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HemiSafe - Skulderortose 

HemiSafe er en funksjonell skulderortose spesielt utviklet 
for bruk ved skuldersmerter etter slag. HemiSafe gir 
bekvem støtte for skulderen samtidig som den lar 
brukeren bevege armen fritt ved aktiviteter i hverdagen. 
HemiSafe kan tas på og av med én hånd og kan brukes 
rett på huden eller utenpå en undertrøye uten erme. 
Designen gjør det mulig å bruke ortosen under klærne. 
Luftspaltene i stoffet bidrar til trykkutjevning. Som ekstra 
tilbehør følger det med en liten pute som om ønskelig 
kan festes i armhulen for økt abduksjon. HemiSafe er 
tilgjengelig i hvitt.

Indikasjoner: Brukes for å redusere smerte i skulderledd 
etter slag, for å begrense subluksasjon i skulderleddet 
samt for å oppnå bedre symmetri og kroppsstilling. Også 
egnet for å forhindre gjentatte luksasjoner.

Materiale: Ventilerende tekstilmateriale som er svalt mot 
huden og lar huden puste. Polyester 55 %, polyamid 30 
%, polyuretan 10 %, bomull 4 %, elastan 1 %. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Ikke bruk blekemiddel. Skal 
ikke strykes. Ikke bruk tørketrommel. Tørkes flatt. Fest alle 
borrelåsbånd før vasking. Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Mål rundt overarmen og rundt brystkassen. 
Brystmålet tas rett under armhulene.

ART.NO 20100

Størrelse
1. Omkrets 
overarm 

cm

2. Omkrets 
bryst cm

Art.no 
Venstre

Art.no
Høyre

Small 25-32 65-85 20100-19-40 20100-29-40

Medium 25-32 80-100 20100-19-50 20100-29-50

Large 32-39 95-115 20100-19-60 20100-29-60

X Large 35-42 110-130 20100-19-70 20100-29-70

1. 2.
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ComfortSling - Armslynge

ComfortSling er en armslynge som er beregnet for bruk ved 
kortere behandlingstid. Med sitt elastiske, myke material 
passer den til de fl este størrelser og erstatter de mange 
modellene og størrelsene til tradisjonelle slynger. Det myke 
skulderbåndet er fl eksibelt or reduserer trykk som ofte 
forekommer over nakken, og dermed økes komforten for 
brukeren. Materialet er elastisk og former seg etter armen fra 
albue til håndledd. Et mykt tommelbånd holder slyngen på 
plass og sikrer at armen holdes i riktig stilling.

ComfortSling leveres i pakninger på 12 stk.

Størrelse: Universal, passer både til venstre og høyre arm.

Indikasjoner: For avlastning og fi ksering av skulder og arm 
ved akutt skade/trauma.

Tilpasning: Plasser armen i slyngen, og pass på at 
tommelbåndet er i tommelgrepet som bildet viser. Dra 
skulderbåndet over ryggen, og bestem ønsket lengde ved 
å kneppe fast båndet med den røde knappen i ønsket 
knapphull. Pass på at båndet er festet godt i knappen. Du 
kan velge om du vil feste båndet på knappens innside eller 
utside. Det går bra å klippe av båndet i ønsket lengde.

Materiale: 88 % Polyester, 12 % Elastan. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Vasking i vann er ikke anbefalt. På fl ekker, tørker 
du med en myk, fuktig klut eller vask forsiktig for hånd i 
lunkent vann.

ART.NO 20111

Størrelse Farge Art.no

Universal Hvit 20111-09-50
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DuoPlus - Skulderfiksering

Skulderfikseringen DuoPlus er en todelt immobiliserings-
ortose som avlaster skulderleddene med redusert 
belastning på nakken. To bånd som krysses over ryggen, 
fordeler vekten over begge skuldre. Et bredt, avtagbart 
bånd bidrar til å fiksere armen mot kroppen. Alle bånd 
festes med borrelås. Lommens og båndenes innside er i 
frottémateriale. Passer både til venstre og høyre arm.

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved akutte 
skader/ trauma når man ønsker fiksering av armen mot 
kroppen og vil unngå unødig belastning av nakken.

Materiale: Polyester 71%, polyuretan 16 %, polyamid 8 %, 
bomull 5 %. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask. 
Bruk gjerne vaskepose.

Mål:Lengde underarm: Albue til fingerspisser i cm.
Overkroppen + overarm: Mål rundt den antatte placerign 
rundt overkroppen og en arm.

ART.NO 20113

Størrelse Lengde  
underarm cm

Overkroppen + 
overarm cm Art.no.

S 35-40 60-80 20113-06-40

M 39-44 80-95 20113-06-50

L 43-48 95-115 20113-06-60

XL 47-54 115-145 20113-06-70
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Skulderfi ksering Duo fi kser skulderen, gir behagelig 
støtte og avlastning ved akutte skader eller trauma.
Skulderbåndet kan justeres i høyden og sidelengs langs 
armlommen og festes med borrelås. Immobiliseringsbånd 
som fi kserer overarmen mot overkroppen, følger med. 
Lommens og skulderbåndets innside er i frottémateriale.
Passer både til venstre og høyre arm. Finnes i størrelse S-XL.

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved akutt 
skade/trauma når en enklere skulderlås er ønskelig.

Materiale: Nylon 40%, Polyuretanskum 25%, Polyester 20%, 
Bomull 15 %. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask. 
Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Albue til fi ngerspisser i cm.

Duo - Skulderfi ksering
ART.NO 20114

Størrelse Lengde 
underarm cm Art.no

Small 35-41 20114-06-40

Medium 40-44 20114-06-50

Large 43-49 20114-06-60

X Large 48-55 20114-06-70
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AbduPlus 30° - Abduksjonsortose

Abduksjonsortose med pute som holder armen/skulderen 
immobilisert med 30° abduksjon. Puten er formet for å 
passe mot hoften og festes med borrelåsbånd rundt midjen. 
Armslyngen festes med borrelås mot puten, og armslyngen 
kan justeres i høyden. Ekstra polstring på skulderbåndet for 
økt komfort. Passer både til venstre og høyre arm.

Størrelse: Universal.

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved 
akutt skade/trauma. Postoperativt, for eksempel ved 
rekonstruksjonskirurgi på rotatormansjett eller -kapsel, 
skulderprotese, caput humeri-fraktur eller artroskopi.

Materiale: Polyamid. Polyuretanskum. Bomull. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask. 
Bruk gjerne vaskepose.

Bestilles separat: Kilepute +15 grader for 45° abduksjon,
artikkelnummer 20117.

Mål:Albue til fi ngerspisser i cm.

ART.NO 20115

Størrelse Farge Art.no

Universal Grå/blå 20115-06-00
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Abduksjonsortose med pute som holder armen/skulderen 
immobilisert i 15° abduksjon. Puten er formet for å passe mot 
hoften og festes med borrelås rundt midjen. Armslyngen 
festes med borrelås mot puten og høyden på armslyngen 
kan justeres. Ekstra polstring på skulderbåndet for økt 
komfort. Passer både til venstre og høyre arm. 

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved akutte 
skader/trauma samt ved postoperativ behandling av 
skulderskader.

Materiale: 2 % polyamid, 26 % polyuretanskum, 2 % bomull, 
70 % polyester. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene ved vask. 
Bruk gjerne vaskepose. Bruk ikke blekemidler. Skal ikke 
renses. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Ekstra pute: Ekstra kilpute for økt abduksjon +15°, 
art.nr. 20117, bestilles separat.

Måltaking: Albue til fi ngertupper i cm.

AbduSling - Abduksjonsortose
ART.NO 20116

Midjebåndet festes også i fatlen for 
å gi ekstra stabilitet til armen.

Størrelse
Lengde 

underarm 
cm

Farge Art.no

S/M 35-44 Grå/
orange

20116-06-40

L/XL 43-55 20116-06-60
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QuickSling er en vattert armslynge som brukes til enkel 
immobilisering av skadete skuldre, albuer og håndledd. 
Slyngen er enkel å sette på. Den klippes til i ønsket lengde 
for å passe til hver enkelt pasient. Materialet er uelastisk 
og holder formen og bredden hele tiden mens den bru-
kes. Slyngen justeres enkelt med borrelåsfestene i Y-form 
som festes direkte mot slyngen. Quicksling kan festes på 
ulike måter for ulike behov. Fås i svart farge.

QuickSling leveres i en praktisk pappeske som inneholder 
to ruller med 5,5 cm x 12 m slyngebånd samt to poser 
med borrelåsfester à 14 stk. Nok til 14 stk. dobbeltslynger 
eller 20 stk. enkeltslynger.

