
Skulder & arm
ORTOSER OG SLYNGER



Unike funksjoner
for individuelle behov

NordiCare ortoser og løkker er designet for å hjelpe og stabilisere i ulik grad av svakhet 

eller ustabilitet, men brukes også til smertelindring eller bruddbehandling. Alle har unike 

funksjoner og fordeler som lar deg gi eller motta en fullstendig tilpasset behandlingsplan, 

basert på individuelle behov. 

Menneskenær design 

En sentral del av NordiCares produktutvikling er funksjon og brukervennlighet - vår drivkraft 

er å utvikle funksjonelle produkter i tiltalende design som gjør hverdagen enklere for både 

brukere og helsepersonell. Vi kaller det ”Menneskenær Design”.

Nøye valgt 

NordiCares sortiment er utviklet i tett samarbeid med fysioterapeuter, leger og brukere. 

Det er også et tett samarbeid med internasjonalt ledende produsenter av materialer og 

produsenter av helseprodukter. Utvalget utvikles kontinuerlig der valg av samarbeidspartnere 

er minst like viktig som deres eget design- og utviklingsarbeid. Kunden skal alltid føle seg 

trygge når det gjelder valg av NordiCares produkter når det gjelder produktkvalitet, 

funksjon og miljøpåvirkning. Vi kaller dette ”Nøye valgt”.

Bedret helseøkonomi 

Basert på de begrensede ressursene som er tilgjengelig for helsevesenet, blir viktigheten 

av en bedret helseøkonomi stadig viktigere. Det er viktig for helsevesenet å søke både 

økonomiske og effektive løsninger. Derfor er det et viktig mål for NordiCare å utvikle 

kostnadseffektive produkter som kan bidra til en bedret helseøkonomi som kortere 

pleietid og mer effektiv behandling.
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Registered community design 
by OHIM: 006260816-0001

Registered community design
by OHIM: 000884580-0001

Frakturortoser

Skulder

Albu
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HumerusComfort - Frakturortose 
Stabil frakturortose designet for å kontrollere segmentene av humerus ved å 
komprimere de myke delene. Brukes til ikke-operativ behandling av brudd på 
lukkede skaft på humerus og ved postoperativ behandling av åpne skaftbrudd på 
humerus. Gir smertelindring og tillater bevegelse i skulder- og albueledd. Brede 
bånd og støpte plater bidrar til jevn kompresjon og god lettelse. Den tekstile skulder-
seksjonen gjør at ortosen passer komfortabelt og sikkert på plass. Integrerte støpte 
plater gir stabilitet og luftgapet i stoffet bidrar til utjevning av trykk. Passer både 
høyre og venstre arm. Finnes i hvit og S-XL. Art.no 20220.

PP Standard ortose for diafysære frakturer

HumerusComfort-familien
HumerusComfort-familien inkluderer frakturortoser og armslynger som behandler 

forskjellige deler av humerus. De tillater bevegelighet i både skulder- og albueledd, 

noe som reduserer risikoen for komplikasjoner som hevelse, stivhet og muskelatrofi i 

løpet av behandlingsperioden. De brede sirkulære stripene, sammen med integrerte 

støpte plater, gir jevn kompresjon og god stabilitet. Familien inkluderer HumerusComfort, 

HumerusComfort Extend, CubitiComfort og HumerusComfort Collum.

Sitter komfortabelt og sikkert på plass.

PP  Stabile, komfortable og trygge

PP  Gir sirkulær jevn kompresjon

PP  Muliggjør en aktiv hverdag

PP  Er enkle å tilpasse

Behandlar diafysære  
humerus frakturer

Kan brukes i kombinasjon med 
ComfortSling.

Ny funksjon! 
Behandler proksimale 
humerus frakturer 

Behandler diafysære 
humerus frakturer

Ny funksjon! 
Behandler også distale 
diafysære humerus frakturer

HumerusComfort Extend - Frakturortose 
En lenger frakturortose designet for å kontrollere segmentene av humerus ved å 
komprimere de myke delene. Et mer omsluttende design gir skulderleddet ekstra 
støtte. Brukes ved ikke-operativ behandling av brudd på lukkede skaft i humerus og 
ikke-operativ behandling av stabile proksimale humerusfrakturer. Gir smertelindring 
og tillater bevegelse i skulder- og albueledd. Brede bånd og støpte plater bidrar til 
jevn kompresjon og god lettelse. Den tekstile skulderseksjonen gjør at ortosen passer 
komfortabelt og sikkert på plass. Integrerte støpte plater gir stabilitet og luftgapet i 
stoffet bidrar til utjevning av trykk. Passer både høyre og venstre arm. Finnes i sort 
og S-XL. Art.no 20224.

PP Behandler alle stabile humerus frakturer 

Går langt ned til albuen.

