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Contender - Albueortose

Contender Albueortose brukes ved postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering av arm og albue for å kontrollere bevegegelsesområdet 
eller immobilisere. Teleskopmekanisme for enkel justering av lengden. 
Aluminium-mansjettene rundt over- og underarm kan formes 
individuelt slik at det er mindrefare for glidning. 

Mansjetten som sitter over biceps/ved albueleddet kan fjernes, 
noe som innebærer at ortosen også kan tilpasses personer med 
stor biceps / kraftige overarmer og gir muligheter for større fleksjon 
uten å begrense. Ortosen kan enkelt tas på og av med én hånd 
med låsespennen. 

Polstringen er myk og avlastende. 

Ekstensjon og fleksjon kan justeres og fikseres fra-10º - 90°. 
Innstillingen foretas i intervaller på 10°. Kontrollert bevegelsesintervall 
fra -10° - 110°. Innstillingene sikres med låsestrikk.

Indikasjoner: Brukes til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering. 
Muskel/ligamentskader. Distal humerusfraktur. Plastisk albuekirurgi. 
Stabil albuefraktur. Kontraindikasjoner: Ustabile brudd og brudd i 
humerus, radius eller ulna.

Størrelse: Universal. Tilgjengelig for både høyre og venstre arm. 
Lengden på ortosen 35-50 cm passer til overarmsomkrets opptil 56 
cm, underarmsomkrets opptil 46 cm.

Materiale: Skinne: Lettvektsaluminium. Mansjett: Aluminium og nylon. 
Polstring: Polyetylen og nylon. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Aluminiumskinnen tørkes av med fuktig klut. 
Polstring vaskes for hånd i kaldt vann og tørkes liggende. 
Ikke bruk blekemiddel.

Ekstra tilbehør: Som ekstra tilbehør finnes en behagelig hånddel for 
avlastning. Plasser og fikser håndleddet i nøytral posisjon for å unngå 
pro- og supinasjon. Hånddelen er utformet som en håndleddortose 
som mykt omslutter hånd og håndledd. Fikseringen er svært effektiv 
og minsker uønsket muskelaktivitet rundt albueleddet. Hånddelen 
stabiliserer hele ortosen, og dette gjør at den sitter ekstra stødig uten 
å gli eller rotere.

Hånddelen finnes som ekstra 
tilbehør, må bestilles separat.

ART.NO 20203

Produkt Side Art.no

Contender Albueortose Venstre 20203-10-50

Contender Albueortose Høyre 20203-20-50

Hånddel Venstre 20203-15-50

Hånddel Høyre 20203-25-50

Polstring Venstre 20203-10-55

Polstring Høyre 20203-20-55

Bondset Universal 20203-30-00

Avtakbar bicepsmansjett. Gir 
mulighet for større fleksjon uten å 
begrense for personer med stor 
biceps/kraftige overarmer.