Indikasjoner: For avlastning av skulder/arm ved akutt 
skade/trauma.

Materiale: 53 % polyuretan, 38 % polyester, 9 % nylon. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndet ved vask. 
Bruk gjerne vaskepose.

QuickSling - Armslynge
ART.NO 20118

Som dobbeltslynge.

Størrelse Farge Art.no

Universal Sort 20118-00-50
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Skulderfi ksering DuoTrain gir behagelig støtte og 
avlastning ved smerterelaterte skulderproblemer. Ekstra 
sterke borrelåser, sliteplater, tillater at DuoTrains fester 
åpnes og lukkes mange ganger, noe som er særlig 
fordelaktig i forbindelse med trening. Skulderstroppen 
lar seg justere horisontalt og vertikalt langs fatlet og 
festes med borrelås. Justerbart immobiliseringsbånd 
rundt kroppen. Fatlet og skulderstroppens innside er i 
frottémateriale. Passer både til venstre og høyre arm.

Indikasjoner: Brukes til avlastning/ immobilisering av 
skulder og arm etter operasjon, ved akutte skader eller 
traume, når det er behov for å immobilisere skulder med 
en slynge som tåler å åpnes og lukkes fl ere ganger, for 
eksempel ved trening.

Størrelse: 
Small passer til barn og små voksne
Medium passer til mindre kvinner
Large passer til kvinner og menn
X-Large passer til lang eller stor voksen

Material: Polyester 80%, Polyamid 13%, Polyuretan 7%. 
Lateksfri. 

Vaskeanvisning: Forsegl borrelåser før vask, maskinvask 
ved 40°, kan vaskes på 60° når det er nødvendig. Bruk 
gjerne en vaskepose.

Måltakning: Fra albue til fi ngertupper i cm.

DuoTrain - Skulderfi ksering
ART.NO 20119

1. Fest de sliteplater i ønsket posisjon.

2. Immobiliseringsbåndet kan lett  
    lengdejusteres med D-ringen.

Størrelse Lengde 
underarm cm Art.no

Small 35-41 20119-06-40

Medium 40-44 20119-06-50

Large 43-49 20119-06-60

X Large 48-55 20119-06-70



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

12

20
20

03
16

_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

SmartCuff gir behagelig støtte og avlastning/
immobilisering av skulder og arm etter operasjon, ved 
akutte skader/trauma der det er ekstra viktig at pasienten 
skal delta aktivt i rehabiliteringen gjennom trening. 
SmartCuff gjør det mulig å trene uten å belaste armen 
og gir anledning til en viss rotasjon, uten at man løfter 
armen utover. SmartCuff er tilgjengelig i sort.

Indikasjoner: Brukes til avlastning/immobilisering av 
skulderarm etter operasjon, ved akutte skader/trauma 
der det er ekstra viktig at pasienten skal delta aktivt i 
rehabiliteringen gjennom trening. SmartCuff gjør det 
mulig å trene uten å belaste armen og gir anledning til 
en viss rotasjon, uten at man løfter armen utover.

Material: Polyamid 84%, Polyuretan 7%, Bomull 6%, 
Polyester 2%, Elastan 1%. Interiør materialer pute: 
Polyuretan 100%. Lateksfri. 

Vaskeanvisning: Forsegl borrelåser før vask, maskinvask 
ved 40°, kan vaskes på 60° når det er nødvendig. Bruk 
gjerne en vaskepose.

Måltakning: Måle under bysten (cm).

SmartCuff - Skulderfi ksering
ART.NO 20120

Løsne håndleddsbåndet 
og armen er fri til trening.

Størrelse Mål omkredsen 
under bysten, cm Art.no

Small/Medium 65 - 100 20120-00-40

Large/X-Large 100 - 140 20120-00-60
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En funksjonell og svært behagelig kragebeinbandasje. 
Stabiliserer kragebeinfrakturer og opprettholder postural 
kontroll. Den ryggsekklignende konstruksjonen gjør at 
skuldrene dras tilbake og kragebeinfrakturen stabiliseres. 
Tynne D-ringer på den myke ryggplaten gir god anatomisk 
passform og irriterer ikke når man ligger på ryggen. Ortosen 
er helt uelastisk og har bred, myk polstring over kragebeinet/
under armhulene. Justeres enkelt med borrelås.

Indikasjoner: For smertelindring og stabilisering av lukkede 
kragebeinfrakturer. Utprøves etter bedømning av medisinsk 
ekspertise. Kontraindikasjoner: åpne frakturer og instabile 
frakturer eller der beinfragment er nær huden.

Materiale: Bomull/Polyester. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°. Bruk ikke blekemidler. Skal ikke 
strykes eller tørketromles. Tørkes fl att.

Måltaking: Mål fra et punkt på ryggraden midt mellom 
skulderbladene, opp over skulderen rundt armen via 
armhulen og tilbake til utgangspunktet i cm.

Clavisan - Kragebeinbandasje
ART.NO 20121

Størrelse Måle 
cm Art.no

X Small* 48-58 20121-08-30

Small 58-68 20121-08-40

Medium 68-78 20121-08-50

Large 78-88 20121-08-60

X Large 88-100 20121-08-70

* Passer for barn.
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Axel - Skulderortose

Axel skulderortose avlaster skulderleddet effektivt uten å 
belaste nakke-/skulderparti. Bøylen flytter belastningen fra 
muskel-/nervevev til brystkasse/skjelett. Axel er enkel å feste 
og justere. To størrelser dekker brystmål i området 65–120 
cm. Pasienten kan enkelt ta ortosen av og på med én hånd. 
Kan brukes for seg eller sammen med en annen armslynge. 
Axel brukes for å avlaste skulderen ved akutte skader eller 
ved problemer med langvarige smerter i skulderen.

Universal venstre og høyre.

Indikasjoner: For avlastning av skulderen ved akutt skade/
trauma/slag/problemer med langvarige smerter i skulderen. 
Brukes også pre-/postoperativt. Egnet ved problemer med 
skulderen der man ønsker å avlaste nakken/skulderpartiet, 
for eksempel ved revmatoid artritt eller nakkeslengskade.

Materiale: Bøyle 100 % ABS-plast, vattering 100 % polyeten, 
bånd/slynge 100 % polyester. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Rengjøres med myk, fuktig klut og mildt 
oppvaskmiddel.

Mål: Brystmål tas under armhulene.

ART.NO 20200

Swedish Pat Nr SE 529 390 C2
Pat Pend. PCT/SE2006/001344

Axel kan kombineres med en 
annen slynge.

Størrelse Omkrets  
bryst  cm Art.no

S-M 65-100 20200-00-40

L-XL 90-120 20200-00-60
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CubitiROM brukes til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering av arm og albue for å oppnå et kontrollert 
bevegelsesomfang eller immobilisering. Stopp i 
fleksjonsretning kan stilles fra 0 til 120 grader, og 
stopp i ekstensjonsretning kan stilles fra 0 til 90 grader. 
Innstilling i intervaller på 10 grader. Lengden på 
over- og underarmsskinnene reguleres med ortosens 
teleskopmekanisme. Ortosens lengde kan varieres fra 
36 til 45 cm. Ved behov for ekstra avlastning brukes 
skulderremmen. CubitiROM er komfortabel og sitter sikkert 
mot armen uten å migrere. Enkel å justere og ta på samt 
lett og luftig. 

Indikasjoner: Brukes til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering. Muskel-/ligamentskader. Distal humerusfraktur. 
Plastisk albuekirurgi. Stabil albuefraktur. 

Materiale: Skinner av aluminium, polstring i polyester og 
bomull, borrelås. 

Vaskeåd: Skinner og ledd tørkes av med såpe og vann eller 
avsprites. Tekstildeler vaskes på 60 °C. 

Tilbehør: Ekstra polstring art.no. 20204 bestilles separat.

CubitiROM - Albueortose
ART.NO 20202

Ortosens lengde fra leddsenter

Underarm 19 - 24 cm

Overarm 18 - 21 cm

Lengden på skinnene og leddets 
bevegelighet er regulerbar og  
tilpasses individuelt til hver pasient. 

Størrelse Side Art.no

Universal Vänster 20202-16-50

Universal Höger 20202-26-50
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Contender - Albueortose

Contender Albueortose brukes ved postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering av arm og albue for å kontrollere bevegegelsesområdet 
eller immobilisere. Teleskopmekanisme for enkel justering av lengden. 
Aluminium-mansjettene rundt over- og underarm kan formes 
individuelt slik at det er mindrefare for glidning. 

