisk forside i skummateriale, der 
afl aster og giver støtte. Let at lukke og justere med 
håndtag og velcro på forsiden. Håndtaget har en 
farvemærkning, der tydeligt og direkte angiver 
produktets størrelse.

Mulighed for at skære hul i forsiden, huller klippes i 
den ønskede størrelse, tilpasset til stomi eller dræn. 
Skummaterialet trævler ikke uanset hullets form eller 
størrelse, syning er ikke nødvendigt.

Bæltet er vendbart for, at passe på både højre og venstre 
side. Højde bag 25 cm, højde for 28 cm, farve hvid.

Grad af kompression: Medium, 2 af 3.

Indikationer:
Til postoperativ pleje, efter forskellige typer af abdominal 
kirurgi. Velegnet til at afl aste sår, reducere risikoen for 
serom, infektioner, brok og forhindre op-springning af ar.

Materiale: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam, 
15% Spandex, 9% Nylon.

Vaskeråd: Maskinvask 40°-60 C. Kan vaskes i op til 95° 
omkring 10 gange (levetiden på produktet forkortes ved 
vask ved 95°). Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. 
Benyt ikke blegemidler eller skyllemiddel. Må ikke sendes 
til rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Størrelse/Måltagning: Mål rundt om overkroppen 
svarende til tilltænkte placering. Tjek måltabellen for at 
fi nde rette størrelse.

AbdoBas - Bælte
ART.NO 50236

Størrelse Mål cm Farve Art. no.

XS 60-75       orange 50236-09-30

S 70-85       sort 50236-09-40

M 80-100       gul 50236-09-50

L 95-115       grøn 50236-09-60

XL 110-125       rød 50236-09-70

2XL 120-135       blå 50236-09-80
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Elastisk bælte, der giver effektiv støtte og kompression over 
overkroppen. Let at anvende og justere til den ønskede 
pasform og kompressionsgrad med tre trækbånd. Rigidt 
materiale, der holder sin form uden at give sig. Glat og 
blødt mod huden uden irriterende sømme eller kanter. 
Ingen skinner. Passer både figur med former og slank figur. 
Højde 32 cm.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter abdominalkirurgi, 
maveplastik og/eller fedtsugning. Kan også bruges 
til forskellige typer af brokproblemer. Aflaste sår, give 
smertelindring og muliggør tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 ºC, kan ved behov vaskes 
ved højere temperaturer, dog maks. 60 ºC. Produktet 
holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle 
velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Måltagning: Vælge størrelse efter hoftemål, hvis 
hoftemålet ligger indenfor et overlappende interval, skal 
du kontrollere taljemålet:
• Slank talje: vælge den mindre størrelse.
• Lige figurtype: vælg den større størrelse.

Vira x3 - Bælte
ART.NO 50227

Størrelse Hoftemål 
cm

Taljemål 
cm

Art.no
Vira x3, hvid

Art.no
Vira x3, sort

XS 70-90 60-80 50227-09-30 50227-00-30

S 80-100 70-90 50227-09-40 50227-00-40

M 90-110 80-100 50227-09-50 50227-00-50

L 100-120 90-110 50227-09-60 50227-00-60

XL 110-130 100-120 50227-09-70 50227-00-70
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Elastisk bælte, der giver effektiv støtte og kompression over 
overkroppen. Let at anvende og justere til den ønskede 
pasform og kompressionsgrad med to trækbånd. Rigidt 
materiale, der holder sin form uden at give sig. Glat og 
blødt mod huden uden irriterende sømme eller kanter. 
Ingen skinner. Passer både figur med former og slank figur. 
Højde 25 cm.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter abdominalkirurgi, 
maveplastik og/eller fedtsugning. Kan også bruges 
til forskellige typer af brokproblemer. Aflaste sår, give 
smertelindring og muliggør tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 ºC, kan ved behov vaskes 
ved højere temperaturer, dog maks. 60 ºC. Produktet 
holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle 
velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Måltagning: Vælge størrelse efter hoftemål, hvis 
hoftemålet ligger indenfor et overlappende interval, skal 
du kontrollere taljemålet:
• Slank talje: vælge den mindre størrelse.
• Lige figurtype: vælg den større størrelse.

Vira x2 - Bælte
ART.NO 50228

Størrelse Hoftemål 
cm

Taljemål 
cm

Art.no
Vira x2, hvid

Art.no
Vira x2, sort

XS 70-90 60-80 50228-09-30 50228-00-30

S 80-100 70-90 50228-09-40 50228-00-40

M 90-110 80-100 50228-09-50 50228-00-50

L 100-120 90-110 50228-09-60 50228-00-60

XL 110-130 100-120 50228-09-70 50228-00-70



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU 

Adjustable closure

ViraRak 20 cm, 50231

ViraRak 15 cm, 50230

42

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se

Elastisk bælte, der giver effektiv støtte og kompression 
over bækkenet. Fastsyet velcrobånd, der er elastiske, 
hvilket gør bæltet velegnet til forskellige kropstyper/brok/
stomi. Den lange velcrofl ade gør også bæltet fl eksibelt i 
størrelse/omfangsmål og kan justeres for mere eller mindre 
kompression/støtte. Holdbart materiale, der holder formen 
uden at give sig. Ingen skinner.

Bæltet er vendbart for, at passe til både højre og venstre 
side. Velegnet til både postoperativ pleje og som 
permanent bælte. Findes i sort i højderne 15 cm og 20 cm.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter forskellige typer af 
abdominalkirurgi, abdominalplastik og/eller fedtsugning. 
Kan også anvendes til, at lindre forskellige typer brok, såsom 
stomibrok. Afl aste sår, giver smertelindring samt muliggør 
tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latex-fri.

Vaskeanvisninger: Maskinvaskes ved 40 ºC, kan ved behov 
vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60 ºC. Produktet 
holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle 
velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Størrelse og mål: Mål omkring kroppen på den tiltænkte 
placering. Tjek måltabellen for at fi nde rette størrelse. 

Vira Rak - Bælte
ART.NO 50230, 50231

Størrelse Mål cm Art. no. 15 cm Art. no. 20 cm

XS 70-90 50230-00-30 50231-00-30

S 80-100 50230-00-40 50231-00-40

M 90-110 50230-00-50 50231-00-50

L 100-120 50230-00-60 50231-00-60

XL 110-130 50230-00-70 50231-00-70
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Lyft - Bælte

Lyft er et abdominalt elastisk bælte, som giver en bekvem 
og effektiv støtte/kompression til personer med stor mave. 
Det blødt formede forstykke både støtter og løfter. Velegnet 
til personer med slap/stor mave, brok eller efter forskellige 
maveoperationer for at forhindre at sår/ar sprækker. Materialet 
er smidigt og føles behageligt mod huden. Velcrolukning i 
venstre side. Fås i beige.

Grad af kompression: Medium, 2 af 3.

Indikationer: Til personer med større mave som behøver støtte/
afl astning samt ved forskellige former for mindre brok. 

Materiale: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og 
benyt vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.

ART.NO 50206

Størrelse Hoftemål  
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Small 80-95 50206-08-40

24 cm 23 cm

Medium 90-105 50206-08-50

Large 100-115 50206-08-60

X Large 110-125 50206-08-70

2X Large 120-135 50206-08-80
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LyftPlus er et ekstra stabilt, abdominalt og elastisk bælte, 
hvis blødt formede maveparti giver en bekvem og 
effektiv støtte/løft til personer med kraftig mave. Velegnet 
til personer med slap og stor bug eller brok eller efter 
forskellige maveoperationer for at aflaste sår og forhindre 
arbrok. Passer også ved tilpasning af stomibælte til 
personer med kraftig mave, hvor stomien sidder i venstre 
side. Materialet i ryggen er elastisk. Forpartiet er uelastisk 
for at give optimal støtte. Det stabile materiale på 
forsiderne yder et stift tryk og er specielt velegnet ved 
stomi, da det er let at klippe i og ikke trævler. Slå-om 
lukning med velcrobånd på højre side. Fås i beige.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til personer med større mave der behøver 
støtte og aflastning, ved forskellige former for lettere 
brok samt ved fremstilling af stomi-bælte. Til postoperativ 
pleje, efter thorax/maveoperationer for at aflaste sår og 
forhindre arbrok samt ved tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyamid 52%, Polyester 41%, Gummi 7%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd og benyt 
vaskepose ved vask. Ved behov kan produktet vaskes i 
op til 90°. Bemærk at velcrobåndenes levetid forkortes 
ved højere vasketemperaturer.

Måltagning: Hoftemål i cm.

LyftPlus - Bælte
ART.NO 50207

Bæltet kan også vendes omvendt,
fx ved høje operationssnit eller høje 
epigastrica brok.

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Small 80-95 50207-08-40

28 cm 23 cm

Medium 90-105 50207-08-50

Large 100-115 50207-08-60

X Large 110-125 50207-08-70

2X Large 120-135 50207-08-80

3X Large 130-145 50207-08-90

4X Large 140-155 50207-08-91
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LyftPlus Special - Bælte

LyftPlus Special er et halvfabrikat til anvendelse ved 
fremstilling at et ekstra stabilt abdominalt elastisk bælte. 
Det blødt formede maveparti giver en bekvem og effektivt 
støtte/løft til personer med kraftig bug. Velegnet til personer 
med slap/stor bug, brok efter maveoperationer for a forhindre 
arbrok/opspringning af sår. Bruges også til fremstilling af 
stomibælte til personer med kraftig bug hvor stomien sidder 
i venstre side. Materialet i ryggen er elastisk. Frontpartiet er 
uelastisk for at give optimal støtte. Det stabile materiale på 
forsiderne yder et stumt tryk og er specielt velegnet ved 
stomi, da det er let at klippe i og ikke trævler. LyftPlus Special 
er åben i sømmen midtfor og i sømmen midtbag for at 
muliggøre tilpasningen optimal. Bæltet kan også forkortes 
opadtil/nedadtil til den ønskede højde. Fås i beige.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til personer med stort maveparti som behøver 
støtte/ afl astning, ved forskellige typer af lettere brok 
samt ved tilpasning til stomibælte. Til postoperativt pleje 
efter thorax /bugoperationer for at afl aste sår, forhindre 
opspringning af ar samt ved tidlig mobilisering af patienten. 

Materiale: Polyester 53%, Polyamid 38%, Gummi 9%.

Vaskeråd: Maskinevask 40°. Luk velcro ved vask. Anvend 
gerne vaskepose. Ved behov tåler materialet at vaskes 
i maskine ved 90°. Bemærk at velcrobåndenes levetid 
forkortes ved højere vasketemperaturer.

Materiale som bestilles separat:
- Kantbånd, artikelnummer 91121-08,
- Fjederkanal, artikelnummer 91122-08-21, 
- Spiralfjeder midtfor, artikelnummer 91200-12-30.

ART.NO 50208

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Medium 90-105 50208-08-50

36 cm 25 cm
Large 100-115 50208-08-60

X Large 110-125 50208-08-70

2X Large 120-135 50208-08-80
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MammaMia - Bækkenbælte

MammaMia er et smidigt bækkenbælte som giver 
bekvemt løft og støtte for en voksende mave. De 
brede og kraftige bånd kan let justeres til ønsket 
støtte over bækkenet. Da det lukkes af to omgange 
er det let at justere og det er enkelt at lette på støtten 
i siddende position uden at det glider og havner i 
forkert position. Den tiltagende bredde i kombination 
med det bløde materiale gør bæltet særligt 
behageligt og hindrer at det skærer. Farve: sort.

• Let at justere uden at miste positioneringen
• Hudvenligt materiale som er let og åndbart

Indikationer: Anvendes ved bækkenløsning/
symfysiolyse under/efter graviditet. Kan også anvendes 
til personer med instabilitet i bækkenleddene.

Materiale: Ventilerende tekstil materiale som er svalt 
mod huden og tillader huden at ”ånde”.
Polyester 51%, Polyamid 17%, Gummi 12%, 
Polyuretan 8%, Bomull 7%, Elastan 5%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd og anvend 
gerne vaskepose ved vask.

Måltagning: Hoftemål i cm.

ART.NO 50102

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Small 80-95 50102-00-40

16 cm 16 cm

Medium 90-105 50102-00-50

Large 100-115 50102-00-60

X Large 110-125 50102-00-70

2X Large 120-135 50102-00-80
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MammaFix - Støttebælte

MammaFix er et semielastisk støtte-bælte, som giver 
effektiv støtte over bækkenet. Velegnet ved graviditet/
bækkenbunds-problemer. Det er et ”slå-om-bælte” som 
fæstnes med velcrobånd midt for, hvilket gør det nemt 
at justere til ønsket stabilitet. Bæltet bliver siddende på 
plads, da det har siliconebelægning på indersiden for 
antiglideeffekt. MammaFix fås i to længder, og begge kan 
let afkortes ved at afklippe bæltet ved den markerede søm, 
længst ude ved båndets kanter. Fremstillet af kraftig elastik- 
samt stift velcromateriale. Farve: sort.

Indikationer: Ved bækkeninsuffi ciens samt bækken-løsning/
symfyseløsning under eller efter graviditet. Også velegnet til 
personer, hvor der efterstræbes stabil sacroiliacal støtte.

Materiale: 49% Polyester, 25% Naturgummilatex, 14% Silicone 
og 12% Polyamid. 

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd inden vask og 
benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.

ART.NO 50104

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde

Small-Medium 75-110 50104-00-40
7 cm

Large-X Large 110-145 50104-00-60
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Atle Lag - Rygortose

Elastisk rygortose som giver et stabilt men bekvemt støtte 
over lænderyggen. Passer de fl este fi gurtyper, både herre 
og dame. Atle lav fi ndes i beige og sort. Materialet giver 
god kompression og er meget behageligt at bære da det 
er ”åndbart” har lav vægt og er blødt mod huden. Den 
stribede struktur i materialet gør at ortosen sidder på 
plads. Atle har velcrolukning fortil. De elastiske trækbånd 
er regulerende og giver en stabil støtte. Selve 
trækbåndene lukkes midtfor med velcro. De to udtagelige 
rygskinner formes individuelt efter ryggens kontur.

Indikationer: Anvendes ved Lumbago, ischias samt øvrige 
sædvanlige forekommende besvær i lænderyggen.

Materiale: Ventilerende tekstil materiale som er køligt mod 
huden og tillader huden at ånde. 
Polyester 64%, Polyamid 14%, Gummi 12%, Elastan 7%.

Vaskeråd: Maskinevask 40°. Tag rygskinnerne ud og luk 
velcro ved vask. Anvend gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.

