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Denna produkt följer medicin-
tekniska direktivet 93/42/CEE. 
Medicinteknisk produkt klass 1, 
icke steril.

AXEL skulderortos avlastar effektivt axelleden utan att belasta nacke-/
skulderparti. Bygeln flyttar belastningen från muskel-/nervvävnad till
bröstkorg/skelett. AXEL är lätt att applicera och justera. Två storlekar
täcker bröstkorgsomfång från 65–120 cm. Patienten kan enkelt ta av
och på ortosen med en hand. Passar såväl höger som vänster sida.
Kan användas i kombination med annan armslinga.
 
Utprovarinstruktion
1. Placera bygeln över lämplig sida, bild A. Bröstplattan skall vila på bröstbenet, bild B. Den bakre   
 delen av bygeln skall vila mellan skulderbladen, bild C.
2. Justera vidden, och därmed höjden över axeln, på bygeln genom att flytta den löstagbara lås-  
 klacken till lämpligt trappsteg på bröstplattan, bild D. Bygeln skall aldrig vila på axeln utan hamna  
 strax ovanför axeln i belastat läge.
3. Trä i armen och justera handledsremmen till lämplig höjd.
4. Vid behov kan AXEL kombineras med annan armslinga för önskat stöd och avlastning för    
 arm/hand. Ta bort handledsremmen och ersätt med kompletterande armslinga. Armslingans
  axelband träs genom bakre slitsen, över bygeln och genom främre slitsen på AXEL.

Användarinformation
1. Trä i armen i handledsdelen.
2. Placera bygeln över lämplig sida, bild A. Bröstplattan skall vila på bröstbenet, bild B. Den bakre   
 delen av bygeln skall vila mellan skulderbladen, bild C. Bygeln skall aldrig vila på axeln utan   
 hamna strax ovanför axeln i belastat läge.

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt
utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av utbildad sjukvårdspersonal. För bästa
resultat, följ användningsinstruktionerna. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning
i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel. Ortosen är avsedd att användas till en patient.
Återanvänd den ej till flera patienter.

Storlek:	 Omkrets	bröstkorg	(cm)
Small/Medium 65-100
Large/X-Large 90-120

Måttagning
Omfångsmått bröstkorg under armhålan.

Tvättråd
Rengöres med mjuk fuktig trasa och milt diskmedel.

AXEL™	skulderortos	art	nr	20200
Universal	vänster/höger
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