Mansjetten som sitter over biceps/ved albueleddet kan fjernes, 
noe som innebærer at ortosen også kan tilpasses personer med 
stor biceps / kraftige overarmer og gir muligheter for større fl eksjon 
uten å begrense. Ortosen kan enkelt tas på og av med én hånd 
med låsespennen. 

Polstringen er myk og avlastende. 

Ekstensjon og fl eksjon kan justeres og fi kseres fra-10º - 90°. Innstillingen 
foretas i intervaller på 10°. Kontrollert bevegelsesintervall fra -10° - 110°. 
Innstillingene sikres med låsestrikk.

Indikasjoner: Brukes til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering. 
Muskel/ligamentskader. Distal humerusfraktur. Plastisk albuekirurgi. 
Stabil albuefraktur.

Størrelse: Universal. Tilgjengelig for både høyre og venstre arm. 
Lengden på ortosen 35-50 cm passer til overarmsomkrets opptil 
56 cm, underarmsomkrets opptil 46 cm.

Materiale: Skinne: Lettvektsaluminium.
Mansjett: Aluminium og nylon.
Polstring: Polyetylen og nylon.

Vaskeråd: Aluminiumskinnen tørkes av med fuktig klut. Polstring vaskes 
for hånd i kaldt vann og tørkes liggende. Ikke bruk blekemiddel.

Ekstra tilbehør: Som ekstra tilbehør fi nnes en behagelig hånddel for 
avlastning. Plasser og fi kser håndleddet i nøytral posisjon for å unngå 
pro- og supinasjon. Hånddelen er utformet som en håndleddortose 
som mykt omslutter hånd og håndledd. Fikseringen er svært effektiv 
og minsker uønsket muskelaktivitet rundt albueleddet. Hånddelen 
stabiliserer hele ortosen, og dette gjør at den sitter ekstra stødig uten 
å gli eller rotere.

Hånddelen fi nnes som ekstra 
tilbehør, må bestilles separat.

ART.NO 20203

Produkt Side Art.no

Contender Albueortose Venstre 20203-10-50

Contender Albueortose Høyre 20203-20-50

Hånddel Venstre 20203-15-50

Hånddel Høyre 20203-25-50

Polstring Venstre 20203-10-55

Polstring Høyre 20203-20-55

Bondset Universal 20203-30-00

Avtakbar bicepsmansjett. Gir 
mulighet for større fl eksjon uten å 
begrense for personer med stor 
biceps/kraftige overarmer.
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CubitiPlus brukes til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering av arm og albue for å gi kontrollert bevegelse 
eller immobilisering. De justerbare tekstilbåndene rundt 
over- og underarmen gjør at CubitiPlus passer alle 
armstørrelser fra svært tynne armer til svært kraftige. 
Båndene kan enkelt klippes av til riktig størrelse.

Ekstensjon og fl eksjon kan justeres fra 0-120°, og leddene 
kan låses i alle grader. Innstillingen skjer i intervaller på 
10°. Lengden på over- og underarmsskinnen justeres 
med ortosens teleskopmekanisme. Ortosens lengde kan 
varieres mellom 41 og 52 cm. CubitiPlus er behagelig å 
bruke og sitter trygt mot armen uten å bevege seg. Lett å 
justere og ta på samt lett og luftig. Ved behov og til ekstra 
avlastning kan skulderrem og/eller håndtak brukes. Disse 
bestilles separat.

Indikasjoner: Brukes til postoperativ eller posttraumatisk 
stabilisering. Muskel-/ligamentskader. Distal 
humerusfraktur. Albueplastikk. Stabil albuefraktur.

Størrelse: Universal. Finnes til høyre og venstre arm.

Materiale: Skumpolstring med tekstilpolyamid. 
Aluminiumskinne.

Vaskeråd: Aluminiumskinnen rengjøres med fuktig klut. 
Polstringen håndvaskes i kaldt vann. Håndtørkes. 
Ikke bruk blekemiddel.

Tilbehør:
Bånd + polstring 20223-00-50
Skulderrem + håndtak, venstre 20223-10-60
Skulderrem + håndtak, høyre 20223-20-60

CubitiPlus - Albueortose
ART.NO 20223

Ortosens lengde fra leddsentrum

Underarm 22,5 - 29 cm

Overarm 18,5 - 23 cm

Produkt Side Art.no Størrelse

CubitiPlus Venstre 20223-10-50 Universal

CubitiPlus Høyre 20223-20-50 Universal

Bånd + polstring Universal 20223-00-50 Universal

Skulderrem + håndtak Venstre 20223-10-50 Universal

Skulderrem + håndtak Høyre 20223-20-50 Universal
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Prefabrikkert frakturortose som er utformet for å kontrollere 
humerussegmenter med kompresjon av bløtvevet. Ortosen 
er fremstilt av røntgentransparent materiale og er enkel å 
justere med saks og varmepistol. Myk polstring kombinert 
med perforering gir god komfort for brukeren. Humerus 
Stabil når opp over skulderen, og dette hindrer at ortosen 
dreies, slik at den sitter bedre på plass. Ortosen er todelt 
for å gi god kompresjon og passform på en enkel måte. Gir 
full bevegelighet i albuleddet. To bomullsstrømper samt én 
armslynge følger med.

Universal venstre og høyre.

Indikasjoner: Behandling av skaftfrakturer på humerus, etter 
internfi ksering, ved store væskeansamlinger.

Materiale: Polyetylen, der innsiden er laminert med 
skumplast som har lukkede celler. Strømpe i bomull. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvask med mildt såpevann. Bomullsstrømpen 
vaskes i maskin på 40°.

Mål: Omkrets rundt overarm proksimalt og distalt.

HumerusStabil - Frakturortose
ART.NO 20210

Størrelse Omkrets 
distalt cm

Omkrets 
proximalt 
cm

Art.no

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

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

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

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

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

2X Large 38-43 43-48 20210-09-80
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Prefabrikkert frakturortose i kort modell, designet for å 
kontrollere humerussegmenter gjennom kompresjon av 
bløtvevet. Samtidig gir den full bevegelighet av skulder og 
albue. Ortosen er produsert i et røntgentransparent materiale 
og er enkel å justere. Inneholder ikke lateks. 

Indikasjoner: Behandling av distale frakturer eller skaftfrakturer 
på humerus, etter intern fi ksering, ved kraftig hevelse. 

Størrelse: Universal, passer både til høyre og venstre. 

Materiale: Polyetylen. Innsiden er laminert med skumplast.

Vaskeråd: Håndvask med mildt såpevann. 

Mål: Mål omkrets rundt overarmen proksimalt og distalt.

HumerusStabil Kort - Frakturortose
ART.NO 20211

Størrelse Omkrets
distalt

Omkrets 
proximalt Art.no

Small 18-23 23-28 202110940

Medium 23-28 28-33 202110950

Large 28-33 33-38 202110960

X Large 33-38 38-43 202110970
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HumerusComfort er en stabil frakturortose som er utformet 
for å kontrollere humerussegmenter med kompresjon av 
bløtvevet. Lindrer smerte og gir bevegelighet i skulder- og 
albueledd, noe som reduserer risikoen for stive ledd og 
muskelatrofi  i behandlingstiden. Ortosen er behagelig og 
sikker og har brede bånd og formstøpte plater for jevn 
kompresjon og god avlastning. Skulderdelen av tekstil gjør 
at ortosen sitter behagelig og sikkert på plass. De integrerte 
formstøpte platene kan enkelt forkortes eller omformes for 
tilpasning. Lufteåpningene i tekstilene bidrar til å utjevne 
trykket. Passer til både høyre og venstre arm. Produktet er 
røntgentransparent.

Indikasjoner: Ikke-operativ behandling av lukkede 
proksimale skaftfrakturer på humerus. Postoperativ 
behandling av åpne proksimale skaftfrakturer på humerus. 
Etter intern/ekstern fi ksering.

Materiale: Ventilerende tekstilbasert avstandsmateriale som 
er svalt mot huden og lar huden puste. 
Polyester 59%, Polyamid 38%, Bomull 2%, Elastomer 1%.
*Polyester 55%, Polyamid 43%, Elastan 1%, Elastomer 1%.
*HumerusComfort Kid

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Tørkes fl att. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk 
rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

HumerusComfort - Frakturortose
ART.NO 20220

XS/HumerusComfort Kid, sort

HumerusComfort, hvit Re
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Ekstra lister - 20221
Blue= HumerusComfort tiles 
Red= Additional plastic tiles

X.                 Y.

Størrelse 1. Omkrets 2. Lengde Art.no

X Small* 14-20 cm 19 cm 20220-09-30

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

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

M-Lång 23-32 cm 25 cm 20220-09-51

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

L-Lång 32-41 cm 27 cm 20220-09-61

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

  *X Small = HumerusComfort Kid kun i sort.