ART.NO 50100

Størrelse Hofte-
mål cm

Højde 
midt 
foran

Højde 
midt 
bag

Art. no 
Beige

Art. no 
Sort

X-Small * 65-80

18 cm 27 cm

50100-00-30

Small 80-95 50100-08-40 50100-00-40

Medium 95-105 50100-08-50 50100-00-50

Large 105-115 50100-08-60 50100-00-60

X Large 115-125 50100-08-70 50100-00-70

2X Large 125-135 50100-08-80 50100-00-80

* Kun sort.
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Elastisk rygortose som giver et stabilt men bekvemt støtte 
over lænderyggen. Passer de fleste figurtyper, både herre 
og dame. Atle høj findes i beige og sort og er en højere 
variant af Atle lav 50100. Materialet giver god kompression 
og er meget behageligt at bære da det er ”åndbart” har 
lav vægt og er blødt mod huden. Den stribede struktur 
i materialet gør at ortosen sidder på plads. Atle høj har 
velcrolukning fortil. De elastiske trækbånd er regulerende 
og giver en stabil støtte. Selve trækbåndene lukkes midtfor 
med velcro. De to udtagelige rygskinner formes individuelt 
efter ryggens kontur.

Indikationer: Anvendes ved Lumbago, ischias samt øvrige 
sædvanlige forekommende besvær i lænderyggen.

Materiale: Ventilerende tekstil materiale som er køligt mod 
huden og tillader huden at ånde.
Polyester 64%, Polyamid 14%, Gummi 12%, Elastan 7%.

Vaskeråd: Maskinevask 40°. Tag rygskinnerne ud og luk 
velcro ved vask. Anvend gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Atle Høj - Rygortose
ART.NO 50101

Størrelse Hofte-
mål cm

Højde 
midt 
foran

Højde 
midt 
bag

Art. no 
Beige

Art. no 
Sort

Small 80-95

24 34

50101-08-40 50101-00-40

Medium 95-105 50101-08-50 50101-00-50

Large 105-115 50101-08-60 50101-00-60

X Large 115-125 50101-08-70 50101-00-70

2X Large 125-135 50101-08-80 50101-00-80
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AtleMage er en semi-elastisk rygortose, som giver stabil støtte 
over lænden, samtidig som den løfter og støtter maven. Den 
er velegnet til personer med kraftigt eller slapt maveparti 
samt til gravide og efter graviditet. Rygstykket er fremstillet 
af AirX, et elastisk materiale med god kompression, som er 
meget behageligt at bære, da det ”ånder”. Materialets 
rifl ede struktur bevirker, at ortosen ikke glider og sidder på 
plads.Forstykket er uelastisk og giver stabil støtte/løft for 
maven. ”Formen” på forstykket kan justeres i begge sider 
med velcrolukning til optimal løft/størrelse. Ortosen passer 
derfor også til gravide, da den kan justeres efterhånden, 
som maven vokser. Elastiske spændebånd fæstnes foran/
under maven med velcro og kan justeres for at opnå ønsket 
støtte over lænden. To løse rygskinner formes individuelt efter 
ryggens kontur. Farve beige.

Indikationer: Anvendes ved hold i ryggen, iskias samt øvrige 
normalt forekommende problemer i lænd-ryggen. For at 
give ekstra støtte til en kraftig/slap mave, ved graviditet eller 
til personer med mindre brok.

Materiale: Polyamid 46%, Polyester 44%, Elastan 5%, 
Bomuld 4%, Gummi 2%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fjern rygskinnerne og luk alle 
velcrobånd inden vask, benyt vaskepose. Anvend ikke 
blegemidler. Stryges ikke. Tørretumbles ikke, tørres plant.

Måltagning: Hoftemål i cm.

AtleMage - Rygortose
ART.NO 50105

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Small 80-95 50105-08-40

25 cm 26,5 cm

Medium 95-105 50105-08-50

Large 105-115 50105-08-60

X Large 115-125 50105-08-70

2X Large 125-135 50105-08-80
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Tuff - Rygortose

Rygortosen Tuff giver en meget stabil støtte over lænderyg/
bækken og er velegnet til personer, som ønsker en smidig 
lav rygortose med kraftig støtte. Ortosen kan placeres i 
taljehøjde eller over bækkenet, afhængigt af hvor man 
ønsker støtte. Hvis ortosen skal anvendes i taljehøjde – vælg 
da en mindre størrelse. Tuff har bred velcrolukning foran 
for at passe enten over hofter eller i taljehøjde. De elastiske 
spændebånd kan reguleres og giver en stabil støtte. 
Spændebåndende lukkes midt for med velcro. Ortosen er 
fremstillet af kraftigt elastisk materiale og passer de fl este 
fi gurer; både damer og herrer. Tuff leveres i sort. Højde midt 
for 15 cm, midt bag 20 cm.

Indikationer: Anvendes ved hold i ryggen, iskias samt øvrige 
normalt forekommende sygdomme i lænderyggen. Tuff er 
velegnet til at støtte hofter/bækken fx ved bestående SI-
problemer efter graviditet. I dette tilfælde placeres ortosen 
længere nede over hofterne.

Materiale: Polyester 50%, Nylon 30%, Spandex 20%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd og benyt 
gerne vaskepose.Anvend ikke blegemidler. Stryges ikke. 
Tørretumbles ikke, tørres plant.

Måltagning: Hoftemål i cm. 

ART.NO 50200

Størrelse Hoftemål cm Art.no

X-Small 65-80 50200-00-30

Small 80-95 50200-00-40

Medium 95-105 50200-00-50

Large 105-115 50200-00-60

X Large 115-125 50200-00-70

2X-Large 125-135 50200-00-80



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU 

52

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se

Multi er et meget fl eksibelt og formbart korset, som giver 
bekvem støtte og tryg kompression. Korsettet kan tilpasses 
til forskellige behov og forskellige kropsfi gurer, både damer 
og herrer. Multi kan placeres dels lavt nede over hoften/ 
bækkenbenet, dels højere oppe i taljen. Korsettet har en 
bred velcrolukning foran for at sidde korrekt over hoften 
eller taljen. Elastiske, justerbare spændebånd kan reguleres 
for bedre stabilitet og støtte over ryggen. Stabilt/uelastisk 
materiale i forstykket bevirker, at korsettet er velegnet til 
personer, som af forskellige årsager behøver abdominal 
støtte/stabilitet. Korsettet kan vendes, så det kan lukkes enten 
til venstre eller til højre. Højde midt for 18 cm, midt bag 21 cm. 
Farve sort. 

Indikationer: Multi anvendes ved hold i ryggen og iskias 
samt ved øvrige normalt forekommende problemer i 
lænderyggen. Egner sig også som støtte for hofte/bækken 
fx ved problemer efter graviditet. Også velegnet til personer 
med mindre brok eller med risiko for at udvikle brok/postop. 
Det uelastiske materiale i forstykket giver kompression mod 
bløddelene og holder brok på plads samt afl aster ar.

Materiale: Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastik 13%,
Polyuretan 5%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk alle velcrobånd inden vask. 
Anvend ikke blegemidler. Må ikke stryges eller tørretumbles. 
Tørres liggende. Benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm. Bemærk! Hvis ortosen skal 
anvendes i taljen: benyt taljemålet i stedet for hoftemålet.

Multi - Rygortose
ART.NO 50240

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Small 80-95 50240-00-40

18 cm 21 cm

Medium 90-105 50240-00-50

Large 105-115 50240-00-60

X Large 115-125 50240-00-70

2X Large 125-135 50240-00-80
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Bure - Rygortose

Elastisk og funktionel rygortose som giver ekstra god 
stabilitet og bekvem støtte over lænderyggen. Passer de 
fl este fi gurtyper, både dame og herre. Bure lukkes foran 
med velcrolukning. De brede, elastiske trækbånd er 
regulerbare og lukkes foran med velcro. De to udtagelige 
rygskinner kan formes efter ryggens kontur.

Indikationer: Anvendes ved Lumbago, ischias samt øvrige 
normalt forekommende besvær i lænderyggen.

Materiale: Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%.
Latexfri.

Vaskeråd: Maskinevask 40°. Tag rygskinner ud og luk alle 
velcrobånd før vask. Anvend ikke blegemiddel, ej strygning, 
ej tørretumbler. Tørres plant. Anvend gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.

ART.NO 50241 LAV, 50242 HØJ

50241 Lav: 15 cm foran 26 cm bak

50242: Høj 19 cm foran 32 cm bak

Bure Lav, sort Bure Høj , sort

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 

midt bag Art.no Højde 
midt for

Højde 
midt bag

Small 80-95 50241-00-40

15 cm 26 cm

50242-00-40

19 cm 32 cm

Medium 90-105 50241-00-50 50242-00-50

Large 100-115 50241-00-60 50242-00-60

X Large 115-125 50241-00-70 50242-00-70

2X Large 125-135 50241-00-80 50242-00-80
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Stabilt stofkorset med elastiske træksnore i siderne. Nem 
at tage på og justere til den ønskede kompression/
stabilitet, selv for folk med svage hænder. Tekstilet har en 
lille elasticitet hvilket giver en fremragende pasform samt 
gør korsettet ekstra behagelig at have på. Korsettet har 
to åbne løbegange i ryggen og to medfølgende skinner. 
Velcrolukning foran. Mange tynde plastskinner indsyet 
rundt om i korsettet giver afl astning og stabilitet. Farve grå.

Ronja Halvfabrikat: Ronja Halvfabrikat, artikelnummer 
50535-26, har to åbne sømme i bagstykket og kan sys ind 
og ud samt afkortes efter behov. Kantebånd, løbegange 
og skinner er inkluderet. 

Indikationer: Rygsmerter, rygginsuffi ciens.

Materiale: 60% Bomuld, 28% polyamid, 7% elastik, 
5% polyester.

Vaskeråd: Finvask 40°, fæst velcrobåndet og tag 
skinnerne ud. Anvend vaskepose. 

Måltagning: Hoftemål i cm.

Tilbehør: Kantebånd, løbegange og skinner kan også 
købes separat.

Ronja - Rygortose
ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Ronja Lav - 50531 Ronja Mellem - 50532 Ronja Høj - 50533

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 

midt bag Art.no Højde 
midt for

Højde 
midt bag Art.no Højde 

midt for
Højde 

midt bag

XX Small* 60-75

18 cm 28 cm

50532-26-20

20 cm 33 cm 23 cm 38 cm

X Small 70-85 50531-26-30 50532-26-30 50533-26-30

Small 80-95 50531-26-40 50532-26-40 50533-26-40

Medium 90-105 50531-26-50 50532-26-50 50533-26-50

Large 105-115 50531-26-60 50532-26-60 50533-26-60

X Large 115-125 50531-26-70 50532-26-70 50533-26-70

2X Large 125-135 50531-26-80 50532-26-80 50533-26-80

*kun model Ronja Mellem - 50532

C
hi

ld

Ronja Halvfabrikat - 50536

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 

midt bag

X Small-Small 70-95 50536-06-40

22 cm 37 cmMedium-Large 95-115 50536-06-50

X Large-2X Large 115-135 50536-06-60
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Balder - Lyskebrokbandage

Balder er en smidig og diskret lyskebrok-bandage som ikke er 
synlig under tøjet. Bandagen har god støttende effekt og er 
egnet til brug ved små og mellemstore brok. De er nemme at 
tilpasse og tilgængelige for dobbeltsidede og enkeltsidede 
brok. Balder Dobbelt leveres med to løse puder, der kan 
placeres i lommerne foran. For Balder Venstre og Balder 
Højre medfølger en pude. Puderne kan formes og tilskæres til 
individuel tilpasning.

Det er også muligt at placere en skræddersyet pude i 
lommen. Balder er fi gursyet og trinløst justerbar i højden og 
siderne for optimal pasform. Fastgøres med velcro. Blød 
skridtgjord, som let kan afkortes til den rigtige længde, 
fastgøres med velcro på hver hofte. Lommerne og indersiden 
af bandagen er fremstillet af et blødt, behageligt materiale, 
der er luftigt og åndbart.

Indikationer: Lyskebrok Pre/Postoperativt eller ved konservativ 
behandling. Kontraindikation: Incarcerated hernia.

Materiale: Polyamid 60%, Polyester 25%, Polyetylen 10%, 
Gummi 5%. Pads i Polyetylen.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcroband og anvend gerne 
vaskepose ved vask.

ART.NO 50215, 50216

Balder Dobbelt. 

Balder Venstre og Balder Højre.
Størrelse Hoftemål 

cm
Art.no - Balder 
Dobbelt, sort

Art.no - Balder 
Venstre, sort

Art.no - Balder 
Højre, sort

X Small 70-85 50215-00-30 50216-10-30 50216-20-30

Small 80-95 50215-00-40 50216-10-40 50216-20-40

Medium 90-105 50215-00-50 50216-10-50 50216-20-50

Large 100-115 50215-00-60 50216-10-60 50216-20-60

X-Large 110-125 50215-00-70 50216-10-70 50216-20-70
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Ballerina er en funktionel holdnings-bandage, som bekvemt 
fremmer god holdning i brystryggen. Brede, bløde bånd 
over skuldrene krydses over ryggen og lukkes foran med 
velcrobånd. Det brede, stabile rygstykke påvirker effektivt 
uden at trykke ubehageligt over diagfragma. Ballerina aflaster 
også thorakalt. Det er nemt at afklippe båndene i ønsket 
længde. Smidig og bekvem ortose som med fordel kan bæres 
under tøjet. Farve sort.

Indikationer: Anvendes ved øget thorakal kyfose. Egner sig 
også ved nøglebensfraktur, efter spinalstenose operation for at 
opnå optimal åndedrætsfunktion og ved hvirvelkompression.

Materiale: Ventilerende tekstilt materiale som er åndbart og 
føles køligt mod huden.
Polyamid 52%, Polyester 42%, Elastan 5%, Elastomer 1%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og benyt 
gerne vaskepose.

Måltagning: Brystkassen måles i cm under busten.

Ballerina - Holdningsbandage
ART.NO 50103

Størrelse Mål over 
brystkasse cm Art.no

Small 65-80 50103-00-40

Medium 80-95 50103-00-50

Large 95-110 50103-00-60

X-Large 110-125 50103-00-70
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3-punkts korset som anvendes for at begrænse/
kontrollere fleksion og sidelæns bevægelse i den 
thoracolumbale del af rygsøjlen. 

Ortosen er nem at justere til bedste pasform:

• Den nedre bøjle kan indstilles løst eller fikseret. Ved 
 løs indstilling opnår man en mere bekvem ortose.

• Den øverste bøjle kan justeres i bredden samt i 
 forskellige vinkler for at opnå den bedste pasform 
 over brystet ved forskellige grader af lordose.

• Ortosen kan justeres i højden. Separat polstring i 
 begge sider kan positioneres forskelligt.