Bredere støpt plate tetter hele skulder-
leddet.

NYHET!

”Endelig en ortosesom også omhandler proksimale og
distale frakturer.”
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40°

Registered 
community 
design by OHIM: 
001951500-0001

HumerusComfort Collum - Armslynge
Armslynge med funksjon for å avlaste og posisjonere skulderleddet. Ved å plassere 
skulderleddet i en så losset stilling som mulig, med liten innflytelse på muskelen i 
skulderleddet, oppnås gode betingelser for helbredelse og smertelindring. Brukes i 
proksimale humerus brudd i stedet for ”normal” armsløyfe. Kan brukes i kombinasjon 
med HumerusComfort Extend for humerus frakturer der ekstra stabilitet er ønsket. 
Tilgjengelig for høyre og venstre arm i universell størrelse. Art.no 20225.

PP Smertelindring og plassering i lettet stilling

Armslynger

Komfortabel og stabil i ryggen.

Lett å åpne for eksempel trening.

ComfortSling - Armslynge 
Brukes til kortere behandlingstid og passer 
for de fleste, også barn. Det elastiske ma-
terialet former seg etter lengden på un-
derarmen og et mykt tommelbånd sørger 
for at armen holdes i riktig stilling. Passer 
både venstre og høyre. Art.no 20111.

QuickSling - Armslynge 
Polstret bånd levert på rull. Den ønskede 
lengden kuttes for å passe til pasienten. 
Justert med Y-formet borrelås. Passer 
både venstre og høyre arm. Art.no 20118.

HumerusStabil Lang 
Frakturortose 
Frakturortose designet for å kontrollere 
segmentene av humerus ved å kom-
primere de myke delene. Brukes til 
behandling av akselfrakturer i humerus 
etter intern fiksering og i alvorlige he-
velse. Passer både høyre og venstre. 
Tilgjengelig i XS-2XL. Art.no 20210.

HumerusStabil Kort
Frakturortose 
Frakturortose i kort modell. Brukes til 
behandling av skaftfrakturer på hu-
merus, etter intern fiksering og i alvorlig 
hevelse. Passer både høyre og venstre. 
Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20211.

HumerusComfort Kid 
Frakturortose 
HumerusComfort for de minste. Brukes 
til ikke-operativ behandling av brudd 
på lukkede skaft på humerus og ved 
postoperativ behandling av åpne 
skaftbrudd på humerus. Passer både 
høyre og venstre. Tilgjengelig i XS og 
bare i svart. Art.no 20220.

NYHET!

CubitiComfort - Frakturortose 
Stabil og komfortabel helarmortose brukt i bruddbehandling og eller rehabilitering. 
Ortosen er individuelt tilpasningsdyktig og lindrer smerter og gir mulighet for mobilitet 
i skulder og albue. Albuefleksjon eller forlengelse kan justeres med intervaller på 15° 
og låses i ønsket stilling. Brede sirkulære strimler sammen med støpte plater gir jevn 
kompresjon og lettelse. Den tekstile skulderseksjonen gjør at ortosen passer komfortabelt 
og sikkert på plass. Lengden kan justeres uendelig. Finnes i hvit og S-XL. Art.no 20222.

PP Perfekt egnet for leddbrudd i albuen

For  frakturer nærme leddet 
på humerus, radius eller ulna

Justerbar mobilitet fleksjon og ekstensjon i albueleddet.

For proksimale 
humerus frakturer

”Gir en trygg og

følelse under hele 

dagen og natten”

ComfortSling Kan brukes i kombinasjon 
med HumerusComfort.



AbduSling - Abduksjonsortose 
Holder arm og skulder immobilisert i 15 
graders bortføring. Anatomisk designet 
pute som passer mot hoften og festes til 
ortosen med borrelås. Skulderremmen 
kan justeres i høyden. Ekstra polstring på 
skulderstroppen gir økt komfort. Passer 
både venstre og høyre, og er tilgjengelig 
i S/M og L/XL. Art.no 20116.

AbduPlus 30° - Abduksjonsortose 
Holder arm og skulder immobilisert i 30 
graders bortføring. For å avlaste skulder 
eller arm i tilfelle akutte skader og traumer. 
Brukes også postoperativt i for eksempel 
gjenoppbyggingsoperasjon for rotator 
mansjett. Passer både venstre og høyre 
arm og er tilgjengelig i en universell 
størrelse. Art.no 20115.

De fleste av NordiCares tekstil 
skulder- og panservesker kan 
vaskes i 40 grader eller mer. 
Det er klare vaskeanvisninger 
på emballasjen og også på 
vår hjemmeside.