1.

2.

Tilbehør: 
-Ekstra lister, art.no 20221 
Bestilles separat. 4 st/pakning, Stl S – XL. 
For økt stabilitet og kompresjon ved arm 
med større omfang. 1 alt. 2 lister settes 
inn i respektiv sidelomme.

-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219
Bestilles separat, ved behov for 
individuell tilpasning eller ved 
behov for ekstra innerplate.

Mål:
1. Omkrets rundt overarmen proksimalt, 
høyest oppe ved armhulen. 
2. Ønsket lengde fra acromion.
Valg av størrelse er avhengig av 
overarmens omkrets og lengde og 
frakturens plassering.

Størrelse Lengde 
indre skall

Art.no 
Axilla Kit HC:

Small 12 cm 20219-00-40

Medium 14 cm 20219-00-50

Large 16 cm 20219-00-60

X Large 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC Axilla Kit HC 
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HumerusComfort Extend er en stabil frakturortose som 
er utformet for å kontrollere humerussegmenter med 
kompresjon av bløtvevet. Lindrer smerte og gir bevegelighet 
i skulder- og albueledd, noe som reduserer risikoen for 
stive ledd og muskelatrofi  i behandlingstiden. Ortosen er 
behagelig og sikker og har brede bånd og formstøpte 
plater for jevn kompresjon som omslutter skulderleddet. 
Skulderdelen av tekstil gjør at ortosen sitter behagelig og 
sikkert på plass. De integrerte formstøpte platene kan enkelt 
forkortes eller omformes for tilpasning. Lufteåpningene i 
tekstilene bidrar til å utjevne trykket. Passer til både høyre og 
venstre arm. Produktet er røntgentransparent.

Indikasjoner: Ikke-operativ behandling av lukkede 
skaftfrakturer på humerus. Ikke-operativ behandling 
av stabile proksimale humerus- frakturer. Postoperativ 
behandling av åpne skaftfrakturer på humerus. Etter intern/
ekstern fi ksering.

Materiale: Ventilerende tekstilbasert avstandsmateriale som 
er svalt mot huden og lar huden puste. 
Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyuretan 17%, 
Bomull 2%, Elastomer 1%. Latexfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Tørkes fl att. Ikke bruk blekemiddel eller 
skyllemiddel. Ikke bruk kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

HumerusComfort Extend - Frakturortose
ART.NO 20224

1.

2.

Størrelse 1. Omkrets 2. Lengde Art.no

Small 17-23 cm 32,5 cm 20224-00-40

Medium 23-32 cm 34,5 cm 20224-00-50

Large 32-41 cm 36,5 cm 20224-00-60

X Large 41-50 cm 38,5 cm 20224-00-70

Mål:
1. Omkrets rundt overarmen proksimalt, 
høyest oppe ved armhulen. 
2. Ønsket lengde fra acromion.
Valg av størrelse er avhengig av 
overarmens omkrets og lengde og 
frakturens plassering.

Størrelse Lengde 
indre skall

Art.no
Axilla Kit HC:

Small 12 cm 20219-00-40

Medium 14 cm 20219-00-50

Large 16 cm 20219-00-60

X Large 18 cm 20219-00-70
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC 
- 20219
Axilla Kit HC Axilla Kit HC 

Tilbehør:
-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219 
Bestilles separat, ved behov for 
individuell tilpasning eller ved behov 
for ekstra innerplate.
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CubitiComfort er en stabil helarmsortose som brukes 
ved rehabilitering og/eller frakturbehandling. Ortosen er 
behagelig og sikker, lindrer smerte og gir bevegelighet 
i skulder og albueledd, noe som reduserer risikoen for 
leddstivhet og muskelatrofi i behandlingsperioden. 
Du kan tilpasse bevegeligheten med fleksjon/ekstensjon i 
albueleddet i intervaller på 15°. Kan låses i ønsket stilling. 
Kan lett tilpasses den enkelte. Ortosen har brede bånd som 
sammen med formstøpte plater gir jevn kompresjon og god 
avlastning. De integrerte formstøpte platene kan omformes, 
og ortosens lengde kan justeres trinnløst. Passer både til 
høyre og venstre arm.

Indikasjoner: Frakturer i albue, humerus, radius eller 
ulna. Ligamentrupturer. Postoperativt. Sene- og 
ligamentskader. Rekonstruksjoner av kollateralligament. 
Kontrakturbehandling.

Materiale: Ventilerende tekstilbasert avstandsmateriale 
som er svalt mot huden og lar huden puste. Polyester 59 
%, polyamid 37 %, bomull 2 %, elastan 1 %, polyuretan 1 %. 
Inneholder ikke lateks. Ledd i aluminium.

Vaskeråd: Den tekstilbaserte ortosen maskinvaskes på 40°. 
Ta ut leddene. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke 
bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel. Leddene tørkes av med en myk, fuktig 
klut eller avsprites.

Mål: Omkretsmål rundt overarmen og underarmen 
proksimalt. Den totale lengden på ortosen kan 
justeres trinnløst.

Ekstra lister, artikkelnummer 20221:
Bestilles separat. 4 stk./pakning, str. S–XL. 
For økt stabilitet og kompresjon ved arm med større omfang. 
1 alt. 2 lister settes inn i respektiv sidelomme.

CubitiComfort - Frakturortose
ART.NO 20222

Størrelse A. Omkrets 
overarm cm

B. Omkrets 
underarm cm

C. Ortosens lengde 
overarm cm

D. Ortosens lengde 
underarm cm

E. Ortosens 
totale lengde cm Art.no

Small 17-23 18-26 26,5 17 46-54 20222-09-40

Medium 23-32 23-32 28,5 19 50-58 20222-09-50

Large 30-39 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-60

X Large 38-50 28-38 30,5 20 52-60 20222-09-70
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EpiCare P505 er en anatomisk formstrikket ortose for 
kompresjon av albuen. Pelotter som gir trykkavlastning 
over epikondylene, bidrar til effektiv kompresjon i 
albueområdet og avlastning av epikondylene. Ortosen 
er fremstilt av et mykt og ventilerende strikket materiale.

Indikasjoner: Artrose, postoperativ irritasjon, 
posttraumatisk, epikondylitt.

Materiale: Polyester 70 %, polyamid 20 %, Gel TPR 10 %. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Bruk vaskepose. Ikke bruk 
blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen.

EpiCare P505 - Albueortose
ART.NO 20505

Størrelse V/H Mål centimeter

Small 22-28

Medium 24-30

Large 27-33

X Large 29-35





Hånd
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Stabil og behagelig håndleddsortose som er enkel å ta 
på og av. Snøring med ettgrepstrekk gir jevn kompresjon 
og gjør det enkelt å justere ortosen og ta de på med én 
hånd. Lukkes med et bredt borrelåsbånd som også gir 
ekstra stabilitet rundt håndleddene. 

Kvick er fremstilt av stabil imitert mokka, og materialet er 
perforert og polstret for god komfort og funksjonalitet – 
mykt og behagelig mot huden. Ortosen har en formet 
stabil 25 mm bred volar aluminiumsskinne samt en 15 mm 
dorsal skinne.

Indikasjoner: Instabilitet i CMC-ledd. Artrose, artritt, 
belastningsskader. Også egnet for behandling av 
karpaltunnelsyndrom eller ved immobilisering etter 
gipsbehandling.

Materiale: PU-skum 50 %, polyester 20 %, akryl 15 %, 
nylon 15 %. Skinner i aluminium. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvaskes med mildt vaskemiddel. Fest 
borrelåsbåndene ved vask. Bruk vaskepose.

Mål: Håndleddsmål i cm.

Kvick - Håndleddsortose
ART.NO 40300

Størrelse Håndleddsmål 
cm

Art.no
Venstre

Art.no 
Høyre

Small 13-15 40300-10-40 40300-20-40

Medium 15-18 40300-10-50 40300-20-50

Large 18-20 40300-10-60 40300-20-60

X Large 20-23 40300-10-70 40300-20-70
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Rygg/Torso
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StomiBas er et rett stomibelte som gir behagelig og 
effektiv støtte/kompresjon. Materialet midt foran er 
uelastisk og meget lett å klippe i. Materialet frynser seg 
ikke og egner seg derfor spesielt godt når man ønsker 
å frilegge en stomi. Finnes i tre høyder, 16, 20 og 25 
cm. Stomi Bas er enkel å ta på og lukkes med en bred 
borrelås, noe som gjør at den lett kan justeres til ønsket 
kompresjon. Beltet kan lukkes på venstre, alternativt 
høyre side. Borrelås gjør det lettere å skifte bandasje. 
Pasienten behøver ikke å bli løftet opp.