Efter tilpasning af ortosen, kan den tages af og på 
med et spænde. Når spændet er låst, er det af 
sikkerhedsmæssige grunde udstyret med en fjeder. 
BirkEasy er let at tage brusebad med, polstringen 
absorberer ikke vand.

Indikationer: Fraktur, hvirvelkompression, osteoporose, 
dislokation, artrose.

Materiale: Anodiseret aluminium. Polstring af PE-skum, 
syntetisk gråt læder. Polyesterbånd. Latexfri.

Vaskeråd: Aftørres med en fugtig, blød klud.

Måltagning: Hoftemål i cm.

BirkEasy - 3-punkts korset
ART.NO 50351

Størrelse Hoftemål 
cm Højde Art.no

X Small 74-86 34-42 50351-09-30

Small 84-98 34-42 50351-09-40

Medium 96-110 40-54 50351-09-50

Large 106-120 40-54 50351-09-60

FITS ALL BODY TYPES
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Cash II - Hyperextentionskorset

Hyperextentionskorset af aluminium. Lav højde gør ortosen 
smidig at bære, og den er diskret og brugervenlig.

Nem at justere:
 
• Ramme, bryst- og pubisplade kan enkelt formes/bukkes 
 for individuel tilpasning.

• Bryst- og pubisplade kan hæves/sænkes trinløst.

• Formbar rygplade i plast med integreret 
 aluminiumsskinne.

• Den formpressede polstring kan vaskes, og den kan 
 enkelt afkortes/afklippes.

• ”Quick release-spænde”, nemt at spænde i små trin og 
 løsne med et knaptryk.

Størrelse: Universalstørrelse som passer de fleste.
Kan reguleres i højden fra 39,5-53 cm.
Kan reguleres i taljen op til 135 cm. 

Indikationer: Stabile frakturer T7-L2, ved trauma eller 
kompressionsfrakturer som følge af osteoporose. For at 
formindske fleksion ved osteoporose eller kyfose. Smertelindring 
ved osteoartrit, luxationer eller andre rygproblemer.

Kontraindikationer: Instabile thorakale/lumbale frakturer.

Materiale: Anodiseret aluminium. Rygplade af polyetylen. 
Polstring af Volara®. Bånd af nylon. Latexfri. 

Vaskeråd: Aftørres med en fugtig blød klud.

ART.NO 50385



20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan findes på www.nordicare.se





Kompressionstøj
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NordiCare brystbandage anvendes efter operation til at 
stabilisere og positionere brystimplantater. Let at regulere 
med velcro fortil. Blødt og behageligt, åndbart materiale. 
Fås i farverne hvid og sort. One size.

Indikationer: Anvendes efter operation til at stabilisere 
og positionere brystimplantater, post-operation, 
gynækomasti og axilrømning.

Materiale: Polyamid 56%, Polyester 34%, Elastan 10%. 
Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvaske 60°C. Luk velcroband 
og anvend gerne vaskepose ved vask. Brug ikke klor 
eller blegemidler.

Mio - Brystbandage
ART.NO 50223

Model Art.no Højde Forp.

Mio, sort 50223-00-50 7,5 cm 1 st

Mio, sort 50223-90-50 7,5 cm 35 st

Mio, hvid 50223-09-50 7,5 cm 1 st

Mio, hvid 50223-99-50 7,5 cm 35 st
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Mika - Fikseringsbånd
ART.NO 50224

Blødt fi kseringsbånd til fi ksering af bandagemateriale 
stomi forbindinger eller som brystbånd. Nem lukning 
med velcrobånd foran. Fikseringsbåndet er lavet af 
et fl eksibelt, elastisk materiale, der ånder og føles 
behageligt mod huden. Indstillelig størrelse, justeres ved 
hjælp af velcro-fastgørelsen over hele båndets længde. 
Tilsvarende kan trykket fra båndet justeres efter behov. 
Mika fås i to fl eksible størrelser. Fixeringsbåndet er diskret 
og er ikke synligt under tøjet. Mika fås i hvidt. Højde15 
cm. Fikseringsbåndet kan ikke klippes i.

Indikationer: Bruges som et bredt fi kseringsbånd til 
forskellige typer af kirurgi og til komprimering. F.eks. Ved 
fi ksering af bandager, stomi-forbindinger eller som et 
bredt brystbånd efter forskellige typer brystoperationer 
til komprimering over brystet og i armhulen.

Materiale: Polyamid 80%, Polyester 10%, Elastan 10%. 
Latex fri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. Luk velcrobåndet inden 
vask. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet 
må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Størrelse/Opmåling: Omkredsmåling over den 
påtænkte placering.

Størrelse Art.no Højde Omkreds cm

S/M 50224-09-40 15 cm 65-115

L/XL 50224-09-60 15 cm 110-145
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Bryderryg og brede sider. Helt åben 
for nem anvendelse, både foran og 
i skulderstropper. 
Mirabelle sort (ej Queen).

Stabil sømløs postoperativ BH i super blødt materiale med 
integreret kompression i forskellige zoner. Designet til brug i 
rehabilitering efter en brystoperation og/eller strålebehandling, 
når kompression ønskes for god helingsproces for, at mindske 
risikoen for seroma og såråbning. Kan åbnes helt for nem 
påføring direkte efter operation/under helingsprocessen.

Fås også i ekstra store størrelser ”Mirabelle Queen” - de samme 
fordele som Mirabelle men designet i ekstra høj/bred model.

- Kompressionsgrad 2 - Stabil. 
- Oplukkelig midt på forsiden med kroge, justerbar i to trin.
- Brede og justerbare stropper foran med kroglukning, justerbar 
  i fl ere trin.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne, føles behagelig mod 
  eventuelle sår og arvæv. 

Indikationer: Postoperativ BH med ekstra stabil komprimering, 
der skal bruges til forskellige typer af brystoperationer såsom 
mastektomi, lumpektomi, brystforstørrelse, brystreduktion, 
rekontruktion samt ved strålebehandling.

Materiale: Mirabelle: 91% polyamid, 9% elastan. Latexfri.
Mirabelle Queen: 94% polyamid, 6% elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 60 ºC. 40 ºC anbefales, da det 
giver den bedste farveholdbarhed. Kan tørretumbles ved lav 
varme. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke 
stryges. Brug gerne vaskepose. 

Mirabelle - Postoperativ BH
ART.NO 31144, 31145

            s-2XL: MIRABELLE                     3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN

 cm 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

Sk
å

lst
ø

rr
e

lse

AA
A
B
C
D
E
F
G

S

M L XL 2XL
3XL 4XL

Størrelsesvejledning:

MinMax Kompressionsgrad  

1 2 3 4 5

Størrelse
Art.no
Mirabelle 
hvid

Art.no
Mirabelle 
sort

S 31144-09-40 31144-00-40

M 31144-09-50 31144-00-50

L 31144-09-60 31144-00-60

XL 31144-09-70 31144-00-70

2XL 31144-09-80 31144-00-80

Størrelse
Art.no
Mirabelle 
Queen, hvid

3XL 31145-09-90

4XL 31145-09-91
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Stabil og bekvem sømløs postoperativBH. Elegant og slankt 
design med dyb halsudskæring. Kan med fordel anvendes 
i forbindelse med brystkirurgi, da det strikkede, superbløde 
materiale beskytter sart og følsom hud. Også velegnet som 
blød protese-BH.

- Kompressionsgrad 2 - Stabil. 
- Kan åbnes på ryggen med brede kroge, justerbar i tre 
  trin (4x3). 
- Brede og justerbare stropper på ryggen.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne, føles behagelig 
  mod eventuelle sår og arvæv. 

Indikationer: Postoperativ BH med stabil kompression. 
Anbefales, når vedholdende fi ksering og kompression 
ønskes umiddelbart efter operationen og/eller som en 
elegant og bekvem BH efter brystkirurgi.

Protese-BH med lomme til vat/protese.

Materiale: 79 % polyamid, 11 % elastan, 10 % polyester. 

Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 60 ºC. 40 ºC anbefales, da det 

giver den bedste farveholdbarhed. Kan tørretumbles ved 

lav varme. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 

Må ikke stryges. Brug gerne vaskepose. 

Sandra - Postoperativ BH
ART.NO 31147

Dyb halsudskæring, bred og 
justerbar knaplukning samt 
justerbare stropper på ryggen.

Størrelsesvejledning:

cm 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Sk
å

lst
ø

rr
e

lse

A

S (Skål A-C) M (Skål A-C) L (Skål A-C) XL (Skål A-C) 2XL (Skål A-C)B

C

D

S (Skål D-F) M (Skål D-F) L (Skål D-F) XL (Skål D-F) 2XL (Skål D-F)E

F

MinMax Kompressionsgrad  

1 2 3 4 5

Størrelse
Art.no
Sandra hvid, 
small skål A-C

Art.no
Sandra sort, 
small skål A-C

Art.no
Sandra hvid, 
stor skål D-F

Art.no
Sandra sort, 
stor skål D-F

S 31147-19-40 31147-10-40 31147-49-40 31147-40-40

M 31147-19-50 31147-10-50 31147-49-50 31147-40-50

L 31147-19-60 31147-10-60 31147-49-60 31147-40-60

XL 31147-19-70 31147-10-70 31147-49-70 31147-40-70

2XL 31147-19-80 31147-10-80 31147-49-80 31147-40-80
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Stabil sømløs kompressions-BH i dobbeltlagt materiale 
med høj kompressionsgrad. Designet til at blive 
brugt under genoptræning efter brystoperation eller 
strålebehandling, hvor der er behov for kraftig kompression, 
og ved behandling af lymfeødem. Fuldt oplukkelig foran 
og stropper, der er nemme at anvende direkte efter 
operationen/under helingsprocessen. 

- Kompressionsgrad 1 - Høj. 
- Oplukkelig midt på forsiden med kroge, justerbar i tre trin.
- Brede og justerbare stropper foran med kroglukning, 
  justerbar i flere trin.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne, føles behagelig 
  mod eventuelle sår og arvæv. 
- Ekstra høj udskæring i armhulen, på ryggen og midt 
  på forsiden.

Indikationer: Kompressions-BH til brug, når der ønskes høj 
kompression. Til kvinder, der har gennemgået forskellige 
slags brystoperationer såsom mastektomi, samt ved 
behandling af lymfeødem.

Materiale: 83% polyamid, 11 % elastan, 6% polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 60 ºC. 40 ºC anbefales, da det 
giver den bedste farveholdbarhed. Kan tørretumbles ved 
lav varme. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 
Må ikke stryges. Brug gerne vaskepose. 

Klara - Kompressions-BH

Bredere i ryggen og høj midt på 
forsiden. Fuldt oplukkelig foran, 
hvilket giver nem anvendelse med 
kroglukning. Justerbare stropper 
med flere trin.

Størrelsesvejledning:

cm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Sk
å

lst
ø

rr
e

lse

AA

A

B

C

D

E

S M L XL 2XL

ART.NO 31148

MinMax Kompressionsgrad 

1 2 3 4 5

Model Størrelse Art.no

Klara hvid S 31148-09-40

Klara hvid M 31148-09-50

Klara hvid L 31148-09-60

Klara hvid XL 31148-09-70

Klara hvid 2XL 31148-09-80
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Omkreds under brystet = X

Omkreds X cm 63-67 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92 93-97

= Størrelse 65 70 75 80 85 90 95

Bryderryg. Justerbar front og i 
skulderstropperne.

Post-op-BH der giver optimal støtte. Anvendes efter 
brystkirurgi. BH’en kan åbnes både foran og ved 
skulderstropperne, hvilket sikrer let påsætning og tilpasning 
af bh’en på operationsstuen og/eller i helingsperioden. 
Stive kopper, justerbare skulderstropper, justerbar front med 
hægter. Bryderryg og brede sider gør BH’en stabil. 

Modell Art.no

Victoria, hvid 31146-09

Victoria, sort 31146-00

Størrelse: Fås i størrelserne:
Hvid: 65 E-G, 70 D-G, 75 B-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-B.
Sort: 65 D-G, 70 A-F, 75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-C, 95 A-C.

Indikationer: Anvendes i forbindelse med en brystoperation. 
Den robuste BH holder busten på plads og reducerer risikoen 
for hævelse og blødning efter kirurgi, giver bedre heling og 
endda smertelindring.

Materiale: Polyamid 70%, Elastan 15%, Bomuld 15%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40 °C, kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60ºC. Produktet vil holde 
længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Hænges til 
tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. Luk hægter
før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i blød eller vask i 
koldt vand. Brug ikke blegemiddel skyllemiddel, da dette kan 
forringe funktionen af materialet.

Victoria - Post-op-BH
ART.NO 31146

Størrelse guide:

Y2-X = Kopp størrelse

Forskelle (cm) 13 15 17 19 21 23  25 27 29

Kopp størrelse A B  C  D E F G H I X

Y

X

Y

Måltagning - sådan måler du din størrelse:
Læs sammen med størrelsguide nedenfor.

1. Stramt omkredsmål under brystet = X. Rund op til nærmeste 
femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).

2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til 
midten af rygraden = Y. Gang denne måling med 2 = Y2.

3. Forskellen mellem Y2 og X bestemmer skål størrelsen 
(Y2 - X = skål størrelse).
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Hysken og hægte lukning i ryggen. 
Brede og justerbare skulderremme. 
Bred støtte under armhulen.

Bøjleløs BH i blødt mikrofi bermateriale. Faste lommer, brede 
og justerbare skulderstropper. Krog og hægte lukning i 
ryggen, 3x3 rækker.

Størrelse: Felicia fås i størrelserne:
65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.

Indikationer: Anvendes efter forskellige typer brystkirurgi 
eller som en behagelig BH til daglig brug. Den komfortable 
og støttende BH holder brystet på plads.

Materiale: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latexfri. 

Vaskeanvisning: Maskinvask 40 °C, kan om nødvendigt 
vaskes ved højere temperaturer, op til 60ºC. Produktet vil 
holde længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Hænges til tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. 
Luk hægter før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i 
blød eller vask i koldt vand. Brug ikke blegemiddel eller 
skyllemiddel, da dette kan forringe funktionen af materialet.

Felicia - Post-op-BH
ART.NO 31151

Omkreds under brystet = X

Omkreds X cm 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92

= Størrelse 70 75 80 85 90

Størrelses guide:

Y2-X = Skål størrelse

Forskelle (cm) 17 19 21 23 25

Skål størrelse  C  D E F G X

Y

X

Y

Måltagning - sådan måler du din størrelse:
Læs sammen med størrelsguide nedenfor.

1. Stramt omkredsmål under brystet = X. Rund op til nærmeste 
femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).

2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til 
midten af rygraden = Y. Gang denne måling med 2 = Y2.

