
Rygortoser



Menneskenært design

Birk Trygg™ er en stabil 3-punktsortose i ”rammemo-del”, der 
anvendes for at begrænse eller kontrollere fl eksion og side-
bevægelse i den thoracolumbale del af rygraden ved fraktur, 
hvirvelkompression, osteoporose, dislokation samt artrose. 
Ortosen er nem at justere. Når Birk Trygg er tilpasset, sker af- og 
påtagning nemt med et spænde.

NordiCare udvikler egne ortoser med målsætningen 
om at fi nde løsninger, der gør livet lettere for såvel 
patienter som plejepersonale. 

Vi kalder det menneskenært design. Denne brochure 
viser et udvalg af vores rygortoser. For komplet 
sortiment og udførlige produktspecifi kationer se: 
www.nordicare.se

Cash II, art.no. 50385

Universalstørrelse
Justerbar i højden fra 39,5 – 53 cm
Justerbar i taljen op til 135 cm

Cash II™ er en smidig og diskret 3-punktsortose, en ”korsmodel”
der anvendes for at begrænse och kontrollere fl eksion ved 
stabile frakturer T7-L2, osteoperose eller kyfose samt smerte-
lindring ved osteoarthritis, luksation eller andre problemer i 
ryggen. Cash II er nem at justere og tilpasse, kan spændes i små 
trin og løsnes med quick release spænde.

Ryggortos Ronja™ Fast stofkorset med elastiske træksnore i siderne.
Nem at tage på og justere til den ønskede 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. 
Fås i tre forskellige højder og i halvfabrikat.

Ronja™

- semirigid rygortos

NordiCare rigide rygortoser

Ronja Lav art.no. 50531 
Højde: For 18 cm, bag 28 cm   Størrelse Hoftemål
        XS  75 – 85
Ronja Mellem art.no. 50532      S  80 – 95 
Højde: For 20 cm, bag 33 cm      M   90 – 105
           L   105 – 115
Ronja Høj art.no. 50533     XL  115 – 125
Højde: For 23 cm, bag 38 cm    XXL  125 – 135
  
       
Ronja Halvfabrikat art.no. 50536 
Højde: For 22 cm, bag 37 cm Storlek  Størrelse Hoftemål
      XS – S 75 – 95
    M – L 95 – 115
    XL – XXL    115 – 135
Måltagning: Hoftemål i cm 

Birk Trygg, art. no. 50352

Størrelse  Hoftemål cm Højde cm

XS 74 – 86 39 – 48

S 84 – 98 42 – 51

M 96 – 110 45 – 52

L 106 – 120 48 – 57

Måltagning: Hoftemål i cm



Mamma Fix

Mamma Mia, Mamma Fix og Mamma Stabil er bekvemme 
og stabile graviditetsbælter. De er nemme at justere og 
tilpasse i størrelsen til en voksende mave. Anvendes ved 
bækkenløsning/symfysiolyse under eller efter graviditet. 
Også velegnet til personer med instabile bækkenled.

Mamma Fix, art. nr. 50104
Bæltets bredde: 7 cm
Størrelse Hoftemål cm
 S/M 75 – 110
 L/XL 110 – 145
Måltagning:  Hoftemål i cm

Mamma Fix™ er et smallere semielastisk støttebælte, som 
støtter effektivt over bækkenet. Slå om bæltet fæstnes 
med velcrobånd midt for, hvilket gør det let at justere. 
Mamma Fix fi ndes i to længder. Begge størrelser kan let 
afkortes ved behov.

• Smalt stabilt bælte
• Silikonebelagt inderside for antiglidefunktion
• Smidigt og diskret

Mamma Mia, art. nr. 50102
Bæltets bredde: 16 cm
Størrelse Hoftemål cm
 S 80 – 95
 M 90 – 105
 L 100 – 115
 XL 110 – 125
 XXL 120 – 135
Måltagning:  Hoftemål i cm

• Bredt elastisk bælte
• Bekvemt løft under maven
• Vokser med maven
• Brede stabile spændebånd giver stabil støtte

Mamma Mia™ er et elastisk bækkenbælte, der giver jævn støtte af bækken- 
leddene og bekvemt løft under maven. Da det fæstnes i to trin, er det let at 
justere uden at tabe positioneringen.

Mamma Fix™

Mamma Mia™

Bekvemme og stabile graviditetsbælter



Ballerina, Atle,  Bure,  Multi og Tuff er 
udviklede og designede med fokus 
på funktion og brugervenlighed. De er 
nemme at afprøve og er designede for 
at passe til forskellige kropsformer. 

De giver god afl astning og stabilitet 
samt har et moderne og tiltalende 
design. NordiCares bløde ortoser 
anvendes ved hold i ryggen, ischias 
samt øvrige normalt forekommende 
problemer i lænderyggen.