Grad av Kompresjon: Sterk, 3 av 3

Indikasjoner: Stomibelte. Ved postoperativ pleie, etter 
thorax/bukoperasjoner for å avlaste sår, forhindre 
oppsprekking av arr, samt ved tidlig mobilisering av 
pasienten. Også egnet ved ulike typer av mindre brokk.

Materiale: Polyester 60%, Polyamid 27%, Gummi 13%.

Vaskeanvisning: Maskinvask ved 40°. Kan vaskes opp 
til 90° (levetiden på borrelås blir kortere ved høyere 
temperaturer). Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk 
ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller 
tørkes i tørketrommel.

Måltaking: Omfangsmål rundt overkroppen over 
tenkt plassering.

StomiBas - Belte
ART.NO 50210, 50211, 50212

Størrelse Mål cm
Art.no 
StomiBas 
16cm 

Art.no 
StomiBas 
20cm 

Art.no
StomiBas
25cm 

X Small 70-85 50211-08-30 50212-08-30 50210-08-30

Small 80-95 50211-08-40 50212-08-40 50210-08-40

Medium 90-105 50211-08-50 50212-08-50 50210-08-50

Large 100-115 50211-08-60 50212-08-60 50210-08-60

X Large 110-125 50211-08-70 50212-08-70 50210-08-70

2X Large 120-135 50211-08-80 50212-08-80 50210-08-80

3X Large* 130-145 50212-08-90 50210-08-90

4X Large* 140-155 50212-08-91 50210-08-91

* kun 20 & 25 cm høyde.
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Med mer press, uelastisk støtte/ 
support over stomibandasjen.

Med klippt hull til stomibandasjen.

StomiSoft er et rett, elastisk støttebelte for bruk ved stomi 
eller stomibrokk. Beltet har en uelastisk front. Enkelt å feste 
og justere takket være håndtak og borrelås i fronten. 
Borrelåsen festes over hele den uelastiske fronten, og 
derfor har støttebeltet en fleksibel størrelse/omkrets og 
kan strammes eller slakkes.

Det kan klippes hull i det uelastiske frontpartiet. Klipp hull 
i ønsket størrelse i forhold til stomibandasjen. Frontpartiet 
frynser ikke uansett form og størrelse på hullet. Ikke 
nødvendig med søm. Beltet kan brukes like godt med 
eller uten klippet hull. Dersom man vil ha stomiposen 
strammere, lukkes støttebeltet slik at posen ligger under 
det uelastiske materialet. For at stomiposen enkelt skal 
kunne ekspanderes, kan beltet snus slik at posen isteden 
ligger under det elastiske materialet.

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og 
venstre side ved stomi. StomiSoft er tilgjengelig i sort. 
Høyde 20 cm. 

Indikasjoner: 
Ved stomi og lettere tilfeller av stomibrokk. Brukes utenpå 
stomipose eller med hull for stomipose. Egnet som 
permanent støttebelte.

Materiale:
Polyester 49%, Polyamid 29%, Polyuretan 11%, 
Elastan 11%. Lateksfri. 

Vaskeråd: 
Maskinvask 60°. For best mulig fargeholdbarhet
anbefales 40 °C. Bruk vaskepose. Tørkes flatt. Skal ikke 
tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan 
svekke materialets funksjon.

Størrelse og mål:
Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt
plassering. Følg måletabellen for å finne rett størrelse.

StomiSoft - Støttebelte
ART.NO 50218

Håndtak for enkel på- & avtagning.

Med myk elastisk støtte/support 
over.stomibandasjen. 

Størrelse Mål cm Art.no

XS 70-85 50218-00-30

S 80-95 50218-00-40

M 90-105 50218-00-50

L 100-115 50218-00-60

XL 110-125 50218-00-70

2XL 120-135 50218-00-80

ElasticNon-Elastic

Non-Elastic Elastic

Non-Elastic
Elastic
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Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se

Mykt fi kseringsbelte til bruk ved stomi. Dobbelt 
materiallag der det innerste laget har åpning for 
stomiposen og det ytterste laget brettes eller dras over 
posen eller stomibandasjen. StomiFix er som en ”tube” 
som man tar på og av seg som en underbukse. Den synes 
ikke under klærne, er enkel å bruke og trygg å ha på 
seg. Beltet gjemmer og holder posen på plass samtidig 
som eventuelle lyder dempes. Kan brukes dag og natt, 
samt i forbindelse med sportslige aktiviteter. Vanlige 
underbukser kan bæres under eller over beltet.

Indikation: Brukes ved stomi for å fi ksere eller holde 
stomiposen eller stomibandasjen på plass.

Material: 90% Polyamid, 10% Spandex. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask opptil 60°. For at fargen skal holde 
seg best mulig anbefales vask på 40°. Bruk vaskemiddel 
for fargede klær. Bruk ikke vaskemidler som inneholder 
blekemiddel. Bruk heller ikke klor eller skyllemiddel.

Måltaking: Omkretsmål rundt hoften.

StomiFix - Fikseringsbelte
ART.NO 50217

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no
StomiFix, 
hvit

Art.no
StomiFix, 
sort

X Small-Small 65 - 90 50217-09-30 50217-00-30

Small-Medium 85 - 110 50217-09-40 50217-00-40

Medium-Large 105 - 125 50217-09-50 50217-00-50

Large-X Large 120 - 140 50217-09-60 50217-00-60
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StomiMini - Støttebelte
ART.NO 50213

Mykt fi kseringsbånd for fi ksering av stomipose. Påfør 
over stomiposen og mot huden. Enkel lukking med 
borrelås foran. Fikseringsbåndet er laget av et fl eksibelt 
luftig, elastisk materiale som føles behagelig mot 
huden. Størrelsen er fl eksibel og kan enkelt justeres 
når borrelåsen fester over hele båndet. På samme 
måte kan komprimeringsnivået justeres etter behov. 
En universell størrelse passer til omkrets opp til 120 
cm. Fikseringsbandet er diskret og usynlig under 
klær. Passer til stomi på høyre eller venstre side. 
StomiMini er tilgjengelig i sort og hvitt. Høyde 7,5 cm. 
Fikseringsbåndet kan ikke kuttes.

Indikasjoner: Brukes som stomibånd for fi ksering av 
stomiposer. Egnet til bruk for ileo-, colo- eller urostomy. 
Ikke egnet som støtte for parastomale brokk.

Materiale: Polyamid 55 %, Polyester 35%, Elastan 10 %. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask ved 60°. Forsegl borrelåset når 
du vasker. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel, klorin 
eller tøymykner siden dette kan svekke materialets 
funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes 
eller kjøres i tørketrommel.

Størrelse/Måltaking: Omkretsmål ved tenkt plassering. 
Universell størrelse, passer for omkrets opp til 120 cm.

Modell Art.no Høyde Pakke

StomiMini, sort 50213-80-50 7,5 cm 3 st

StomiMini, hvit 50213-89-50 7,5 cm 3 st
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Figur er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv 
støtte/kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å ta 
på og lukkes med bred borrelås, noe som gjør det enkelt 
å justere til ønsket kompresjon. Figur gir jevn trykkfordeling 
og påvirker ikke ånderett. Det elastiske materialet er mykt 
og behagelig mot huden og lar huden puste.

Kompresjonsgrad: Lettere, 1 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie, etter toraks-/
mageoperasjoner for å avlaste sår, hindre oppsprekking 
av arr samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan 
brukes ved ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i 
for frilegging av stomi eller åpning for dren.

Materiale: 74 % polyester, 12 % elastomer og 14 % 
polyamid. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 60°. Kan vaskes på opptil 90° 
(borrelåsbåndenes levetid forkortes ved vask på høye 
temperaturer). Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. 
Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke 
strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Figur - Belte
ART.NO 50221, 50202, 50203

Størrelse Mål cm
Art.no
Figur, hvit 
16 cm

Art.no
Figur, hvit 
25 cm

Art.no
Figur, hvit 
32 cm

Small 80-95 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

Medium 90-105 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

Large 100-115 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

X Large 110-125 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

2X Large 120-135 50221-09-40 50202-09-40 50203-09-40

3X Large* 130-145 50221-09-40 50202-09-40
 
* kun 16 & 25 cm høyde.
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Figur - Belte

Figur er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv 
støtte samt kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt 
å ta på og lukkes med bred borrelås, noe som gjør 
det enkelt å justere til ønsket kompresjon. Det elastiske 
materialet er mykt og behagelig mot huden og lar huden 
puste. Figur er egnet for bruk som mykt stomibelte som 
støtte over stomi/stomipose.

