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HumerusComfort Extend er en stabil frakturortose som 
er utformet og utviklet i henhold til de biomekaniske 
kravene til Sarmiento-prinsippet oppfyller for å kontrollere 
humerussegmenter med kompresjon av bløtvevet. Lindrer 
smerte og gir bevegelighet i skulder- og albueledd, noe 
som reduserer risikoen for stive ledd og muskelatrofi i 
behandlingstiden. Ortosen er behagelig og sikker og har 
brede bånd og formstøpte plater for jevn kompresjon som 
omslutter skulderleddet. Skulderdelen av tekstil gjør at 
ortosen sitter behagelig og sikkert på plass. De integrerte 
formstøpte platene, som danner en sylindrisk form, kan enkelt 
forkortes eller omformes for tilpasning. Lufteåpningene i 
tekstilene bidrar til å utjevne trykket. Passer til både høyre og 
venstre arm. Produktet er røntgentransparent.

Indikasjoner: Ikke-operativ behandling av lukkede 
skaftfrakturer på humerus. Postoperativ behandling av åpne 
skaftfrakturer på humerus. Etter intern/ekstern fiksering. 
Kontraindikasjoner: massiv bløtvevsskade, dårlig samsvar, 
uakseptabel bruddstilling.

Materiale: Ventilerende tekstilbasert avstandsmateriale som 
er svalt mot huden og lar huden puste. 
Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyuretan 17%, 
Bomull 2%, Elastomer 1%. Latexfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller skyllemiddel. Ikke bruk 
kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

HumerusComfort Extend - Frakturortose
ART.NO 20224

1.

2.

Størrelse 1. Omkrets 2. Lengde Art.no

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

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

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

XL 41-50 cm 38,5 cm 20224-00-70

Mål:
1. Omkrets rundt overarmen proksimalt, 
høyest oppe ved armhulen. 
2. Ønsket lengde fra acromion.
Valg av størrelse er avhengig av 
overarmens omkrets og lengde og 
frakturens plassering.

Størrelse Lengde 
indre skall

Art.no
Axilla Kit HC:

S 12 cm 20219-00-40

M 14 cm 20219-00-50

L 16 cm 20219-00-60

XL 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219

Tilbehør:
-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219 
Bestilles separat, ved behov for 
individuell tilpasning eller ved behov 
for ekstra innerplate for hygiene/vask.
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