3. Forskellen mellem Y2 og X bestemmer skål størrelsen 
(Y2 - X = skål størrelse).
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Y2-X = Skål størrelse

Forskelle (cm) 19 21 23 25

Skål størrelse D E F G

Omkreds under brystet = X

Omkreds X cm 63-67 68–72 73–77 78–82 83-87

= Størrelse 65 70 75 80 85

Hysken og hægte lukning i ryggen. 
Brede og justerbare skulderremme. 
Bred støtte under armhulen.

Bøjle-BH i blødt mikrofi bermateriale. Faste lommer, brede og 
justerbare skulderstropper. Krog og hægte lukning i ryggen, 
3x3 rækker.

Størrelse: Evelina fås i størrelserne:
65 D-G, 70 D-G, 75 D-G, 80 D-G, 85 D-G.

Indikationer: Anvendes efter forskellige typer brystkirurgi 
eller som en behagelig BH til daglig brug. Den komfortable 
og støttende BH holder brystet på plads.

Materiale: Polyamid 90%, Elastan 10%. Latexfri. 

Vaskeanvisning: Maskinvask 40 °C, kan om nødvendigt 
vaskes ved højere temperaturer, op til 60ºC. Produktet vil 
holde længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. 
Hænges til tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. 
Luk hægter før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i 
blød eller vask i koldt vand. Brug ikke blegemiddel eller 
skyllemiddel, da dette kan forringe funktionen af materialet.

Evelina - Bøjle-BH
ART.NO 31152

Størrelses guide:

X

Y

X

Y

Måltagning - sådan måler du din størrelse:
Læs sammen med størrelsguide nedenfor.

1. Stramt omkredsmål under brystet = X. Rund op til nærmeste 
femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).

2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til 
midten af rygraden = Y. Gang denne måling med 2 = Y2.

3. Forskellen mellem Y2 og X bestemmer skål størrelsen 
(Y2 - X = skål størrelse).
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Viola er en body med god support over mave og ryg. 
Det integrerede bælte giver ekstra støtte og kompression 
over maven. Det gør Viola perfekt til brug efter 
maveskindsoperation. Viola har lynlås i siden og er let at 
tage af og på. Bæltet lukkes i siden med hægter. Viola har 
aftagelige skulderstropper. Kroge åbning i skridtet.

Indikationer: Viola body anbefales efter 
maveskindsoperation og fedtsugning på mave og/eller ryg, 
de såkaldte ”dansehåndtag”.NordiCares kompressionsbody 
anvendes efter plastkirurgiske indgreb for at opnå det bedst 
mulige behandlingsresultat. Kompression reducerer risikoen 
for hævelse og blødning efter operation, giver bedre heling 
og er desuden smertelindrende. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri. 

Vaskeanvisning: Maskinvask ved 40 °C – kan om 
nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 
ºC. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere 
temperaturer. Skal tørres fladt, ikke tørretumbles. Lynlåsen 
skal lynes op før vask. Hvis der opstod blodpletter, skal 
det lægges i blød eller vaskes i koldt vand. Brug ikke 
blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe 
materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på 
det bredeste punkt.

Viola - Kompressionsbody
ART.NO 51100

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemål   
cm

Hoftemål  
cm

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51100-00-30

Small 60-66 85-92 51100-00-40

Medium 67-74 93-100 51100-00-50

Large 75-82 101-108 51100-00-60

X Large 83-89 109-114 51100-00-70

2X Large 90-100 115-122 51100-00-80
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Viveca - Kompressionsbody
ART.NO 51101

Viveca er en body med god support over mave, ryg og lår. 
Det integrerede bælte giver ekstra støtte og kompression 
over maven. Det gør Viveca perfekt til brug efter mave-
skindsoperation. Bodyen giver desuden støtte under 
bagdelen. Viveca har lynlås i siden og er let at tage af 
og på. Det integrerede bælte lukkes med hægter. Med 
en såkaldt fransk åbning i skridtet er bodyen hygiejnisk og 
bekvem at have på. En almindelig trusse kan bæres udenpå.

Indikationer: Viveca body anbefales efter 
maveskindsoperation og fedtsugning på mave, ryg, bagdel 
og/eller lår. NordiCares kompressionsbody anvendes 
efter plastkirurgiske indgreb for at opnå det bedst mulige 
behandlingsresultat. Kompression reducerer risikoen for 
hævelse og blødning efter operation, giver bedre heling og 
er desuden smertelindrende. 

Materiale: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt 
vaskes ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres 
fladt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op før vask. Hvis 
der opstod blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i 
koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da 
dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på 
det bredeste punkt.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Størrelse Taljemål   
cm

Hoftemål  
cm

Art.no 
hvid

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51101-09-30 51101-00-30

Small 60-66 85-92 51101-09-40 51101-00-40

Medium 67-74 93-100 51101-09-50 51101-00-50

Large 75-82 101-108 51101-09-60 51101-00-60

X Large 83-89 109-114 51101-09-70 51101-00-70

2X Large 90-100 115-122 51101-00-80
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sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Noelle - Kompressionsbuks
ART.NO 51102

Noelle kompressionsbuks giver ekstra støtte over maven samt 
under bagdelen. Ankellange ben. Noelle kompressionsbuks 
har lynlås i siden og er let at tage af og på.

Indikationer: Noelle kompressionsbuks anbefales 
efter fedtsugning på mave, lår eller knæ. NordiCares 
kompressionsbuks anvendes efter plastkirurgiske indgreb for 
at opnå det bedst mulige behandlingsresultat. Kompression 
reducerer risikoen for hævelse og blødning efter operation, 
giver bedre heling og er desuden smertelindrende. 

Materiale: 85 % polyamid, 15% elastan. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt 
vaskes ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet 
holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. 
Skal tørres fl adt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op 
før vask. Hvis der opstod blodpletter, skal det lægges i blød 
eller vaskes i koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller 
skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på 
det bredeste punkt.
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Størrelse Taljemål 
cm

Hoftemål 
cm

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51102-00-30

Small 60-66 85-92 51102-00-40

Medium 67-74 93-100 51102-00-50

Large 75-82 101-108 51102-00-60

X Large 83-89 109-114 51102-00-70

2X Large 90-100 115-122 51102-00-70



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU  

73

20
20

03
16

_D
K

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Justerbare skulderstropper. Lynlås 
med hægter og blød beskyttelse.

51103-00  Vilmer bagtil

Vilmer kompression vest anvendes efter brystreduktion ved 
gynækomasti, for at reducere hævelse og risiko for blødning. 
Justerbare brede skulderstropper, kompression i forskellige 
zoner, dobbeltmateriale og stabil kompression over skulder 
og bryst for optimal kompression. Lynlås. Hellang model. 

Indikationer: Vilmer anbefales i forbindelse med 
brystreduktion ved gynækomasti, med eller uden fjernelse 
af brystkirtel. NordiCares kompression vest anvendes 
efter plastickirurgiske indgreb, for at opnå et så godt 
behandlingsresultat som muligt. Kompression mindsker 
risikoen for hævelse og blødning efter operation, giver bedre 
opheling og endda smertelindring.

Materiale: Polyamid 80%, Elastan 20%. Latex fri. 

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres 
fl adt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op før vask. Hvis 
der opstår blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i 
koldt vand. Brug ikke: blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da 
dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Vilmer - Kompression vest
ART.NO 51103

51103-09

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Størrelse Buste
cm

Talje 
cm

Art.no
hvid

Art.no
sort

XS 81-86 73-78 51103-09-30 51103-00-30

S 87-93 79-85 51103-09-40 51103-00-40

M 94-100 84-90 51103-09-50 51103-00-50

L 101-108 91-97 51103-09-60 51103-00-60

XL 109-116 98-105 51103-09-70 51103-00-70

2XL 117-124 106-113 51103-09-80 51103-00-80
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Ellinore - Kompressionsbukser
ART.NO 51104

Ellinore er et par kompressionsbukser i fuld længde, som giver 
ekstra støtte over mave, lår, knæ og lægge. Bukserne er åbne i 
skridtet, og benlængden er justerbar. Med lynlås i begge sider 
er de nemme at tage af og på.

Indikationer: Ellinore-kompressionsbukser anbefales efter 
fedtsugning på lår, knæ og læg eller ved lårplastik. NordiCares 
kompressionstøj anvendes efter plastikkirurgiske indgreb for 
at opnå det bedst mulige behandlingsresultat. Kompression 
forbedrer blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter 
operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres 
fl adt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op før vask. Hvis der 
opstod blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i koldt 
vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette 
kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofte/lår: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen 
på det bredeste punkt.

Benlængde: Længden kan justeres ved at afklippe stoffet 
under sømmene.

Kan afklippes to steder, under den 
markerede søm.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemål
cm

Hoftemål
cm

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51104-00-30

Small 60-66 85-92 51104-00-40

Medium 67-74 93-100 51104-00-50

Large 75-82 101-108 51104-00-60

X Large 83-89 109-114 51104-00-70

2X Large 90-100 115-122 51104-00-80
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ART.NO 51105

Paulina er en kompressionsbody med fuld længde ben. 
Giver ekstra støtte over mave, ryg, lår, knæ og læg. Bodyen 
er åben i skridtet, og benlængden kan forkortes. Der er lynlås 
i begge sider, som gør det nemt at tage bodyen af og på.

Indikationer: Paulina body anbefales efter maveplastik og/
eller fedtsugning på mave, ryg, bagdel, lår, knæ og læg 
eller i forbindelse med lårplastik. NordiCares kompressionstøj 
anvendes efter plastikkirurgiske indgreb for at opnå det 
bedst mulige behandlingsresultat. Kompression forbedrer 
blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter 
operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt 
vaskes ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet 
holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. 
Skal tørres fladt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op 
før vask. Hvis der opstod blodpletter, skal det lægges i blød 
eller vaskes i koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller 
skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på 
det bredeste punkt.

Benlængde: Længden kan justeres ved at afklippe stoffet 
under sømmene.

Paulina - Kompressionsbody

Benlængde kan forkortes i tre 
forskellige længder ved klippe af 
under den markerede søm. 

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemål 
cm

Hoftemål  
cm

Art.no
sort

Small 60-66 85-92 51105-00-40

Medium 67-74 93-100 51105-00-50

Large 75-82 101-108 51105-00-60

X Large 83-89 109-114 51105-00-70

2X Large 90-100 115-122 51105-00-80
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Rakel er en body med ekstra støtte over mave, ryg og lår. 
Bodyen er åben i skridtet, benlængden er justerbar, og 
skulderstropperne er aftagelige. Med lynlås i begge sider er 
den nem at tage af og på.

Indikationer: Rakel-body anbefales i forbindelse med en 
maveplastik og/eller fedtsugning på mave, ryg, balder 
og lår. NordiCares kompressionstøj anvendes efter 
plastikkirurgiske indgreb for at opnå det bedst mulige 
behandlingsresultat. Kompression forbedrer blodomløbet og 
reducerer risikoen for hævelse efter operationen, giver bedre 
opheling og endda smertelindring. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres 
fladt, ikke tørretumbles. Lynlåsen skal lynes op før vask. Hvis 
der opstod blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i 
koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da 
dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. 
Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er 
forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

OBS! Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal 
kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofte: Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på 
det bredeste punkt.

Benlængde: Længden kan justeres ved at afklippe stoffet 
under sømmene.

Rakel - Kompressionsbody

Kan afklippes under den markerede 
søm.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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ART.NO 51106

Størrelse Taljemål 
cm

Hoftemål 
cm

Art.no
sort

X-Small 53-59 79-84 51106-00-30

Small 60-66 85-92 51106-00-40

Medium 67-74 93-100 51106-00-50

Large 75-82 101-108 51106-00-60

X Large 83-89 109-114 51106-00-70

2X Large 90-100 115-122 51106-00-80
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Kim er en justerbar ansigtsbandage i behageligt materiale. 
Bandagens kanter er klipbare hvilket gør, at bandagen kan 
trimmes omkring kinder, hage og hals for optimal komfort og 
pasform. Du kan også klippe i midten af materialet, såsom 
huller til ørerne. Længden af velcrobåndene kan også 
forkortes. Pasform og kompression kan tilpasses ved at justere 
de tre lukkestropper. Bandagen sidder godt på plads, selv om 
natten. Bandagens materiale er åndbart og har en kølende 
fornemmelse mod huden. Bandagen fås i beige i to størrelser.

Indikationer: Ved ansigtsløft og/eller fedtsugning af hage/hals, 
øreplastik eller andet hvor når den stabile kompression under 
hagen, omkring halsen, over kinder, hårgrænsen eller ører ønskes.

Materiale: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder længere, 
når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres fladt, 
ikke tørretumbles. Luk velcro bånd inden vask, brug gerne 
en vaskepose. Hvis der opstod blodpletter, skal det lægges i 
blød eller vaskes i koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller 
skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Bandagens størrelse vælges ud fra størrelsestabellen. 
Størrelsen er fleksibel og kan tilpasses ved påtagning i henhold til 
den ønskede kompression og optimale pasform.
Hals: Bredeste punkt på midten af halsen.
Hoved: Bredeste sted over panden.

Kim - Ansigtsbandage

Materiale og velcrobånd er klipbart 
for at muliggøre optimal komfort 
og pasform.

ART.NO 51107

Størrelse X=Hals Y=Hoved Art.no

S/M 30-40 cm 52-58 cm 51107-08-40
L/XL 38-48 cm 56-62 cm 51107-08-60

Y

X
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Lange kompressionsbukser i strikket sømløst materiale. Hægte 
og krog lukning i begge sider for nem på og aftagning og 
justering af pasform. Åbnet skridt muliggør toiletbesøg uden at 
fjerne beklædningen. Linning med silikonekant for at bukserne 
sidder bekvemt på plads. Bred kile på indersiden af låret for 
den bedste komfort og funktion.

Formstrikket, fl eksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig 
efter kroppen. Afl aster og komprimerer uden at stramme eller 
føles ubehageligt. Formstrikkede zoner i knæ, balder 
og lyskeparti samt forstærkning over bug.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse 1, 
15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen 
for den bedste pasform og den korrekte kompression.

Indikationer: Anbefales efter operation på ben, baller 
eller mave såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Kompression 
forbedrer blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter 
operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring. 

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug 
vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 
Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad 
er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold 
til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke 
føles ubehagelig eller stramme.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofter: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over 
pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.

Patsy - Kompressionsbukser
ART.NO 51201

Størrelse Taljemått
cm

Hoftemått
cm

Lårmått 
cm Farve Art.no

X Small 62-68 86-91 46-50 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Sort 51201-00-80

Hægte og krog lukning på begge 
sider samt silikone i linningen.
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Halvlange kompressionsbukser i strikket sømløst materiale. 
Bukser i træk-på model, lukket skridt. Linning med silikonekant 
for at bukserne sidder bekvemt på plads. Bred kile på 
indersiden af låret for den bedste komfort og funktion.

