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

Class I

20
22

05
31

_N
O

20
22

05
31

_N
O

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se

Solrosvägen 1 • S-263 62 Viken,  Sverige • +46 (0)42 35 22 20 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Arcus er utviklet for å forebyggende avlaste hælen eller 
avlaste allerede eksisterende hælsår som skyldes trykk 
ved sengeleie. Arcus forebygger kontraktur i fotleddet. 
Ortosen fikserer foten i nøytral stilling ved sengeleie og 
opprettholder dorsalfleksjon ved forflytning. 

Ortosen har et antirotasjonsstag som motvirker rotasjon 
inn- og utover i kne- og hofteledd dersom man er 
sengeliggende. Ortosen er foret med mykt, avtakbart 
polstringsmateriale som har en åpning over hælen. 
Hældelen er produsert i gjennomsiktig plast noe som 
betyr at man ikke trenger å ta av ortosen for å inspisere 
hud eller sår. Med regulerbare borrelåsbånd på hver side 
kan graden av dorsalfleksjon fikseres/økes. 

Arcus kan beholdes på dersom pasienten raskt må 
flytte seg, fordi gummisålen gir et godt feste. Tådelen 
i 15 graders vinkel gir god stabilitet for framfoten ved 
forflytning, kan justeres til større skostørrelse. Fotplaten kan 
tas av, borrelås gjør det enkelt å ta ortosen på og av. 

Størrelse: To størrelser som passer høyre/venstre.

Indikasjoner: For å lindre/forebygge hælsår ved 
sengeleie. Forhindrer kontraktur i ankelen. Motvirker 
hofterotasjon. Kontraindikasjoner: Ustabil ankelbrudd. 
Vær forsiktig ved nedsatt følsomhet i foten. 
Risiko: Ikke ment for å gå. Kan takle belastninger for 
kortere bevegelser.

Materiale: Plastskinne: 100 % Polypropen. 
Polstring: 100% Polyurethane (PU) skum med 
polyesterbelegg 100% Polyester. 
Borrelåsbånd: 100% Polyester. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
kan maskinvaskes ved 40°C. Bruk mildt vaskemiddel. 
Tørkes flatt på god avstand fra varmekilder.

Måltaking: Omkrets rundt leggen i centimeter.

Tilbehør:  
Ekstra polstring S/M:  80437-51-40
Ekstra polstring L/XL:  80437-51-60

Størrelse Omkrets legg Skostørrelse Art.no

S/M opp til 42 cm 36-46 80436-51-40

L/XL opp til 48 cm 36-46 80436-51-60

Arcus - Kontraktur-hælsår-AFO
ART.NO 80436