Kompresjonsgrad: Lettere, 1 av 3.

Indikasjoner: Ved stomi som støtte over stomi/pose og/
eller for å redusere risikoen for brokk ved stomien. For 
postoperativ pleie etter toraks-/mageoperasjoner for å 
avlaste sår samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan 
brukes ved ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i 
for frilegging av stomi eller åpning for dren.

Materiale: 74 % polyester, 12 % Elastomer og
14 % polyamid. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 60°. Kan vaskes på opptil 90° 
(borrelåsbåndenes levetid forkortes ved vask på høye 
temperaturer). Fest borrelåsbåndene Bruk vaskepose. 
Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke 
strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

ART.NO 50222

Størrelse Mål cm
Art.no
Figur, sort 
20 cm

X Small 65-85 50222-00-30

Small 80-95 50222-00-40

Medium 90-105 50222-00-50

Large 100-115 50222-00-60

X Large 110-125 50222-00-70

2X Large 120-135 50222-00-80
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Form er et elastisk belte som gir behagelig og effektiv 
støtte/kompresjon på overkroppen. Beltet er enkelt å 
ta på og lukkes med borrelås, noe som gjør det lett å 
justere til ønsket kompresjon. Borrelåsen gjør det enkelt 
å skifte bandasjer. Pasienten trenger ikke løftes, noe som 
er nødvendig ved bruk av gasbind. Egnet når pasienten 
er sengeliggende, da det har mykt materiale og ikke 
har sømmer eller skinner på baksiden. Passer også som 
mykt stomibelte, men da bør du eventuelt bruke en 
større størrelse for å unngå altfor høy kompresjon. Form er 
tilgjengelig i beige i tre forskjellige høyder 15, 25 og 30 cm.

Kompresjonsgrad: Middels, 2 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie, etter toraks- og/ eller 
mageoperasjoner for å avlaste sår, hindre oppsprekking 
av arr samt ved tidlig mobilisering av pasienten. Kan 
brukes ved ulike typer av mindre brokk. Kan også klippes i 
for frilegging av stomi eller åpning for dren.

Materiale: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.

Vaskeråd: Maskinvask 40° (høyere temperaturer er mulig, 
men levetiden på borrelås blir kortere). Forsegl borrelåser. 
Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renses. 
Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

Mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt plassering.

Form - Belte
ART.NO 50204, 50205, 50209

Størrelse Mål cm Art.no 
Form 15 cm

Art.no 
Form 25 cm

Art.no 
Form 30 cm

Small 80-95 50209-08-40 50204-08-40 50205-08-40

Medium 90-105 50209-08-50 50204-08-50 50205-08-50

Large 100-115 50209-08-60 50204-08-60 50205-08-60

X Large 110-125 50209-08-70 50204-08-70 50205-08-70

2X Large 120-135 50209-08-80 50204-08-80 50205-08-80
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Formbart belte som gir stødig støtte. Enkelt å lukke og justere 
takket være håndtak og borrelås i fronten. Borrelåsen festes 
over en lang festefl ate i materialet, og derfor har beltet en 
fl eksibel størrelse/omkrets og kan strammes eller slakkes.

Smidig, luftig, behagelig og pustende materiale. Støttebeltet 
former seg lett for ulike plasseringer rundt overkroppen, 
buken, hoften eller brystkurven. Beltet kan snus, slik at det 
passer både på høyre og venstre side. Smidig er tilgjengelig i 
sort, høyde 20 cm.

Indikasjoner: Gir kompresjon og lett støtte rundt buk/
overkropp. Egnet som både postoperativt og permanent 
støttebelte. Passer som bredere brystbånd etter kirurgi, f.eks. 
ved gynekomasti eller som avlastning etter toraksoperasjon. 
Egnet etter mindre buk-kirurgi, for avlastning av ukomplisert 
brokk eller stomi. Stomipose kan fi kseres under beltet. Beltet er 
ikke egnet til å klippe hull i. Kan brukes ved graviditet eller som 
lett ryggstøtte.

Materiale: 37% Spandex, 54% Polyester, 5% Polyamid, 
4% Nylon. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperaturer, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes fl att. 
Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke 
materialets funksjon.

Størrelse/Måltaking: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt 
plassering i cm. Følg måletabellen for å fi nne rett størrelse.

Smidig - Belte
ART.NO 50247

Størrelse Mål cm Art.no

XS 60-75 50247-00-30

S 70-85 50247-00-40

M 80-100 50247-00-50

L 95-115 50247-00-60

XL 110-125 50247-00-70

2XL 120-135 50247-00-80
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50225: 23 cm høy

50226: 30 cm høy

AbdoCare er et elastisk belte som gir smertelindring 
og effektiv støtte/kompresjon over buken og muliggjør 
tidlig mobilisering etter operasjon. Beltet er enkelt å 
tilpasse og settes på direkte etter operasjon. Størrelsen/
kompresjonen/formen kan lett justeres da borrelåsen 
kan festes over hele beltet. AbdoCare finnes i to 
forskjellige høyder og i størrelser med stor intervall. En 
størrelse kan brukes som universalstørrelse og gjør derfor 
lagerholdningen enklere. Beltet kan også gjøres smalere 
gjennom å klippe bort et høydenivå. Ved behandling 
av stomibrokk går det å klippe hull i AbdoCare for å 
frigjøre stomien. Farge hvit.

Grad av Kompresjon: Middels, 2 av 3

Indikasjoner: For postoperativ pleie, etter thorax- og/
eller bukoperasjoner for å avlaste sår, redusere risikoen 
for seromer/infeksjoner/brokkdannelse og forhindre 
at arr sprekker opp, samt ved tidlig mobilisering av 
pasienten. Kan også brukes ved ulike typer mindre brokk 
samt ved tilvirkning av støttebelte til stomi.

Materiale: Polyester 65%, Nylon 19%, Spandex 16%, 
Lateksfri.

Vaskeanvisning: Vaskes på 40-60°C. Kan vaskes i opp 
til 95° ca 10 ganger (levetiden på produktet blir kortere 
ved vask på 95°). Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. 
Bruk ikke blekemiddel eller mykner. Ikke renseri. Skal ikke 
strykes eller tørkes i tørketrommel.

Måltaking: Omkretsmål rundt overkroppen over 
tenkt plassering.

AbdoCare - Belte
ART.NO 50225, 50226

Størrelse Mål cm
Art.no 
AbdoCare 
23 cm

Art.no 
AbdoCare 
30 cm

1 75-115 50225-09-40 50226-09-40

2 110-155 50225-09-50 50226-09-50

3 150-190 50225-09-60 50226-09-60
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Elastisk støttebelte for effektiv avlastning og kompresjon. 
Enkelt å ta å og bruke direkte etter operasjon. Beltet 
har en uelastisk front i skum-materiale som avlaster og 
gir støtte. Kan klippes hull i. Enkelt å lukke og justere 
takket være håndtak og borrelås i fronten. Håndtaket 
har en fargemarkering som tydelig og direkte indikerer 
produktstørrelsen.

Man kan klippe hull i frontpartiet i ønsket størrelse i forhold 
til stomien eller drenet. Frontpartiet frynser ikke uansett form 
og størrelse på hullet. Ikke nødvendig med søm. 

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og venstre 
side. Høyde bak 25 cm, høyde foran 28 cm, farge hvit.

Kompresjonsgrad: Middels, 2 av 3.

Indikasjoner: Postoperativt, etter ulike typer bukoperasjoner. 
Egnet for å avlaste sår og for å redusere risikoen for serom, 
infeksjoner, brokk og oppsprekking av arr.

Materiale: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam, 
15% Spandex, 9% Nylon.

Vaskeråd: Vaskes på 40-60°C. Kan vaskes i opp til 95° ca 
10 ganger (levetiden på produktet blir kortere ved vask 
på 95°). Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke 
blekemiddel eller mykner. Ikke renseri. Skal ikke strykes 
eller tørkes i tørketrommel.

Størrelse/Måltaking: Omkretsmål rundt overkroppen ved 
tenkt plassering. Følg måletabellen for å fi nne rett størrelse.