Formstrikket, fl eksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former 
sig efter kroppen. Afl aster og komprimerer uden at stramme 
eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner i knæ, balder og 
lyskeparti samt forstærkning over bug.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse 1, 
15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen 
for den bedste pasform og den korrekte kompression.

Indikationer: Anbefales efter mindre kirurgi eller 
fedtsugning på ben, baller og/eller mave. Beklædningen 
kan også bruges som et ”Trin 2 produkt” efter et større 
indgreb, når kompression anbefales i længere tid efter 
operation. Ved kompression forbedres kredsløbet, risikoen 
for hævelse efter operation mindskes, der opnås bedre 
opheling og ligeledes smertelindring.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug 
vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 
Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt 
kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges 
omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal 
sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

Hofter: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over 
pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.

Annie - Kompressionsbukser
ART.NO 51202

Silikone kant i taljen. 

Størrelse Taljemått
cm

Hoftemått
cm

Lårmått 
cm Farve Art.no

X Small 62-68 86-91 46-50 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Sort 51201-00-80
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Kompressionsbody med høj ryg i strikket sømløst materiale. 
Bodyen har hægte og krog lukning i begge sider for nem 
af- og påtagning og justering af pasform. Åbent skridt giver 
mulighed for toiletbesøg uden at fjerne beklædningen. 
Bredt snit i ryggen og justerbare skulderstropper for god 
kompression over ryggen og langs siderne. Bred kile på 
indersiden af låret for den bedste komfort og funktion.

Formstrikket, fl eksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former 
sig efter kroppen. Afl aster og komprimerer uden at stramme 
eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder, 
skulder- og lændeparti samt forstærket strikning over bugen.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse 1, 
15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen 
for den bedste pasform og den korrekte kompression.

Indikationer: Anbefales efter indgreb på mave, sider og ryg, 
såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Kompression forbedrer 
blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter 
operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring. 

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug 
vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 
Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt 
kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges 
omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal 
sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.
Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.
Hofter: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over 
pubis, hvor hofte/bækken er bredest.
Lår: Omkredsmåling midt på låret.

Alison - Kompressionsbody
ART.NO 51203

Hægte og krog lukning i begge 
sider og bredt snit i ryggen.

Størrelse Taljemått
cm

Hoftemått
cm

Lårmått 
cm Farve Art.no

X Small 62-68 86-91 46-50 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Sort 51201-00-80

Skulderstropperne kan fastgøres 
foran eller i siderne.
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Kompressionsbody i strikket sømløs materiale, dobbelt 
materiale over bugen. Bodyén kan åbnes helt og let tages på 
umiddelbart efter operation. Hægte og krog lukning i begge 
sider for nem på og aftagning og justering af pasform. Skridtet 
kan åbnes med hægte og krog lukning, hvilket muliggør 
toiletbesøg uden at fjerne beklæningen. Linning med 
silikonekant for at bodyén sidder komfortabelt på plads.

Formstrikket, fl eksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig 
efter kroppen. Afl aster og komprimerer uden at stramme eller 
føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder og rygpart.

Det dobbelte materiale over maven danner en lomme, hvor 
eventuelt indlæg/skum materiale kan indsættes for at give 
ekstra tryk.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse 1, 
15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen 
for den bedste pasform og den korrekte kompression.

Indikationer: Anbefales efter indgreb på maven, såsom 
fedtsugning eller abdominal kirurgi. Kompression forbedrer 
blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter 
operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring. 

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes 
ved højere temperaturer, op til 60 ºC. Produktet holder 
længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug 
vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. 
Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad 
er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i 
henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men 
må ikke føles ubehagelig eller stramme.
Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.
Hofter: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over 
pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Daisy - Kompressionsbody
ART.NO 51204

Hægte og krog lukning i begge 
sider samt i skridtet. Silikone kant 
i taljen.

Størrelse Taljemått
cm

Hoftemått
cm Farve Art.no

X Small 62-68 86-91 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 Sort 51201-00-80





Brokbukser
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Praktisk og diskret skridtbeskytter med høj komfort. Giver 
maksimal støtte og beskyttelse af pungen uden at forårsage 
et ubehageligt tryk mod maven. Designet uden uønskede 
sømme for at sikre optimal komfort. 

Bæres direkte mod huden. Blødt materiale, som er blidt 
mod huden. 

Indikationer: Pungbrok. Før eller efter operation eller ved 
konservativ behandling. For at beskytte/holde på plads 
efter operation/skade eller ved sportsaktiviteter.

Farve: Hvid

Mål: Hoftemål i cm.

Materiale: Bomuld 41%, Polyamid 25%, Polyester 13%,
Elastan 12%, Lycra 9%.

Vaskeanvisninger: Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan 
stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. 
Må ikke tørretumbles. 

Vidar - Skridtbeskytter
ART.NO 50251

Størrelse Hoftemål: A 
cm Art.no

X Small 70-80 50251-09-30

Small 81-90 50251-09-40

Medium 91-102 50251-09-50

Large 103-113 50251-09-60

A
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Loke er et par robuste brokbukser i herremodel. Gylp med 
velcrolukning. Anvendes ved konservativ behandling 
af let eller moderat lyskebrok. Også velegnet til brug 
efter operation med henblik på hurtigere mobilisering, 
smertelindring og forebyggelse af eventuelle tilbagefald. 
Loke har lommer på begge sider til indsætning af 
pelotter. Flade pelotter medfølger. Hvis der ønskes et 
øget tryk, kan der anvendes konvekse pelotter, som skal 
bestilles separat.

Bukserne har forskellige kompressionszoner og er 
fremstillet i et strikmateriale med kraftig kompression 
over bækkenet, mens de er blødere omkring taljen for at 
give maksimal støtte, hvor der er behov for det uden at 
forårsage et ubehageligt tryk mod maven. Designet til at 
give optimal plads til pungen. Yderst velegnet i tilfælde 
af pungbrok, idet bukserne både løfter og støtter. Bæres i 
stedet for almindelige underbukser.  

Indikationer: Ved konservativ behandling af let/moderat 
lyskebrok og/eller pungbrok samt efter operation for at 
støtte det opererede område og give smertelindring. Kan 
også anvendes efter maveoperationer/fedtsugning. 
Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok.

Farve: Nøddebrune

Mål: Hoftemål (B) i cm. Højden (A) måles fra skambenet 
og op.

Tilbehør: Konvekse pelotter til højere kompression bestilles 
separat. Pelotterne leveres i pakker med 1 stk. højre + 1 
stk. venstre. 
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Materiale: Polyamid 54%, Bomull 32%, Gummi 14%. 
Pelotter i Polyetylenskum.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan 
stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke 
renses. Må ikke tørretumbles. 

Loke - Brokbukse herremodel
ART.NO 50252

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 18 76-80 50252-05-02

03 18 81-85 50252-05-03

04 18 86-90 50252-05-04

05 18 91-95 50252-05-05

06 18 96-100 50252-05-06

07 18 101-105 50252-05-07

08 18 106-110 50252-05-08

09 18 111-115 50252-05-09

10 18 116-120 50252-05-10
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Behagelige brokbukser i blødt bomuldsmateriale, som 
giver konstant kompression. Anvendes ved konservativ 
behandling af let eller moderat lyskebrok samt efter 
operation med henblik på hurtigere mobilisering, 
smertelindring og forebyggelse af eventuelle  ilbagefald. 
Bukserne har lommer på begge sider, som er beregnet til 
indføring af pelotter. ”Flade” pelotter medfølger. Hvis der 
ønskes øget tryk, kan der placeres en konveks pelotte i 
lommen. Konvekse pelotter bestilles separat. 

Frej giver optimal støtte ved lyskebrok og anvendes i 
stedet for almindelige underbukser. Bukserne er syet i 
forskellige kompressionszoner for at give optimal støtte, 
hvor der er behov for den.

Indikationer: Ved konservativ behandling af let/moderat 
lyskebrok samt efter operation for at støtte det opererede 
område og give smertelindring. Kan også anvendes efter 
maveoperationer/fedtsugning. I så fald skal pelotterne 
tages ud. Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok. 

Ferve: Lysesblå

Mål: Hoftemål (B) i cm. Højden (A) måles fra skambenet 
og op.

Tillbehør: Konvekse pelotter til højere kompression 
bestilles separat. Pelotterne leveres i pakker med 1 stk. 
højre + 1 stk. venstre. 
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Materiale: Bomuld 88%, Elastan 12%. Pelotter i 
Polyethylenskum. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan 
stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke 
renses. Må ikke tørretumbles. 

Frej - Brokbukse herremodel
ART.NO 50253

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 14 76-80 50253-01-02

03 14 81-85 50253-01-03

04 14 86-90 50253-01-04

05 14 91-95 50253-01-05

06 14 96-100 50253-01-06

07 14 101-105 50253-01-07

08 14 106-110 50253-01-08
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Støttende brokbukser i damemodel med åbning i skridtet. 
Bukserne er fremstillet i et slidstærkt bomuldsmateriale. 
Anvendes ved let eller moderat lyskebrok samt efter 
operation med henblik på hurtigere mobilisering, 
smertelindring og forebyggelse af eventuelle tilbagefald. 
Bukserne har lommer på begge sider til indføring af 
pelotter. “Flade” pelotter medfølger. Hvis der ønskes 
øget tryk, kan der placeres en konveks pelotte i lommen. 
Konvekse pelotter bestilles separat.

Freja giver optimal støtte ved lyskebrok og anvendes i 
stedet for almindelige trusser. Bukserne er syet i forskellige 
kompressionszoner for at give optimal støtte, hvor der er 
størst behov.

Indikationer: Ved konservativ behandling af let/moderat 
lyskebrok samt efter operation for at støtte det opererede 
område og give smertelindring. Kan også anvendes efter 
maveoperationer/fedtsugning. I så fald skal pelotterne 
tages ud. Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok.

Farve: Nude.

Mål: Taljemål i cm. Højden måles fra skambenet og op.

Tilbehør: Konvekse pelotter til højere kompression bestilles 
separat. Pelotterne leveres i pakker med 1 stk. højre 
+ 1 stk. venstre.
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-00-50 
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-00-60

Materiale: Bomuld 86%, Elastan 14%. Pelotter i 
Polyethylenskum. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan 
stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke 
renses. Må ikke tørretumbles. 

Art.no 50257-00-50 Medium,
Art.no 50257-00-60 Large

Freja - Brokbukse damemodel
ART.NO 50254

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 20 65-69 50254-08-02

03 20 70-74 50254-08-03

04 20 75-79 50254-08-04

05 20 80-84 50254-08-05

06 20 85-89 50254-08-06

07 20 90-94 50254-08-07

08 20 95-99 50254-08-08
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Tor er et par slidstærke brokbukser i herremodel. 
Anvendes ved konservativ behandling af let eller 
moderat pungbrok. Også velegnet efter operation med 
henblik på hurtigere mobilisering, smertelindring og 
forebyggelse af eventuelle tilbagefald. 

Bukserne har forskellige kompressionszoner og er 
fremstillet i et strikmateriale med kraftig kompression 
over bækkenet, mens de er blødere omkring taljen for at 
give maksimal støtte, hvor der er behov for det uden at 
forårsage et ubehageligt tryk mod maven. Designet til at 
give optimal plads til pungen. Yderst velegnede i tilfælde 
af pungbrok, idet bukserne både løfter og støtter. Bæres i 
stedet for almindelige underbukser. 

Indikationer: Ved konservativ behandling af let/
moderat pungbrok samt efter operation for at støtte det 
opererede område samt give smertelindring. Kan også 
anvendes efter maveoperationer/fedtsugninger i stedet 
for brokbind. Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok.

Farve: Nøddebrune

Mål: Hoftemål i cm. Højden måles fra skambenet og op.

Materiale: Polyamid 63%, Bomuld 22%, Gummi 15%. 

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan 
stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke 
renses. Må ikke tørretumbles. 

Tor - Brokbukse herr
ART.NO 50256

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 18 76-80 50256-05-02

03 18 81-85 50256-05-03

04 18 86-90 50256-05-04

05 18 91-95 50256-05-05

06 18 96-100 50256-05-06

07 18 101-105 50256-05-07

08 18 106-110 50256-05-08

09 18 111-115 50256-05-09

10 18 116-120 50256-05-10
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Hofte
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Hofte-abduktionsskinne som anvendes til at positionere 
hofteleddene for at modvirke hofteledsluxation hos børn med 
hoftedysplasi. Frejka består af en fleksibel polyethylenskinne 
med polstrede kanter. Over skinnen er der en buks af tekstil.

Indikationer: Medfødt hofteluxation/subluxation. Hoftedysplasi.

Materiale: Polyethylen 49%, Bomuld 29%, Polyamid 13%, 
Polyester 9%. Latexfri.

Vaskeråd: Buksen vaskes i maskinvask 40°. Skinnen aftørres 
med en blød, fugtig klud med mildt vaskemiddel.

Frejka - Abduktionsortose
ART.NO 60232

Størrelse Skinnens 
bredde cm

Mål mellem 
knæ cm

X Small 14 15-18

Small 16 17-20

Medium 18 19-22

Large 20 21-24

X Large 22 23-26

2X Large 24 25-28

X
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Hoftebeskyttere bukser med bløde, patente-rede, Hestesko 
formede skaller i foam materiale. Fås i unisex. Kan anvendes 
i stedet for trusser eller som overtræk bukser. Bukser er luftige 
og behagelig at have på.

Indikationer: Safehip anvendes for at forebygge 
hoftefraktur hos personer, der lider af knogleskørhed 
(osteoporose), tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, 
har tendens til at falde, lider af svimmelhed eller har 
gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret 
og testet i fl ere undersøgelser. Danske studier1 viser, at 
Safehip kan reducere antallet af hoftefrakturer med op til 
75%. Samtidig føler brugerne at de er tryggere og har større 
bevægelsesfrihed i hverdagen. 

Materiale: Bomuld 67%, Polyamid 29% og Elastan 4%. 
Latexfri.

Vaskeråd: Safehip hoftebeskytter maskinvaskes ved 60°.
Tørretumbles ved lav temperatur. Brug ikke klor eller 
blegemidler. Buksens levetid forlænges, hvis vrangen 
vendes udad ved vask. Benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemålet i cm tages over det bredeste sted 
på hoften/bagen.