Prøv en større eller mindre ortose 
hvis dimensjonene er mellom to 
størrelser, eller hvis ortosen ikke 
passer perfekt. Detaljert prøvein-
formasjon finner du på emballasjen 
og på vår hjemmeside.

Skulderfiksering

Abduksjonortose

DuoTrain - Skulderfiksering 
Gir stabil fiksering og lindring i akutt eller etter operasjon. Ekstra sterke borrelåsfester 
med sliteplater gjør at DuoTrain’s festemidler kan åpnes og lukkes mange ganger 
og anbefales derfor under rehabilitering. Skulderremmen er justerbar i høyden og 
sideveis langs midten og festet med borrelås. Justerbar immobiliseringsrem rundt 
kroppen. Passer både venstre og høyre arm. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20119.

PP Perfekt ved rehabtrening

Tillater gjentatte åpninger.

Lindrer effektivt skulder / arm.

400

Duo - Skulderfiksering 
Fester skulderen og gir støtte og lettelse for smerterelaterte skulderproblemer i tilfelle 
akutte skader eller traumer når en enklere skulderlås er ønsket. Justerbare skulder- og 
skulderremmer festet med borrelås. Immobiliseringsstropper som låser overarmen til ba-
gasjerommet er inkludert. Et mykt tommelbånd holder løkken på plass og sikrer at armen 
holdes i riktig posisjon. Passer både venstre og høyre arm. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20114.

PP En god allroundslynge 

SmartCuff - Skulderfiksering 
Gir behagelig støtte og lettelse av armen 
og skulder etter planlagte operasjoner. 
Låser effektivt arm og skulder. Anbefales 
for rehabilitering. Håndleddsmansjetten 
åpnes deretter separat for å frigjøre 
armen uten å endre den faste posisjonen 
til overarmen. Enkelt for pasienten å 
fjerne, justere og justere. Ekstra kilepute 
inkludert for posisjonering / bortføring. 
Passer både høyre og venstre arm. 
Tilgjengelig i S/M og L/XL. Art.no 20120.

PP Etter planlagte operasjoner

DuoPlus - Skulderfiksering 
Immobiliserer og lindrer skulderleddet 
uten å anstrenge nakken. Brukes ved 
akutt skade eller etter operasjon. To 
stropper krysses over ryggen og fordeler 
vekten over begge skuldrene. Bred avtak-
bar stropp med borrelås fester armen til 
bagasjerommet. Passer både venstre og 
høyre arm. Tilgjengelig i S-XL. Art.no 20113.

PP Belaster ikke nakken

”Myk og bred
skulderstropper 
gjør det veldig 
komfortabel”