AbdoBas - Belte
ART.NO 50236

Størrelse Mål (cm) Farge Art.no

XS 60-75       orange 50236-09-30

S 70-85       sort 50236-09-40

M 80-100       gul 50236-09-50

L 95-115       grønn 50236-09-60

XL 110-125       rød 50236-09-70

2XL 120-135       blå 50236-09-80
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Et elastisk belte som gir effektiv støtte og kompresjon på 
overkroppen. Enkel å applikere og justere til ønsket passform 
og kompresjonsgrad med tre bånd for stramming. Stødig 
materiale som holder passformen uten at det bretter seg. 
Glatt og myk mot huden uten irriterende sømmer eller 
kanter. Ingen spiler. Egnet for både rette og formfulle 
figurtyper. Høyde 32 cm.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie etter bukoperasjon, 
bukplastikk og/eller fettsuging. Kan også brukes ved ulike 
typer brokkproblematikk. Avlaster sår, gir smertelindring 
samt muliggjør tidlig mobilisering 
av pasienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperaturer, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes 
flatt. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke 
bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan 
svekke materialets funksjon.

Måling: Velg størrelse etter hoftemålet hvis hoftemålet ligger 
innenfor et overlappende intervall, kontroller taljemålet:
• Smal midje: Velg den minste størrelsen.
• Rett/rank figur: Velg stor størrelse.

Vira x3 - Belte
ART.NO 50227

Størrelse Hoftemått 
(cm)

Taljemått 
(cm)

Art.no
Vira x3, hvit

Art.no
Vira x3, sort

XS 70-90 60-80 50227-09-30 50227-00-30

S 80-100 70-90 50227-09-40 50227-00-40

M 90-110 80-100 50227-09-50 50227-00-50

L 100-120 90-110 50227-09-60 50227-00-60

XL 110-130 100-120 50227-09-70 50227-00-70
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Et elastisk belte som gir effektiv støtte og kompresjon på 
overkroppen. Enkel å applikere og justere til ønsket passform 
og kompresjonsgrad med to bånd for stramming. Stødig 
materiale som holder passformen uten at det bretter seg. 
Glatt og myk mot huden uten irriterende sømmer eller 
kanter. Ingen spiler. Egnet for både rette og formfulle 
figurtyper. Høyde 25 cm.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: For postoperativ pleie etter bukoperasjon, 
bukplastikk og/eller fettsuging. Kan også brukes ved ulike 
typer brokkproblematikk. Avlaster sår, gir smertelindring 
samt muliggjør tidlig mobilisering av pasienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperaturer, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes 
flatt. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke 
bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan 
svekke materialets funksjon.

Måling: Velg størrelse etter hoftemålet hvis hoftemålet ligger 
innenfor et overlappende intervall, kontroller taljemålet:
• Smal midje: Velg den minste størrelsen.
• Rett/rank figur: Velg stor størrelse.

Vira x2 - Belte
ART.NO 50228

Størrelse Hoftemått 
(cm)

Taljemått 
(cm)

Art.no
Vira x2, hvit

Art.no
Vira x2, sort

XS 70-90 60-80 50228-09-30 50228-00-30

S 80-100 70-90 50228-09-40 50228-00-40

M 90-110 80-100 50228-09-50 50228-00-50

L 100-120 90-110 50228-09-60 50228-00-60

XL 110-130 100-120 50228-09-70 50228-00-70
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Elastisk støttebelte som gir effektiv støtte og kompresjon 
rundt overkroppen. Takket være elastiske borrelåser på 
festefl aten former beltet seg fi nt til ulike fi gurtyper og 
ved brokk/stomi. Takket være den lange festefl aten er 
støttebeltet også en fl eksibel størrelse/omkrets og kan 
strammes eller slakkes. Stødig materiale som holder formen 
uten å krølle. Ingen skinner. 

Beltet kan snus, slik at det passer både på høyre og 
venstre side. Egnet både postoperativt og som permanent 
støttebelte. Finnes i sort i høydene 15 & 20 cm.

Indikasjoner: Postoperativt etter ulike typer bukoperasjoner, 
plastiske operasjoner i buken og/eller fettsugning. Kan også 
brukes for å avlaste ulike typer brokk, f.eks. stomibrokk. 
Avlaster sår, gir smertelindring og muliggjør tidlig 
mobilisering av pasienten. 

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperaturer, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Tørkes 
fl att. Skal ikke tørketromles. Forsegl borrelåser før vask. Ikke 
bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan 
svekke materialets funksjon.

Størrelse og mål: Omkretsmål rundt overkroppen ved tenkt 
plassering. Følg måletabellen for å fi nne rett størrelse.

ViraRak - Belte
ART.NO 50230, 50231

Størrelse Mål cm Art.no 15 cm Art no 20 cm

XS 70-90 50230-00-30 50231-00-30

S 80-100 50230-00-40 50231-00-40

M 90-110 50230-00-50 50231-00-50

L 100-120 50230-00-60 50231-00-60

XL 110-130 50230-00-70 50231-00-70
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Lyft - Belte

Lyft er et abdominalt elastisk belte som gir behagelig og 
effektiv støtte/ kompresjon for personer med stor mage. Det 
mykt formede magepartiet gir støtte og løfter. Passer for 
personer med slapp/ stor mage eller brokk eller etter ulike 
mageoperasjoner for å forhindre arrbrokk. Materialet er 
smidig og behagelig mot huden. Borrelås på venstre side. 
Finnes i beige.

Kompresjonsgrad: Middels, 2 av 3.

Indikasjoner: For personer med større mageparti som 
trenger støtte/avlastning samt ved ulike typer av lett brokk.

Material: Polyester 77%, Gummi 17%, Polyamid 6%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Kan vaskes på opptil 90° 
(borrelåsbåndenes levetid forkortes ved vask på høye 
temperaturer). Fest borre-låsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke 
bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

ART.NO 50206

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 
midt bak

Small 80-95 50206-08-40

24 cm 23 cm

Medium 90-105 50206-08-50

Large 100-115 50206-08-60

X Large 110-125 50206-08-70

2X Large 120-135 50206-08-80
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LyftPlus er et ekstra stødig abdominalt elastisk belte 
med mykt formet mageparti som gir behagelig og 
effektiv støtte/løft for personer med stor mage. Passer for 
personer med slapp/ stor mage eller brokk eller etter ulike 
mageoperasjoner for å forhindre arrbrokk/oppsprekking av 
sår. Passer også for fremstilling av stomibelte for personer 
med stor mage der stomien sitter på venstre side. Materialet 
i ryggpartiet er elastisk. Frontpartiet er uelastisk for å gi 
optimal støtte. Det stabile materialet foran gir et fast trykk, 
og er spesielt egnet ved stomi da det kan klippes uten at det 
dannes frynser. Overlappingsfeste med borrelås på høyre 
side. Finnes i beige.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: For personer med stort mageparti som 
trenger støtte/avlastning, ved ulike typer av lett brokk samt 
ved fremstilling av stomibelte. For postoperativ pleie etter 
toraks-/mageoperasjoner for å avlaste sår samt ved tidlig 
mobilisering av pasienten.

Materiale: Polyamid 52%, Polyester 41%, Gummi 7%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Kan vaskes på opptil 90° 
(borrelås-båndenes levetid forkortes ved vask på høye 
temperaturer). Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke 
bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

LyftPlus - Belte
ART.NO 50207

Ved for eksempel høye buksnitt 
eller epigastrisk brokk, kan beltet 
brukes opp-ned.

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 
midt bak

Small 80-95 50207-08-40

28 cm 23 cm

Medium 90-105 50207-08-50

Large 100-115 50207-08-60

X Large 110-125 50207-08-70

2X Large 120-135 50207-08-80

3X Large 130-145 50207-08-90

4X Large 140-155 50207-08-91
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LyftPlus Special - Belte

LyftPlus Special er et halvfabrikat som brukes ved fremstilling 
av et ekstra stødig abdominalt elastisk belte. Det mykt 
formede magepartiet gir behagelig og effektiv støtte/ løft 
for personer med stor mage. Egnet ved slapp/ stor mage 
eller brokk eller etter ulike mageoperasjoner for å forhindre 
arrbrokk/ oppsprekking av sår. Passer også til fremstilling av 
stomibelte for personer med stor mage der stomien sitter på 
venstre side. Materialet i ryggpartiet er elastisk. Frontpartiet 
er uelastisk for å gi optimal støtte. Det stabile materialet 
foran gir et fast trykk og er spesielt egnet ved stomi da det 
kan klippes uten at det dannes frynser. LyftPlus Special er 
åpent i sømmen foran og bak for å muliggjøre optimal 
tilpasning. Kan også forkortes oppe/nede til ønsket høyde. 
Finnes i beige.