Safehip® Classic - Hoftebeskyttere
ART.NO 60300, 60307

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no 
Safehip Classic 
Unisex, 1 st

Art.no 
Safehip Classic 
Unisex, 3 st

X Small 65-85 60300-09-30 60307-09-30

Small 75-95 60300-09-40 60307-09-40

Medium 90-110 60300-09-50 60307-09-50

Large 100-120 60300-09-60 60307-09-60

X Large 110-140 60300-09-70 60307-09-70

2X Large 120-150 60300-09-80
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Skallerne sidder korrekt over 
lårbenshalsen for optimal beskyttelse.

Hoftebeskyttere med fastsyede bløde, tekstile skaller. 
Skallerne er fremstillet af 100% tekstil, hvilket gør dem 
åndbare, og buksen er meget kølig at bære. Den 
patenterede hesteskoform virker både stødfordelene og 
stødabsorberende. Unisex- og herremodel anvendes som 
normale trusser/underbukser eller som overtræksbukser. 
Buksen er rundstrikket og meget elastisk. Den er derfor 
nem at tage på og af og fungerer også udmærket 
i kombination med større inkontinensbeskyttelse. 
Modellen Open er åben i skridtet og anbefales 
ved kraftig inkontinens sammen med tapeble eller 
inkontinensbukser. Behøver ikke fjernes ved toiletbesøg. 

Indikationer: Safehip anvendes for at forebygge 
hoftefraktur hos personer, der har tendens til at falde, 
lider af knogleskørhed (osteoporose), tidligere har haft 
hofte- eller andre frakturer, har tendens til svimmelhed 
eller har gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er 
veldokumenteret og klinisk testet i fl ere undersøgelser. 
Hoftebeskyttere anbefales af Sundheds-styrelsen til 
personer med høj risiko for at falde.

Materiale: Bomuld 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%.

Vaskeråd: Safehip AirX kan vaskes mindst 100 gange 
i temperaturer op til 95°. De kan tørretumbles ved høj 
temperatur, uden at skallerne tager skade. Ved lavere 
vaske/tørretumble-temperatur forlænges levetiden på 
skaller/bukser. Brug ikke blegemidler med klor. Benyt 
gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm tages over det bredeste sted 
på bagen.

Safehip® AirX - Hoftebeskyttere
ART.NO 60310 Fastsyede skaller

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no 
Safehip AirX 
Unisex

Art.no 
Safehip AirX 
Herr

Art.no 
Safehip AirX 
Open

X Small 65-85 60310-09-30 60311-39-30 60314-09-30

Small 75-95 60310-09-40 60311-39-40 60314-09-40

Medium 90-110 60310-09-50 60311-39-50 60314-09-50

Large 100-120 60310-09-60 60311-39-60 60314-09-60

X Large 110-140 60310-09-70 60311-39-70 60314-09-70

2X Large 120-150 60310-09-80 60311-39-80 60314-09-80
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Hoftebeskyttere med fastsyede bløde, tekstile skaller. 
Skallerne er fremstillet af 100% tekstil, hvilket gør dem 
åndbare, og buksen er meget kølig at bære. Den 
patenterede hesteskoform virker både stødfordelene 
og stødabsorberende. Safehip AirX Discreet dame- og 
herremodel anvendes som normale trusser/underbukser 
eller som overtræksbukser. Buksen er rundstrikket og 
meget elastisk. Den er derfor nem at tage på og af. 
Safehip AirX Discreet er udviklet primært til aktive og 
hjemmeboende personer med faldfare.

Indikationer: Safehip AirX Discreet beskytter mot 
hoftefraktur hos personer, der har tendens til at falde, 
lider af knogleskørhed (osteoporose), mennesker, der 
tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens 
til svimmelhed eller har gangbesvær. Virkningen af 
Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og klinisk 
testet i fl ere undersøgelser og reducerer risikoen for 
et hoftebrud ved fald. Hoftebeskyttere anbefales af 
Sundheds-styrelsen til personer med høj risiko for at falde.

Materiale: Polyamid 94%, Elastan 6%. Latexfri.

Vaskeråd: Safehip AirX Discreet kan vaskes mindst 100 
gange i temperaturer op til 60°. De kan tørretumbles ved 
lav temperatur, uden at skallerne tager skade. Ved lavere 
vaske/tørretumble-temperatur forlænges levetiden på 
skaller/bukser. Brug ikke blegemidler med klor. Benyt 
gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm tages over det bredeste sted 
på bagen.

Safehip® AirX Discreet - Hoftebeskyttere
ART.NO 60340 Fastsyede skaller

Skallerne sidder korrekt over 
lårbenshalsen for optimal beskyttelse.

Safehip® AirX Discreet Dam

Safehip® AirX Discreet Herr

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no 
Safehip AirX 
Discreet Dam

Art.no 
Safehip AirX 
Discreet Herr

Small 75-95 60340-40-40 60340-30-40

Medium 90-105 60340-40-50 60340-30-50

Large 100-115 60340-40-60 60340-30-60

X Large 110-130 60340-40-70 60340-30-70

2X Large 125-150 60340-40-80 60340-30-80
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Skallerne sidder korrekt over 
lårbenshalsen for optimal beskyttelse.

Safehip Active er en hofteortose, der er specielt designet til 
seniorer med aktiv livsstil, som ønsker en effektiv beskyttelse 
mod hoftefraktur ved daglige aktiviteter. Safehip Active 
giver tryghed for personer, der løber risiko for eller er 
bange for at falde. Safehip Active kan også anvendes ved 
gangtræning/rehabilitering postoperativt efter hoftefraktur. 
Samtidig som Safehip Active be-skytter mod hoftefraktur 
giver hoftebeskytteren en behagelig kompression.

Indikationer: Safehip anvendes for at forebygge hoftefraktur 
hos personer, der lider af benskørhed (osteo-porose), 
tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens 
til at falde, lider af svimmelhed eller har gangbesvær. 
Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og testet 
i fl ere undersøgelser. Danske Studier1 viser, at Safehip 
kan reducere antallet af hoftefrakturer med op til 75%. 
Samtidig føler brugerne at de er tryggere og har større 
bevægelsesfrihed i hverdagen. 

Materiale: Polyester 78%, Elastan 22%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og 
benyt gerne vaskepose. Produktets levetid forlænges, hvis 
vrangen vendes udad ved vask.

Safehip® Active - Hoftebeskyttere
ART.NO 60330

Vigtigt: Produktet anbefales 
udelukkende til personer, der selv 
kan kontrollere korrekt applicering 
ifl g. brugsanvisningen.

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Højde 

midt for
Højde 
midt bag

Small 85-95 60330-00-40

17 cm 26 cm

Medium 95-105 60330-00-50

Large 105-115 60330-00-60

X Large 115-125 60330-00-70

2X Large 125-140 60330-00-80

Fastsyede skaller
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StabilEazy - Knæortose
ART.NO 70508

Stabiliserende knæortose i træk-på-model. Designet 
til støtte og stabilisering af patella. Inkluderer cirkulær 
gel pude til støtte omkring patella. Mediale og laterale 
skinner til stabilisering. Ortosen er lavet af et blødt og 
luftgennemtrængeligt materiale. Silikone kant gør att 
ortosen sidder på plads. Længden af ortosen er 30 cm.

Indikationer: Patellofemoralt smertsyndrom (PFSS), generel 
smerte tilstand i knæet.

Størrelse: S-XL Universel højre/venstre.

Materiale: Polyamid 54%, Elastik 46%.

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Brug ikke 
blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe 
materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.

Størrelse Omkreds 
cm Art.no

Small 33-36 70508-00-40

Medium 36-38 70508-00-50

Large 39-42 70508-00-60

X-Large 42-46 70508-00-70 Silikone kant gør att ortosen sidder 
på plads.
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Knee-O-Band - Patella bånd
ART.NO 70512

Knee-O-Band er en enkel og effektiv støtte til at 
afl aste patellarsenen. Let at tage på og stramme med 
velcrolukning. Neoprenpude i antislip materiale holder 
huden og giver behagelig tryk/afl aste for patellarsenen.

Indikationer: Afl æsning til knæet på Schlatter, Jumper’s 
knæ og patellofemoral smertsyndrom (PFSS).

Størrelse: 3XS-2XL Universel højre/venstre.
3XS-S: Barn størrelser.

Materiale: Latexfri Neopren, Nylon, Polyester, Elastik.

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre 
båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må 
ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.

C
hi

ld

Størrelse Omkreds 
cm Art.no

3X-Small 25,5-28 70512-00-10

2X-Small 28-30,5 70512-00-20

X-Small 30,5-33 70512-00-30

Small 33-35,5 70512-00-40

Medium 35,5-38 70512-00-50

Large 38-40,5 70512-00-60

X-Large 40,5-46 70512-00-70

2X-Large 46-51 70512-00-80
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Knee-O-Trakker - Patella ortose
ART.NO 70511

Knee-O-Trakker er en patellastabiliserende ortose med 
mulighed for at påvirke retningen af patella. C-formet 
neoprenpude der holder huden og giver maksimal 
patellakontrol. Ortosen anbringes med puden enten 
medialt eller lateralt. Tryk/støtte af patella justeres og 
kontrolleres ved hjælp af to bånd.

Indikationer:Subluxation/luxation af patella og 
patellofemoral smertsyndrom (PFSS).

Størrelse: XS-4XL Universel højre/venstre.
XS-S: Barn størrelser.
2XL-4XL: King-size.

Materiale: Latexfri Neopren, Polyester, Nylon, Elastik.

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre 
båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må 
ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.
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Størrelse Omkreds 
cm Art.no

X-Small 30,5-33 70511-00-30

Small 33-35,5 70511-00-40

Medium 35,5-38 70511-00-50

Large 38-40,5 70511-00-60

X-Large 40,5-46 70511-00-70

2X-Large 46-51 70511-00-80

3X-Large 51-56 70511-00-90

4X-Large 56-61 70511-00-91
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LillaLux - Patella ortose
ART.NO 70513

Ortose i wrap model til stabilisering af patella. 
C-formet skumpude til stabilisering af patella. Støtte 
omkring patella kan justeres gennem tilpasning af 
velcrostropperne. Anti-slip stropper på indersiden af 
ortosen gør det sikkert på plads. 

Indikationer: Subluxation/luxation af patella og 
patellofemoral smertsyndrom (PFSS).

Størrelse: XS-XL Universel højre/venstre.
XS-S: Barn størrelser.

Materiale: Polyester 90%, Polyamid 4%, Nylon 3%, 
Styrene Butadiene Rubber (SBR) 2%, LDPE-skum 1%. 

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 ºC. Brug vaskepose. 
Tørres plant. Fastgør velcro stropperne og fjern den 
C-formede pude. skinnerne inden vask. Brug ikke 
blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe 
materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.

C
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Størrelse Omkreds 
cm Art.no

X-Small 25-28 70513-00-30

Small 28-36 70513-00-40

Medium 33-41 70513-00-50

Large 38-46 70513-00-60

X-Large 45-55 70513-00-70

Lycra fl eece - 3 lag af lamineret 
materiale.
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FlexiWrap - Knæortose
ART.NO 70517

Stabiliserende knæortose i wrap model. Monocentriske 
skinner er placeret i åbne lommer og kan let fjernes fra 
ortosen og omformes til at følge benets kontur, hvis det 
er nødvendigt. Ortosen er lavet i neopren materiale 
der giver kompression og stabilisering omkring knæet. 
Velcro-lukninger gør ortosen nem at tilpasse og justere. 
Længden af ortosen er 29 cm.

Indikationer: Støtte af knæstabilitet og generelle 
smerteforhold i knæet. 

Størrelse: XS-2XL Universel højre/venstre.
XS-S: Barn størrelser.

Materiale: Styrenbutadien gummi (SBR) 50%, Rustfrit stål 
38%, Nylon 10%, Viskose 1%, Polyamid 1%.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 ºC. Brug vaskepose. 
Tørres plant. Fastgør velcro stropperne og fjern 
skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må 
ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.
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Størrelse Omkreds 
cm Art.no

X-Small 25-28 70517-08-30

Small 28-34 70517-08-40

Medium 34-39 70517-08-50

Large 39-46 70517-08-60

X-Large 46-56 70517-08-70

2X-Large 56-61 70517-08-80
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AiryROM - Post-op knæortose
ART.NO 70521

Orthosen har skinner med justerbar fl exion/
extensionsstop, ROM. Justering av skinnerne er lavet 
med en stift, som derefter fastgøres med plastikdæksel. 
Extension og fl exion kan justeres og låses i 0°, 10°, 
20°, 40°, 60° og 90° samt fri bevægelse i fl exion. 
Skinnerne kan let fjernes fra lommerne og omformes 
for at følge benets kontur. Ortosen er lavet af AirX, et 
åndbart blødt materiale med gode stabiliserings- og 
kompressionsgivende egenskaber. Velcro-lukninger gør 
ortosen nem at tilpasse og justere. Ortosen er 50 cm lang.

Indikationer: Postoperativt efter knoperation af 
ledbåndskader (ACL, PCL, MCL, LCL). Begrænsning 
af hyperextension. Pos-traumatisk stabilisering af 
ledbåndskader.

Størrelse: XS-XL Universel højre/venstre.
XS-S: Barn størrelser.

Materiale: Polyester 60%, Aluminium 26%, Polyamid 4%, 
Nylon 4%, Elastan 4%, Polyethylen 2%.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 ºC. Brug vaskepose. 
Tørres plant. Fastgør velcro stropperne og fjern 
skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må 
ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds omkring knæ, over patella.

C
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Størrelse Omkreds 
cm Art.no

X-Small 25-28 70521-00-30

Small 28-34 70521-00-40

Medium 34-40 70521-00-50

Large 40-46 70521-00-60

X-Large 46-56 70521-00-70
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NeoROM - Stabiliserende knæortose
ART.NO 70526

En anatomisk stabiliserende knæortose i wrap model. 
Orthosen har skinner med justerbar fl exion/extensionsstop, 
ROM. Justering av skinnerne er lavet med en stift, som 
derefter fastgøres med plastikdæksel. Extension og fl exion 
kan justeres og låses i 0°, 10°, 20°, 40°, 60° og 90° samt fri 
bevægelse i fl exion. Skinnerne kan let fjernes fra lommerne 
og omformes for at følge benets kontur. Ortosen er lavet 
af neopren, et åndbart blødt materiale med gode 
stabiliserings- og kompressionsgivende egenskaber. 
Velcro-lukninger gør ortosen nem at tilpasse og justere. 
Denne ortose fi ndes i ekstra store størrelser, 2XL-4XL. 
Ortosen er 40 cm lang.

Indikationer: Stabilisering af knæled, posttraume og 
postoperation. Begrænsning af hyperextension.

Størrelse: S-4XL Universel højre/venstre.
2XL-4XL: King-size.