Albueortoser Størrelser og mål

HumerusComfort Extend

Art.no Størrelse Omkrets Lengde 

20224-00-40 Small 17-23 cm 29 cm

20224-00-50 Medium 23-32 cm 31 cm

20224-00-60 Large 32-41 cm 33 cm

20224-00-70 X Large 41-50 cm 35 cm

HumerusComfort Collum

Art.no Størrelse

20225-10-50 Universal venstre

20225-20-50 Universal høyre

Duo/DuoTrain

Art.no Størrelse Lengde albue og fingertupp cm

20114-06-40 Small 35-41

20114-06-50 Medium 40-44

20114-06-60 Large 43-49

20114-06-70 X Large 48-55

DuoPlus

Art.no Størrelse Lengde underarm Bål + overarm

20113-06-40 Small 35-40 cm 60-80 cm

20113-06-50 Medium 39-44 cm 80-95 cm

20113-06-60 Large 43-48 cm 95-115 cm

20113-06-70 X Large 47-54 cm 115-145 cm

Art.no Størrelse Overarm Underarm Total Lengde

20222-09-40 Small 14-23 cm 18-26 cm 46-54 cm

20222-09-50 Medium 23-32 cm 23-32 cm 50-58 cm

20222-09-60 Large 30-39 cm 28-38 cm 52-60 cm

20222-09-70 X Large 38-50 cm 28-38 cm 52-60 cm
Contender

Art.no Side Total Lengde Omkrets proximalt

20203-10-50 Venstre 35-50 23-28

20203-20-50 Høyre 35-50 28-33

CubitiROM

Art.no Side Total Lengde

20202-16-50 Venstre 36-45

20202-26-50 Højre 36-45

SmartCuff

Art.no Størrelse Mål under bysten 

20120-00-40 S/M 65-100 cm

20120-00-60 L/XL 100-140 cm

AbduSling

Art.no Størrelse Lengde underarm 

20116-06-40 S/M 35-44 cm

20116-06-60 L/XL 43-55 cm

AbduPlus 30°

Art.no Størrelse Farge

20115-06-00 Universal Grå/blå

HumerusComfort

Art.no Størrelse Omkrets Lengde

20220-09-30 (Kid) X Small 14-20 cm 19 cm

20220-09-40 Small 17-23 cm 21 cm

20220-09-50 Medium 23-32 cm 23 cm

20220-09-51 M-Lång 23-32 cm 25 cm

20220-09-60 Large 32-41 cm 25 cm

20220-09-61 L-Lång 32-41 cm 27 cm

20220-09-70 X Large 41-50 cm 27 cm

QuickSling

Art.no Størrelse venstre / høyre

20118-00-50 Universal

ComfortSling

Art.no Størrelse venstre / høyre

20111-09-50 Universal

Art.no Størrelse Omkrets distalt Omkrets proksimalt

20210-09-30 X Small 13-18 cm 18-23 cm

20210-09-40 Small 18-23 cm 23-28 cm

20210-09-50 Medium 23-28 cm 28-33 cm

20210-09-60 Large 28-33 cm 33-38 cm

20210-09-70 X Large 33-38 cm 38-43 cm

20210-09-80 2X Large 38-43 cm 43-48 cm

HumerusStabil Lång

Art.no Størrelse Omkrets distalt Omkrets proksimalt

20211-09-40 Small 18-23 23-28

20211-09-50 Medium 23-28 28-33

20211-09-60 Large 28-33 33-38

20211-09-70 X Large 33-38 38-43

HumerusStabil Kort

CubitiComfort

Art.no Tilbehør

20117-06-15 Ekstra kilpute 15°

Tilbehør, ekstra kilpude 15° (AbduSling, AbduPlus 30°)  

Art.no Side

20203-15-50 Handdel Venstre

20203-25-50 Handdel Høyre

20203-10-55 Polstring Venstre

20203-20-55 Polstring Høyre

20203-30-00 Bandset Universal

Ulike tilbehør (Contender)  

Art.no Side

20204-06-50 Polstring Universal

Tilbehør, polstring (CubitiROM)  

Contender - Albueortose 
For postoperativ eller post-traumatisk stabilisering av arm og albue med mulighet
for kontrollert bevegelsesområde eller immobilisering. Teleskopisk mekanisme tillater 
enkel justering av lengden. Forlengelse og fleksjon kan justeres og fikses fra 10° til 
90° i intervaller på 10°. Kontrollert bevegelsesområde fra -10° til 110°. Brukes også 
til skade på muskler / leddbånd, distalt humerus brudd eller albuelast. Mansjettene 
i aluminium rundt over- og underarmene kan formes individuelt for å redusere 
risikoen for å skli. Kan enkelt settes av og på med en hånd. Tilgjengelig for høyre 
og venstre arm i universell størrelse. Art.no 20203.

PP Smart ortose med mange muligheter

Stabil hånddel for
fiksering av rotasjon.
Bestilles separat.

Bicep mansjetten kan 
fjernes for å tilpasse seg 
større overarmer.

CubitiROM - Albueortose 
Brukes til postoperativ eller post-traumatisk stabilisering av arm og albue for å gi 
kontrollert bevegelsesområde eller immobilisering. Stopp i fleksjonsretning kan stilles i 
0° -120° og stopp i forlengelsesretning kan stilles i 0° –90° i intervaller på 10°. Lengden på 
øvre og underarmsskinner justeres med en teleskopisk mekanisme. Sitter sikkert mot 
armen uten å vandre. Lett å justere og ta på, samt lett, luftig og behagelig å ha på. 
Tilgjengelig for høyre og venstre arm i en universell størrelse. Art.no 20202.

PP Enkle basortose som gjør jobben

Medfølgende skulderrem 
kan gi ekstra lettelse.

Passer også til store biceps

“Enkelt og 

behagelig å ha på. 

Føles kvalitet ”

Art.n0 Størrelse Antal

20221-00-40 Small 4 st

20221-00-50 Medium 4 st

20221-00-60 Large 4 st

20221-00-70 X Large 4 st

Tilbehør, ekstra lattor (HumerusComfort, CubitiComfort)  

 

Art.no Størrelse Lengde indre 
skall

20219-00-40 Small 12 cm

20219-00-50 Medium 14 cm

20219-00-60 Large 16 cm

20219-00-70 X Large 18 cm

Tillbehör, Axilla Kit HC (HumerusComfort, HumerusComfort Extend)  



NordiCare ortopedi & rehab AB 
er et svenskt firma som utvikler og 
markedsfører nøye utvalgte orto- 
pedi og rehabprodukter. En sentral 
del i NordiCares produktutvikling er 
funksjon og brukervennlighet. Vår 
drivkraft er å ta frem funksjonelle 
produkter i tiltalende design som 
gjør hverdagen enklere for bruker 
som det medisinske helsepersonell.
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SafeHip hoftebeskytter Contender kneortose Ronja ryggortose Cirrus airwalker