NordiCare bløde rygortoser

Atle™ er en elastisk og ekstra formbar rygortose, der er nem at tage på, også for 
personer med svage hænder. Den passer til alle kropsformer; damer, herrer og 
endda ældre ”osteoporotiske” kroppe. Alte fi ndes i to højder i sort eller beige.

Atle Mave™ er en semielastisk ryg-
ortose med samme funktion som 
Atle, men med et uelastisk forparti 
der giver støtte/løft til personer med 
kraftig mave. Ortosen passer også til 
gravide, da den kan justeres efter-
hånden, som maven vokser.

Både Atle og Atle Mave er fremstillede af et meget behageligt strikket materiale. 
AirX-materialet har god kompression, lav vægt og føles blødt og køligt mod huden. 
De kraftige elastiske spændebånd kan reguleres og fæstnes midt for med velcro.

Atle Lav, art.no. 50100 
Højde: For 18 cm, bag 27 cm. S-XXL

Atle Høj, art.no. 50101
Højde: For 24 cm, bag 34 cm. S-XXL

Atle Mave, art.no. 50105
Højde: For 25 cm, bag 26,5 cm. S-XXL

Målguide: Atle, Bure, Multi, Tuff

Størrelse  Hoftemål cm

S 80 - 95

M 95 - 105

L 105 - 115

XL 115 - 125

XXL 125 - 135

Måltagning: Hoftemål i cm



Ballerina™ er en funktionel holdningsbandage, der bekvemt 
fremmer god holdning i brystryggen. Brede bløde bånd over 
skuldrene krydses på ryggen, justeres til ønsket support, og 
fæstnes foran med velcrobånd. Den brede stabile rygdel 
påvirker skulderpartiet effektivt uden at trykke ubehageligt 
over diafragma.

Ballerina, art.no. 50103

Størrelse Brystmål cm
 S 65 – 80
 M 80 – 95 
 L 95 – 110

Måltagning: Brystmålet under brystet i cm

Ballerina™

- holdningsbandage

Multi™ er et fl eksibelt og formbart 
korset med stabil støtte og kompres-
sion. Det kan tilpasses til fl ere behov 
og forskellige kropsformer lige, 
indsnævrede, større mave. Multi kan 
positioneres dels lavt over hofterne 
og bækkenet og dels højere oppe 
i taljen.

Bure Lav™, Bure Høj™ Traditionel rygortose i stabilt elastik-
materiale. Giver stabil støtte over lænden. To løse 
rygskinner formes efter ryggens kontur. De brede 
elastiske spændebånd fæstnes midt for med velcro. Pas-
ser damer og herrer.  

Tuff™ er rygortosen med ekstra hård 
og stabil støtte over lænderyg og 
bækken. Den er velegnet til personer, 
der ønsker en smidig og lav rygortose
med kraftig støtte. Ortosen kan 
placeres i taljen eller over bækkenet 
afhængigt af, hvor man ønsker støtte.

Bure Lav art.no. 50241 S-XXL
Højde: For 15 cm, 
bag 28 cm

Bure Høj art.no. 50242 S-XXL
Højde: For 19 cm, 
bag 34 cm

Multi art.no. 50240 S-XXL
Højde: For 18 cm, 
bag 20 cm.

Tuff art.no. 50200 S-XL
Højde: For 15 cm, 
bag 20 cm.
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NordiCare markedsfører nøje udvalgte Ortopædi- og Rehab-produkter på det nordiske marked. Sortimentet består af 

egne eller i samarbejde med partneres udviklede produkter. Vores partnere er internationalt førende leverandører og 

producenter af ortopædi- og rehab-produkter. NordiCares sortiment vokser kontinuerligt. Denne folder viser eksempler

 på skulderortoser. Besøg gerne www.nordicare.se for at se vores nyheder og det komplette sortiment. Her er også 

produktblade og brugerinstruktioner. Nogle eksempler på øvrige produkter:

Axel
art. nr. 20200

Humerus Comfort
art. nr. 20220

Hemisafe
art. nr. 20100

Stomi Bas
art. nr. 50210

Balder
art. nr. 50215

Frejka
art. nr. 60232

Safehip Active
art. nr. 60330

Filip 
art. nr. 10117

Mirabelle
art nr 31144

Stadig
art. nr. 80120

Matrix Max
art. nr. 80250

Nøje udvalgt

BMI Hælsårsko
art. nr. 80436

FOREBYGGER
HOFTEFRAKTURBRYSTPROTESER

NordiCare er distributør for Trulife brystproteser og Safehip hoftebeskyttere i hele Skandinavien. Kontakt os gerne for 

mere information. NordiCare kundetjeneste tlf. 7070 1907.