Materiale: Latexfri neopren, polyester, aluminium, nylon.

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør 
burre båndet og fjern skinnerne inden vask. Brug ikke 
blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe 
materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

K
in

g
-s

iz
e

Størrelse 1. Omkreds  
lår cm

2. Omkreds  
mitt-patella 

cm

3. Omkreds  
mole cm Art.no

Small 40,5-46 30,5-35,5 28-33 70526-00-40

Medium 46-48,5 35,5-40,5 33-35,5 70526-00-50

Large 48,5-53,5 40,5-46 38-40,5 70526-00-60

X-Large 53,5-58,5 46-51 43-46 70526-00-70

2X-Large 58,5-63,5 51-56 48,5-51 70526-00-80

3X-Large 63,5-68,5 56-61 53,5-56 70526-00-90

4X-Large 68,5-71 61-66 56-58,5 70526-00-91

15 cm

15 cm

1.

2.

3.

Måltagning:

1. Omkreds omkring lår cm (ca 15 cm ovenfor mid-patella). 
2. Omkreds omkring knæ, over patella.
3. Omkreds omkring mole cm (ca 15 cm nedenfor mid-patella). 
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Postoperativ knæortose, der anvendes som stabiliserende 
eller immobiliserende ortose efter skade eller operation 
af knæleddene til kontrol af fl eksion eller ekstension 
samt medial/lateral stabilitet. Skinnernes længde justeres 
ved hjælp af ortosens teleskopmekanisme foroven og 
forneden. Ved behov kan skinnerne bøjes yderligere, så 
de følger benets kontur. BEMÆRK! Bøjningen skal foretages 
i aluminiumsdelen. Ortosens led kan enkelt indstilles til 
det ønskede bevægelsesområde uden brug af værktøj. 
Stop i fl eksionsretningen kan indstilles til 0-120°, og stop i 
ekstensionsretningen kan indstilles til 0-90°. Justeringen 
foretages i intervaller på 10°. Den åbne polstring gør ortosen 
luftig og behagelig at have på. 

Indikationer: Til immobilisering af knæled postoperativt/
posttraumatisk. 

Størrelse: Universel, passer både til højre og venstre. 

Materiale: Skinner i aluminium. Polstring i polyester. Latexfri. 

Vaskeanvisninger: Tekstilpolstring vaskes på højst 60 °C, 
tørres fl adt. Leddene kan tørres af med en blød, fugtig klud. 

Tilbehør: Ekstra polstring bestilles separat:
- Delt polstring   art.no 70636-06-00
- Hel polstring   art.no 70629-01-60
- Bandset   art.no 70635-56-00

NordiCare ROM - Post-op knæortose
ART.NO 70635

1. Led med hurtiglåsefunktion – 
nemme at justere.
2. Universalstørrelse, kan justeres i 
højden med teleskopindstilling.

1. 2.

Ortosens længde

Hele ortosen 504 - 628 mm

Ortosens længde fra ledcentrum

Underben 252 - 314 mm

Overben 252 - 314 mm

Størrelse Farve Art.no

Universal Grå/blå 70635-06-50
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Contender Knäortos anvendes efter skade eller operation 
på knæ eller ben, hvor der er behov for et kontrolleret 
bevægelsesområde eller fuldstændig immobilisering 
af knæleddet. Udviklet til at muliggøre hurtig og enkel 
postoperativ tilpasning. Contender er en af de letteste rigi
de ortoser på markedet. 

Ortosens inderside er udstyret med et blød polstring i et 
foam-materiale med god friktion, som griber fat om benet 
og sikrer, at ortosen bliver siddende, hvor den skal. Hurtig-
låsen gør ortosen enkel at tage på og gør det muligt at 
foretage meget små justeringer, som sikrer den bedst mulige 
pasform. Skinnerne kan bøjes, så de kan tilpasses til hver 
enkelt patient. Ved hjælp af ortosens teleskopmekanisme 
kan ortosens længde justeres fra 45 cm til 66 cm i trin på 
0,3 cm. Teleskopsystemet gør det også muligt at fl ytte 
benmanchetterne. 

Ekstension og fl eksion kan justeres og låses fra -10° til 40° i 
intervaller på 10°. Kontrolleret bevægelsesområde 
mellem -10° og 110° justeres enkelt med trykknapper. 

Indikationer: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk 
stabilisering. Til kontrol af bevægelsesområde efter operation 
af ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, artrose, stabil 
femurfraktur, total knæplastik og skinnebensfraktur. BEMÆRK! 
Må kun anvendes efter afprøvning og rekommandation om 
anvendelsen af medicinsk uddannet personale.

Kontraindikation: Ikke beregnet til personer med vægt >110 kg.

Størrelse: Universalstørrelse. 

Måltagning: Lårets omkreds i cm (ca. 15 cm over patella). 
Passer til lår med en omkreds på op til 86 cm. 

Materiale: Aluminium, foam, velcro. Latexfri.

Vaskeanvisninger: Tekstilpolstring vaskes på 40 °C, tørres fl adt. 
Leddene kan tørres af med en blød, fugtig klud. 

Tilbehør: Ekstra polstring og bandset kan købes separat: 
- Polstring til Contender Lite  art.no 70638-00-51
- Polstring til Contender Full Foam  art.no 70639-00-51
- Bandset til Contender Universal  art.no 70638-00-52
- Strapattachment Small   art.no 70638-90-45
- Strapattachment Large   art.no 70638-90-65

Contender - Post-op knæortose 
ART.NO 70638, ART.NO 70639

Model Art.no

Lite 70638-00-50

Full Foam 70639-00-50
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Stride OA (slidgigt) er en let og bekvem lavprofilortose, 
som anvendes til smertelindring og for at lette og 
forbedre funktionen ved knæartrose. Skinnen har unikke 
muligheder for at vinkles med den medfølgende nøgle 
og kan indstilles til en medial eller lateral aflastning. 
Bevægelsesgraden kan indstilles i forlængelse 0-45 
grader og 45-90 grader af fleksion.

Skinnen har kun en skinne så kontralateralt kontakt 
undgås i den tid. Perfekt til patienter med bilaterale 
gener og patienter, der har begrænset mellemrum 
mellem lår eller knæ, når de går. 

Stride anvendes lateralt og åbnes/lukkes let med fire 
quick release knapper.

Støbt polstring med silikonebeklædt overflade på 
indersiden som mindsker risikoen for tibialt tryk og 
eliminerer risikoen for glidning. 

Indikationer: Mild til svær grad af knæledsartrose i ét 
kompartment, gonarthrosis.

Kontraindikation: Ikke beregnet til personer med vægt 
>110 kg.

Størrelse: Standard for personer under 182 cm
Høj til personer over 182 cm
Fås til højre og venstre knæ.

Materiale: Skinne i aluminium, knæpude i neopren. Foret 
med et ruskindslignende materiale i polyester. Skridsikker 
silikone indvendigt. 

Vaskeanvisninger: Tekstilpolstring vaskes på 40 °C, tørres 
fladt. Leddene kan tørres af med en blød, fugtig klud. 

Tilbehør: Ekstra polstring kan købes separat. 
- Polstring til Stride OA, venstre  art.no 70652-10-55
- Polstring til Stride OA, højre  art.no 70652-20-55

Stride OA - Knæortose
ART.NO 70652

Standard Høj

Højre 70652-20-50 70652-20-60

Venstre 70652-10-50 70652-10-60

Størrelse Universel Universel

Patientens 
højde < 182 cm > 182 cm

Passer til lår med en omkreds på op 
til 76 cm.
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PlusPoint knæortose er velegnet til personer med 
moderat til alvorlig ligament instabilitet fra korsbånd eller 
laterale ledbånd (ACL, PCL, MCL og LCL). Giver støtte og 
begrænsning af ROM efter ligamentrekonstruktion eller 
meniskoperation. Knæortosen forhindrer hyperekstension 
ved at begrænse rækkevidden af   fleksion og ekstension. 
Knæortosen har anatomisk design med en stabil 
og letvægtsramme, der nemt kan omdannes. Ved 
applicering forhindre de lette nummererede bånd at 
ortosen rotere. 

Båndene er polstrede, sømløse og meget behagelige 
direkte mod huden. Det polycentriske led er fladt og har 
plug-in stopper for, at begrænse fleksion og ekstension. En 
anatomisk formet polstring til mediale kondyl er placeret 
på ortosen og giver en behagelig støtte. To alternative 
tykkelser på polstring følger med produktet og kan nemt 
erstatte den færdigmonterede. Polstringen til ortosen 
er fastgjort med sikre trykknapper. Knæortosen sidder 
godt fast, takket være et overfladelag med hudvenligt 
skridsikkert materiale

ROM, bevægelsesinterval: 
Fleksion: 45-90 ° (i interval af 15 °)
Ekstension: 0-40 ° (i interval af 10 °)
Immobilisering: 0-30 ° (i interval af 10 °)

Indikationer: 
Moderat til alvorlig ligamentinstabilitet i knæ (ACL, 
PCL, MCL og LCL). Kompleks instabilitet af knæleddet, 
traumatisk eller degenerativ. Til immobilisering af knæled, 
post-op / post trauma. Profylaktisk beskyttelse af ledbånd 
ved sportsaktivitet.

Materiale: Aluminiumskinner. Polyesterpolstring. Latex-fri.

Vaskeanvisninger: Leddet kan tørres af med en blød, 
fugtig klud.

Størrelse og mål:
Størrelse: S - 2XL
Højde: 40 cm
Låromkreds: Mål 15 cm over knæet, fra centrum af patella.

PlusPoint - Knæortose
ART.NO 70653

Venstre Højre
Omkreds 
lår i cm

Størrelse Art.no Størrelse Art.no

S 70653-10-40 S 70653-20-40 39-47

M 70653-10-50 M 70653-20-50 47-53

L 70653-10-60 L 70653-20-60 53-60

XL 70653-10-70 XL 70653-20-70 60-67

2XL 70653-10-80 2XL 70653-20-80 67-75

Anatomisk design, stabil ramme 
med lav vægt, let formet og med 
polycentrisk led.
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ImmoKid - Immobiliseringsortose
ART.NO 70510

ImmoKid er en pædiatrisk ortose og bruges til 
immobilisering af knæleddet.

To anatomisk formede aluminiumsskinner bagpå giver 
god komfort og pasform. Sideskinnerne er fastgjort med 
velcro og kan fl yttes til individuel justering, skinnerne 
skal centreres medialt/lateralt ved knæet og i lårbenets 
længderetning. Alle skinner kan bøjes/formes. Ortosen 
fi kseres ved hjælp af tre elastiske bånd med velcro. Det 
er muligt at klippe materialet til og dermed reducere 
omkredsen yderligere, så ortosen passer til meget små 
knæ/ben.

Indikationer: Til immobilisering af knæet efter operation 
eller traume.

Størrelse: 2XS-S, Universal størrelse, obs: barn størrelser.

Materiale: Polyester, Bomuld, Nylon, Aluminium. 

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre 
båndet inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller 
skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må 
ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Omkreds lår, mål 10 cm over knæet, fra 
centrum af patella.

C
hi

ld

Størrelse Længde 
cm

Omkreds  
cm Art.no

2X-Small 15 28 70510-00-20

X-Small 23 35,5 70510-00-30

Small 27 35,5 70510-00-40

10 cm
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Immo anvendes til immobilisering af knæleddet. Immo 
har velcrolukning for enkel tilpasning. Ortosen består af 
tre dele, der nemt kan fastgøres  med velcro for at passe 
til forskellige størrelser/omfang af benet. Den bageste del 
har to aluminium skinner, der er formskåret for komfort 
og pasform. Udovre to laterale skinner til ekstra støtte. 
Skinnerne er let aftagelige og formbare. Fæstnes med 
hjælp af velcrobånd gennem D-ringen midt foran. 
Velegnet til både venstre og højre knæ.

Indikationer: Til immobilisering af knæet postoperativt/
post trauma.

Materiale: Polyetylen 52%, Polyamid 48%. Aluminium. 
Latexfri.

Vaskeråd: Håndvask, plan tørring, hæft velcrobåndene 
inden vask.

Måltagning: Tages proksimalt for patella, siddende 
med knæet lidt flekteret. I skemaet hedder det størrelse, 
længde og knæ omkreds.

Immo - Immobiliseringsortose
ART.NO 70625

Størrelse Længde cm Omkretsen 
knæ cm Art.no

Small 35 34-42 70625-01-40

Medium 50 35-44 70625-01-50

Large 60 37-46 70625-01-60

X Large 70 39-48 70625-01-70
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Svensk - Overstrækningsortose

Svensk overstrækningsortose anvendes til hyperextension 
eller ustabilitet i knæleddet. Enkel, rigid model. Trykpuden 
i knæfolden kan justeres.

Indikationer: Hyperekstension af knæleddet.

Materiale: 3 mm duraluminium, bomuldbånd.
Polstring i blødt læder i knæleddet. Latexfri.

Vaskeråd: Håndvask, brug en mild sæbeopløsning eller
opvaskemiddel.

Måltagning: Omkreds 10 cm over knæcentrum.

ART.NO 70650

Størrelse
Omkreds 

10 cm over 
knæleddet

Art no

S/M 28-38 cm 70650-09-40

L/XL 38-53 cm 70650-09-60
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ART.NO 70651

Ledad Svensk overstrækningsortose anvendes ved 
hyperekstension eller instabilitet i knæleddet. Instabiliteten 
kan være forårsaget af både muskelsvaghed omkring 
knæet som instabilitet i knæleddets ledbånd eller 
ledkapsel. Ledad svensk er en lang leddelt model med 
justerbare stropper. Aluminiums ramme, let at tilpasse til 
den bedste pasform. De bløde stropper gør at ortosen er 
behagelig i både stående og siddende stilling.

Indikationer: Hyperekstension af knæleddet. Instabilitet 

i varus/valgus. Neurologiske skader eller sygdomme som 
forårsager svaghed i musklerne ved knæleddet. Forreste 
korsbåndsskade. Genu recurvatum.

Kontraindikation: Ikke beregnet til brug under sportsaktivitet.

Materiale: Ramme: Aluminium. Stropper: Blød polstring med 

velcro, 100% nylon. Latexfri.

Vask: Vask i hånden, anvend mild sæbeopløsning
eller vaskemiddel.

Ledad Svensk - Overstrækningsortose

Størrelse
Omkreds 

10 cm over 
knæleddet

Art no

S/M 28-38 cm 70651-00-40

L/XL 38-53 cm 70651-00-60





Fod
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Stadig er en stabil ankelortose som kan anvendes ved 
akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. 
Ortosen kan også anvendes med forebyggende henblik. 
Anatomisk udformede lægter for medial/lateral side. Den 
bløde polstring former sig efter ankelens kontur giver god 
støtte og komfort. Lægterne kan vendes så at ortosen passer 
både højre og venstre fod. Stabile velcrobånd fi kserer 
ortosen i rette beliggenhed. For optimal funktion skal ortosen 
anvendes sammen med sko, type vandresko/gymnastiksko. 

