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Denna produkt följer medicin-
tekniska direktivet 93/42/CEE. 
Medicinteknisk produkt klass 1, 
icke steril.
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Humerus Stabil art nr 20210 Universal vänster/höger
Prefabricerad frakturortos designad för att kontrollera humerus segment genom kompression av 
mjukdelarna. Ortosen är tillverkad i röntgengenomsläppligt material och är lätt att justera med sax 
och värmepistol. Humerus Stabil når upp över skuldran vilket motverkar rotation av ortosen och 
gör att ortosen sitter bättre på plats. Ortosen är tvådelad för att enkelt uppnå god kompression och 
passform. Medger full rörlighet i armbågen. Två bomullsstrumpor samt en armslinga medföljer.
Humerus Stabil används vid behandling av skaftfrakturer på humerus, efter internfixation och vid 
kraftiga utgjutningar.

Instruktion till utprovaren

1. Trä på en bomullsstrumpa på överarmen.
2. Lossa alla remmar, vidga och trä på ortosen och för den upp över armen så att den övre delen 
    vilar bekvämt över skuldran.
3. Spänn försiktigt remmarna till önskad kompression så att ortosen sitter bekvämt men ej för hårt.
4. Vid behov kan ortosen kortas med hjälp av kraftig sax och nedre bandet flyttas upp ett steg för 
    att bibehålla full rörlighet i armbågen.
5. Det övre långa bandet dras över ryggen in under motsatt armhåla och fram över bröstkorgen,  
    träs genom D-ringen och fästes med hjälp av kardborre.
6. Det medföljande ”Collar and cuff”-bandets yttersta platta formas något runt den skadade armens 
    handled och bandet fästes runt handleden med hjälp av kardborre. Bandet träs över nacken och  
    den mjuka plattan placeras precis bakom nacken. Bandänden fästes i metallspännet och längden  
    justeras efter önskad armvinkel. 

Till användaren

OBS. Ortosen ska sitta stadigt och bekvämt men ej för hårt. Om arm/hand svullnar upp eller 
domnar, lossa något på remmarna och kontakta utprovaren. 

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt 
utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller 
annan sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Kontrollera att 
kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med 
medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel.

Tvättråd. Handtvätt med mild tvållösning. 
Bomullsstrumpan tvättas i maskin 40 grader.


