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HumerusComfort Collum – Armslynge  

Posisjonerer og fikserer 
i hvileposisjon

Proksimal humerusfrakturKomfortabelt og trygt 
med brede stropper

Gir smertereduksjon
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HumerusComfort Collum er en armslynge med en funksjon for å 

fikse og avlaste skulderleddet. Ved å plassere skulderleddet i 

en så avslappet stilling som mulig, med liten effekt på skulder-

leddmusklene på beinfragmenter, oppnås god helbredende 

evne og smertelindring.

Brukes i ikke-operativ behandling av proksimale humerusbrudd 

i stedet for “vanlig” armslynge.

Avlaster proksimal
humerusfrakturer

HumerusComfort Collum 

Størrelse Art.no.

Universal venstre 20225-10-50

Universal høyre 20225-20-50

Abduksjon 30 grader. Elevation 40 grader. Intern rotasjon 20 grader.

Stillinger for maksimal avlastning av skulderleddet

P	 Båndene kan kuttes kortere om nødvendig

P	 Leveres ferdig montert for høyre eller venstre arm

P	 Lett å åpne for rehabilitering



Erstatter puter og tradisjonelle slynger

Proksimale humerusfrakturer innebærer mye smerte, ofte vanskelig å helbrede brudd, en lang vanskelig 

rehabilitering og hverdag med bare en kuttet løkke som støtte. Sammenlignet med den tradisjonelle 

løkken, plasserer HumerusComfort Collum den ødelagte skulderen i en anatomisk hvilestilling der plassen 

i skulderleddet er størst. Denne stillingen gir smertelindring og lindring døgnet rundt på samme måte som 

forskjellige kombinasjoner av puter kan gjøre i liggende og sittende stilling. Fordelen med HumerusComfort 

Collum er at den også gir smertelindring og støtte når du står og alltid sitter trygt på plass uten å skli. 

Slynger og puter kan gi litt støtte og smertelindring, men med HumerusComfort Collum får du tryggere 
og mer fleksibel hjelp.

HumerusComfort Collum:

P		Sikker og smertestillende pasient

P		Aktiv pasient med gode forhold 

 for helbredelse

I sammenligning med tradisjonelle
behandling med klippet slynge

P		 Lindrer smerter døgnet rundt

P		Sitter sikkert på plass og sklir ikke
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HumerusComfort-familien inkluderer bruddortoser og armslynger som behandler forskjellige deler av 

humerus. De tillater mobilitet i både skulder- og albueleddene, noe som reduserer risikoen for 

komplikasjoner som hevelse, leddstivhet og muskelatrofi i løpet av behandlingsperioden. Brede 

sirkulære bånd, sammen med integrerte støpte plater, gir jevn kompresjon og god stabilitet.

PP  Stabil, komfortabel og trygg

PP  Gir sirkulær jevn kompresjon

PP  Muliggjør en aktiv hverdag

PP  Er enkle å tilpasse

HumerusComfort-familien

HumerusComfort - Frakturortose 
Stabil frakturortose designet for å kontrollere humerus-segmenter ved 
kompresjon av bløtvevet. Brukes til ikke-operativ behandling av lukkede 
skaftbrudd i humerus og i postoperativ behandling av åpne skaftbrudd i 
humerus. Gir smertelindring og tillater bevegelse i skulderleddet og 
albueleddet. Tilgjengelig i hvitt og S-XL. Art.nr 20220.

PP Standard ortose for diafysale brudd

HumerusComfort Extend - Frakturortose 
En lengre frakturortose designet for å kontrollere humerus-segmentet ved å 
komprimere de myke delene. Et mer innhyllende design gir skulderleddet 
ekstra støtte. Brukes til ikke-operativ behandling av lukkede akselfrakturer i 
humerus og ikke-operativ behandling av stabile proksimale humerusfrakturer. 
Gir smertelindring og tillater bevegelse i skulderleddet og albueleddet. 
Tilgjengelig i sort og S-XL. Art.nr 20224.

PP Behandler alle stabile humerusbrudd

CubitiComfort - Frakturortose 
Stabil og komfortabel fullarmsortose som brukes i bruddbehandling og / 
eller rehabilitering. Ortosen kan tilpasses individuelt og lindrer smerte og 
tillater mobilitet i skulder- og albueleddene. Fleksjon eller forlengelse i 
albueleddet kan justeres i intervaller på 15 ° og låses i ønsket posisjon. 
Tilgjengelig i hvitt og S-XL. Art.nr 20222.

PP Perfekt for leddbrudd i albuen

 

HumerusComfort Collum - Armslynge
Armslynge med funksjon for å avlaste og plassere skulderleddet. Ved å 
plassere skulderleddet i en så lettet stilling som mulig, med liten effekt på 
skulderleddets muskler, oppnås gode forhold for helbredelse og smer-
telindring. Kan brukes i kombinasjon med HumerusComfort Extend for 
humerusfrakturer der ekstra stabilitet er ønsket. Tilgjengelig for høyre og 
venstre arm i universell størrelse. Art.nr 20225.

PP Smertelindring og posisjonering i en lindret stilling