Størrelse: En størrelse som passer højre eller venstre fod.

Indikationer: Anvendes ved akutte skader eller langvarig 
instabilitet i ankelleddet alternativt med forebyggende 
henblik ved f.eks. idræt.

Materiale: Plastic lægter i polypropylen. Bånd i polyamid. 
Polstring i polyetylen skum i polyester lomme. Latexfri.

Vaskeråd: Håndvask, luk velcrobånd ved vask.
Plastskinner tørres af med blød fugtig klud,
anvend mildt vaskemiddel.

Stadig - Ankelortose
ART.NO 80120

Størrelse Farve Art.no

Universal Sort 80120-00-50
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AirFoam - Ankelortose

AirFoam er en stabil ankelortose som kan anvendes ved 
akutte skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. 
Ortosen kan også anvendes med forebyggende henblik 
ved f. eks. idræt. Anatomisk udformede lægter for medial/
lateral side. For optimal støtte og kompression består 
polstringen af en kom-bination af luft og foam som former 
sig efter anklens kontur. Luft mængden kan justeres efter 
patientens behov hvilket er særligt nyttigt ved hævelse. 
Lægterne kan vendes så at ortosen passer både højre 
og venstre fod. Stabile velcrobånd fi kserer ortosen i den 
rigtige position. For optimal funktion skal ortosen anvendes 
sammen med snøresko, vandresko/gymnastiksko. 

Størrelse: En størrelse som passer højre eller venstre fod.

Indikationer: Anvendes ved akutte skader eller langvarig 
instabilitet i ankelleddet alternativt med forebyggende 
henblik ved f.eks. idræt.

Materiale: Plastic lægter i polypropylen. Bånd i polyamid. 
Polstring; ydreside i polyuretan, inderside i polyeten skum.

Vaskeråd: Håndvask, luk velcrobånd ved vask. Plastskinner 
tørres af med blød fugtig klud, anvend mildt vaskemiddel.

ART.NO 80123

Størrelse Farve Art.no

Universal Sort 80123-00-50
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WalkerFix - Ankelortose
ART.NO 80210

WalkerFix fi kserer fodleddet med skafter af aluminium. 
Modellen har lav vægt og er brugervenlig. Rullesålen 
giver en jævn og blød gang. Den lave profi l bevirker, at 
personen kan bruge en normal sko på den anden fod. 
Cirkulære velcrobånd. Blød polstring.

Indikationer: Anvendes ved behandling, hvor det er 
nødvendigt med fi ksering eller begrænsning af bevæge-
ligheden i fodled fx efter akillessenerupturer, stabile 
frakturer i underben og/eller ankel, akutte forstuvninger, 
skader på bløddele.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-skum, 29% Polyester. 
Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. 
Polstring håndvaskes max 30° og lufttørres. 
Må ikke tørretumbles.

Tilbehør:
• Hælkil venstre(Universal):   80215-10-00
• Hælkil høyre: (Universal):   80215-20-00
• Strømper i 2-pak (Universal):  80215-30-00 
• Hygienbeskyttelse 10-pak (Universal):  80219-00-00

Størrelse Tilsv. 
skostørrelse Art.no

Small 36-39 80210-00-40

Medium 40-43 80210-00-50

Large 44-47 80210-00-60
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WalkerROM - Ankelortose
ART.NO 80211

WalkerROM har lav vægt og er brugervenlig. Justerbare 
skafter af aluminium og cirkulære velcrobånd. Rullesålen giver 
en jævn og blød gang. Den lave profi l bevirker, at personen 
kan bruge en normal sko på den anden fod. Leddet kan
justeres fra 45° fl exion og 45° extension, med intervaller på 
7,5°. Ortosens led kan indstilles til låst position, til det ønskede 
bevægelsesområde eller till fri bevægelighed. Levereres med: 
2 extra stoppstift, 1 unbrakonøgle.

Indikationer: Anvendes ved behandling, hvor det 
er nødvendigt med fi ksering eller begrænsning af 
bevægeligheden i fodled fx efter akillessenerupturer, stabile 
frakturer i underben og/eller ankel, akutte forstuvninger, 
skader på bløddele.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-skum, 29% Polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. 
Polstring håndvaskes max 30° og lufttørres. 
Må ikke tørretumbles.

Tilbehør:
• Strømper i 2-pak (Universal):  80215-30-00 
• Hygienbeskyttelse 10-pak (Universal):  80219-00-00

Størrelse Tilsv. 
skostørrelse Art.no

X-Small 34-35 80211-00-30

Small 35-38 80211-00-40

Medium 39-43 80211-00-50

Large 44-45 80211-00-60

X-Large 45-48 80211-00-70
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JuraWalker Fixed Short - Ankelortose

JuraWalker Fixed Short fi kserer fodleddet med skafter af plast. 
Modellen har lav vægt og er brugervenlig. Rullesålen giver en 
jævn og blød gang. Ekstra hælbredde for øget stabilitet. Den 
lave profi l bevirker, at personen kan bruge en normal sko på 
den anden fod. Cirkulære velcrobånd. Blød polstring.

Indikationer: Anvendes ved behandling, hvor det er nødvendigt 
med fi ksering eller begrænsning af bevægeligheden i fodled 
fx efter stabile frakturer i fod, akutte forstuvninger, skader på 
bløddele eller postoperativ immobilisering.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester. 
Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. Polstring 
håndvaskes max 30° og lufttørres. Må ikke tørretumbles.

Tilbehør:
• Hygienbeskyttelse 10-pak (Universal):  80219-00-00

ART.NO 80214

Størrelse Tilsv. 
skostørrelse Art.no

X-Small 34-35 80214-50-30

Small 35-38 80214-50-40

Medium 39-43 80214-50-50

Large 44-45 80214-50-60

X-Large 45-48 80214-50-70
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Cirrus er en individuelt tilpasset airwalker, der giver 
maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er fuldt 
integreret, så kompression og pasform kan justeres 
uden en separat pumpe. Walkeren har en pumpe på 
hver side med uafhængig betjening. Skinnen er nem at 
justere med tre velcrobånd. Både skinne og polstringen 
er ventileret og anatomisk udformet. Rullesål med 
av profi l giver god stabilitet og gør det lettere at gå 
normalt. Lav vægt.

Som tilbehør er der en hælkile, hvis der ønskes øget 
plantarfl eksion. Fem uafhængige kiler sættes sammen 
til den ønskede højde.

Indikationer: Til behandling af blødtvævsskader, 
forstuvninger, stabile frakturer og akillesseneruptur. 
Også til postoperativ stabilisering af anklen.

Materiale: Polypropylen 62 %, Gummi 5 %, Nylon 11 %, 
PU-skum 8 %, TPU 6 %, EVA 3 %, Metal 3 %, Papirmasse 2 
%. Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. 
Polstring håndvaskes og lufttørres. Må ikke tørretumbles.

Opmåling: Modsvarende skostørrelse.

Tilbehør:
• Hælkil venstre(Universal):   80215-10-00
• Hælkil høyre: (Universal):   80215-20-00
• Strømper i 2-pak (Universal):  80215-30-00 
• Hygienbeskyttelse 10-pak (Universal):  80219-00-00

Størrelse Skostørrelse Art.no

X Small 34-35 80215-00-30

Small 35-38 80215-00-40

Medium 39-43 80215-00-50

Large 44-45 80215-00-60

X Large 45+ 80215-00-70

Cirrus - Airwalker
ART.NO 80215

Integrerede pumper på begge sider 
giver selvstændig regulering af 
kompressionen.

Lav rullesål til naturlig gangart.

Aftagelig og justerbar tåbeskyttelse.

De cirkulære bånd kan trådes 
gennem yderdelen for at opnå 
maksimal komprimering.
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Arcus er designet til at afl aste hæl og hælsår ved tryk 
fra sengelejet. Arcus kan også anvendes til at forhindre 
kontraktur i ankelleddet samt til behandling af ikke-
fi kserede plantarfl eksionskontrakturer. Skinnen holder foden 
i neutral position for sengeliggende og bibeholder dorsal-
plantarfl eksion ved bevægelse. 

Skoen er foret med blødt, aftageligt polstringsmateriale, som 
kan åbnes over hælen. Hældelen er fremstillet i gennemsigtig 
plast, så det ikke er nødvendigt at tage skoen af ved 
inspektion af hud eller sår. Med justerbare velcrostropper på 
hver side kan graden af plantarfl eksion fi kseres/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 
og bidrager til at opretholde en neutral vinkel i tæernes 
led. Den kan justeres ved større skostørrelse. Fodpladen kan 
fjernes. Nem at tage på ved hjælp af velcrobånd. 

Størrelse: To størrelser, som passer til højre/venstre.

Indikationer:
Bruges til behandling af/for at modvirke dårligt helbred som 
følge af tryk. For at imødegå plantarfl eksionskontraktur og 
hofterotationskontraktur.

Materiale: Walker i 100 % polypropen. Polstringen består 
af ekspanderet tekstilskum med polyesterbelægning. 
Velcrobånd i polyester.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. Polstringen 
maskinvaskes på 40 grader 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



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU  

125

20
20

03
16

_D
K

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan findes på www.nordicare.se Mere om vores produkter og instruktioner kan findes på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Stabil natskinne der giver effektiv dorsalfleksion 
af fod/fodled. Til behandling af lettere plantar 
fleksionskontraktur. Justerbare bånd giver mulighed for 
bedre og kontrolleret dorsal-fleksion og strækning af 
plantar fascia. Brugervenlige spænder foran forenkler 
applicering. Antiglidesål formindsker risiko for at falde. 
Kraftig polstring for optimal komfort, som kan fjernes 
og vaskes.

Indikationer: Lettere plantar fleksionskontraktur. Skader 
efter overbelastning af nedre ekstremitet, Plantar 
fasciitis, Achillestendinitis.

Materiale: Polypropylen. Latexfri.

Vaskeråd: Kan skylles i vand tilsat mildt vaskemiddel og 
tørres af med en blød klud. Mildt desinfektionsmiddel 
kan bruges ved behov. Polstringen maskinvaskes i 40°.

Night Caps - Natskinne
ART.NO 80438

Størrelse Skostørrelse Art.no

Small 37-40 80438-09-40

Medium 40-44 80438-09-50

Large 44-47 80438-09-60
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Brystproteser fra Trulife

I mere end 50 år har Trulife arbejdet med 
at forbedre hverdagen for kvinder, der 
har gennemgået brystoperationer. Trulife 
brystproteser fi ndes i mange former, størrelser 
og vægte for at passer til alle individuelle 
behov. Trulife lægger stor vægt på forskning 
og udvikling. Sammen med verdens førende 
producent af silikone og hudvenligt materiale, 
produceres proteser med maksimal komfort, 
pasform og kvalitet. Vi mener, at det skal føles 
sikkert at vælge brystprotese. Det er derfor, vi 
har valgt at samarbejde med Trulife. 

Nogle af vores modeller

BODICOOL WAVE – lav vægt og kølig med 
TruCool Gel og specielt køle mønster

HARMONY SILK TRIANGLE – populær letvægts 
protese passer til de fl este kropsformer og
kirurgiske overfl ader

HARMONY SILK CONNECT – silkeblød og smuk 
letvægts protese med klæbebagside

SUBLIME – Sublime er den letteste og mest 
narturlige brystprotese på markedet

ReCover - Delvis proteser, der giver naturlig 
form og symmetri. Fås i tre forskellige former.



NORDICARE – NOGA UTVALT – CAREFULLY SELECTED – NØYE UTVALGT – NØJE UDVALGT – HUOLELLA VALITTU  

127

20
20

03
16

_D
K

20
20

03
16

_D
K

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se Mere om vores produkter og instruktioner kan fi ndes på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • Tlf 7070 1907 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Vores mål er at fremstille lingeri, der passer 
præcist til dig.

Lingeri fra NordiCare er et særligt BH sortiment. 
Med omhyggeligt valgt design og specielt 
udvalgte smukke materialer, har vi skabt 
undertøj, som du vil nyde og føle dig godt tilpas i.

Vi ved, at det især er vigtigt for dig, der er 
brystopereret, at fi nde en BH, der passer godt 
men på samme tid er behagelig at have på. 
Derfor har alle vores modeller proteselomme på 
begge sider og kan bruges af dig, som
anvender en ekstern brystprotese.

Se gerne på vores kompression bh som er 
specielt designet til dem, der for nylig har 
gennemgået en brystoperation.

For at se alle vores nyheder på området, besøg 
www.nordicare.se og klik på Lingeri.

Lingerie by NordiCare



På vores hjemmeside www.nordicare.se kan du købe produkter døgnet rundt, 
uanset om du er erhvervskunde eller privatperson.

Bliv erhvervskunde
For at blive erhvervskunde, ringer du til vores kundeservice 7070 1907. Der får du et 
kundenummer og adgangskode. Så er du klar til at bestille via hjemmesiden.

Privatperson
Som privatperson, skal du navigere dig frem til produkterne ved hjælp af 
produktmenuen. Når du har lagt dine produkter i kurven, skal du klikke på kurven. 
Her udfylder du dine personlige oplysninger til at oprette en konto (hvis du vil) og 
fortsætte købet.

Betingelser for online shopping er udførligt beskrevet på hjemmesiden. Se 
Købsbetingelser.

www.nordicare.se

Nemt at handle hos NordiCare



Leverancetid
Lagervare leveres omgående, inden for 1 uge. Bestillingsvare indenfor 2-4 
uger. 

Returret og reklamationer
Kontakt altid vores kundeservice inden eventuelle returneringer eller rekla-
mationer. Eventuelle returneringer skal foretages senest 20 dage efter mod-
tagelsen og altid ledsaget af den relevante faktura. Ved returnering senere 
end 20 dage fratrækkes et returafdrag på 20% af fakturaværdien, senere 
end 90 dage fratrækkes 40%. Varer ældre end 180 dage, samt specialbestil-
linger tages ikke retur. Ved returnering betales fragt af kunden.

Betalingsbetingelser
Netto 30 dage efter fakturadato. 

Organisationsnummer
556493-4304

Bank Danmark
Nordea, København City 
2040-6273489558
 
Kontakt os
Kundeservice er åben hverdage 8 - 16,30. Telefon 7070 1907.
Du kan også kontakte os via email på info@nordicare.se
Et udvalg af vores produkter kan bestilles på www.nordicare.se

Vilkår og betingelser
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Tel +46 (0)42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21
info@nordicare.se 
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