Kompresjonsgrad: Høy, 3 av 3.

Indikasjoner: For personer med stort mageparti som 
trenger støtte/avlastning, ved ulike typer av lett brokk samt 
ved fremstilling av stomibelte. For postoperativ pleie etter 
toraks-/mageoperasjoner for å avlaste sår samt ved tidlig 
mobilisering av pasienten.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Kan vaskes på opptil 90° 
(borrelås-båndenes levetid forkortes ved vask på høye 
temperaturer). Fest borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke 
bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Materiale: Polyester 53%, Polyamid 38%, Gummi 9%.

Materiale som bestilles separat:
Kantbånd, artikkelnummer 91121-08,
fjærstrimler, artikkelnummer 91122-08-21,
spiralfjær foran, artikkelnummer 91200-12-30.

ART.NO 50208

Størrelse Hoftemål  
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 
midt bak

Medium 90-105 50208-08-50

36 cm 25 cm
Large 100-115 50208-08-60

X Large 110-125 50208-08-70

2X Large 120-135 50208-08-80
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MammaMia - Bekkenbelte

MammaMia er et fl eksibelt bekkenbelte som gir jevn og 
stabil støtte over leddene i bekkenet. MammaMia gir 
også behagelig løft under magen og er lett å justere når 
magen vokser. Den tilmålte bredden kombinert med 
det myke materialet gjør det ekstra behagelig å bruke. 
Farge: sort.

• Kombinasjon av mykt posisjoneringsbelte og 
 stabile støttebånd
• Lett å justere uten å miste posisjoneringen
• Hudvennlig materiale som er lett og som puster

Indikasjoner: Ved bekkenløsning/ symfyseplager under 
eller etter graviditet. Passer også for ikke-gravide som 
ønsker stabil støtte iliosakralt.

Materiale: Ventilerende tekstilmateriale som er svalt mot 
huden og lar huden puste.
Polyester 51%, Polyamid 17%, Gummi 12%, Polyuretan 8%, 
Bomull 7%, Elastan 5%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

ART.NO 50102

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 
midt bak

Small 80-95 50102-00-40

16 cm 16 cm

Medium 90-105 50102-00-50

Large 100-115 50102-00-60

X Large 110-125 50102-00-70

2X Large 120-135 50102-00-80
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MammaFix er et halvelastisk støttebelte som gir effektiv 
støtte over bekkenet. Egnet for bruk under graviditet og 
ved problemer med bekkenleddene. Beltet tas på med 
overlapping og festes med borrelås midt foran, noe som 
gjør det enkelt å justere til ønsket stabilitet. Sitter godt 
på plass, da det er silikonbelagt på innsiden for å hindre 
glidning. MammaFix fi nnes i to lengder, og begge størrelser 
kan enkelt forkortes ved å klippe av beltet ved den markerte 
sømmen lengst ut mot kantene av båndet. Fremstilt i kraftig 
elastikk samt fast borrelåsmateriale. Farge: sort.

Indikasjoner: Ved bekkeninsuffi siens samt bekkenløsning/
symfyseplager under og etter graviditet. Passer også for 
ikke-gravide som etterstreber stabil støtte iliosakralt.

Materiale: 49 % polyester, 25 % naturgummilatex, 
14 % silikon og 12 % polyamid.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål:Hoftemål i cm.

MammaFix - Støttebelte
ART.NO 50104

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde

Small-Medium 75-110 50104-00-40
7 cm

Large-X Large 110-145 50104-00-60
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Atle Låg - Ryggortose

Elastisk ryggortose i formbart materiale som gjør at ortosen 
har en svært god passform. Gir stabil og behagelig støtte 
i korsryggen. Passer til de fl este fi gurtyper, både herrer 
og damer. Atle fi nnes i beige og svart. Materialet gir god 
kompresjon og er svært behagelig å ha på da det puster, 
har lav vekt og er mykt mot huden. Den stripete strukturen i 
materialet fører til at ortosen sitter på plass. Atle har borrelås 
midt foran. De elastiske trekkbåndene er regulerbare og 
gir stabil støtte. Også trekkbåndene festes midt foran med 
borrelås. De to uttagbare ryggskinnene formes individuelt 
etter ryggens kontur.

Indikasjoner: Brukes ved lumbago, isjias samt andre vanlige 
problemer i korsryggen.

Materiale: Ventilerende tekstilmateriale som er svalt mot 
huden og lar huden puste.
Polyester 64%, Polyamid 14%, Gummi 12%, Elastan 7%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Ta ut ryggskinnene. Fest 
borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel 
eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i 
tørketrommel.

Måttagning: Hoftemål i cm.

ART.NO 50100

Størrelse Hoftemål 
cm

Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak

Art. no 
Beige

Art. no 
Sort

X-Small * 65-80

18 cm 27 cm

50100-00-30

Small 80-95 50100-08-40 50100-00-40

Medium 95-105 50100-08-50 50100-00-50

Large 105-115 50100-08-60 50100-00-60

X Large 115-125 50100-08-70 50100-00-70

2X Large 125-135 50100-08-80 50100-00-80

* Kun sort.
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Elastisk ryggortose som gir stabil og behagelig støtte i 
korsryggen. Passer til de fleste figurtyper, både herrer og 
damer. Atle Hög finnes i beige og svart og er en høyere 
variant av Atle Låg 50100. Materialet gir god kompresjon 
og er svært behagelig å ha på da det puster, har lav vekt 
og er mykt mot huden. Den stripete strukturen i materialet 
fører til at ortosen sitter på plass. Atle Hög har borrelås 
foran. De elastiske trekkbåndene er regulerbare og gir 
stabil støtte. Også trekkbåndene festes midt foran med 
borrelås. De to uttagbare ryggskinnene formes individuelt 
etter ryggens kontur.

Indikasjoner: Brukes ved lumbago, isjias samt andre vanlige 
problemer i korsryggen.

Materiale: Ventilerende tekstilmateriale som er svalt mot 
huden og lar huden puste.
Polyester 64%, Polyamid 14%, Gummi 12%, Elastan 7%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Ta ut ryggskinnene. Fest borre-
låsbåndene. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller 
kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

Atle Hög - Ryggortose
ART.NO 50101

Størrelse Hoftemål 
cm

Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak

Art. no 
Beige

Art. no 
Sort

Small 80-95

24 34

50101-08-40 50101-00-40

Medium 95-105 50101-08-50 50101-00-50

Large 105-115 50101-08-60 50101-00-60

X Large 115-125 50101-08-70 50101-00-70

2X Large 125-135 50101-08-80 50101-00-80
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AtleMage er en halvelastisk ryggortose som gir stabil støtte i 
korsryggen samtidig som den løfter/støtter magen. Passer for 
personer med stort/slapt mageparti og kvinner som er eller 
har vært gravide. Ryggpartiet er fremstilt av AirX-materiale, 
et elastisk, pustende materiale med god kompresjon, som er 
svært behagelig å ha på. Frontpartiet er uelastisk og gir stabil 
støtte/løft for magen. Formen på frontpartiet kan justeres på 
begge sider med borrelås slik at du oppnår best mulig løft og 
størrelse. Ortosen passer derfor også til gravide da den kan 
justeres etter hvert som magen vokser. Elastiske trekkbånd 
festes foran/under magen med borrelås. De kan justeres for å 
gi ønsket støtte i korsryggen. To uttagbare ryggskinner formes 
individuelt etter ryggens kontur. Farge beige.

Indikasjoner: Brukes ved lumbago, isjias samt andre vanlige 
problemer i korsryggen. For å gi ekstra støtte for en stor/slapp 
mage, ved graviditet eller for personer med mindre brokk.

Materiale: Polyamid 46 %, polyester 44 %, elastan 5 %, 
bomull 4 %, gummi 2 %.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Tørkes fl att. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk 
rensing. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

AtleMage - Ryggortose
ART.NO 50105

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no

Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak

Small 80-95 50105-08-40

25 cm 26,5 cm

Medium 95-105 50105-08-50

Large 105-115 50105-08-60

X Large 115-125 50105-08-70

2X Large 125-135 50105-08-80
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Tuff - Ryggortose

Ryggortosen Tuff gir svært stabil støtte over korsryggen/
bekkenet og passer utmerket for personer som ønsker 
en smidig, lav ryggortose med kraftig støtte. Ortosen 
kan festes i midjehøyde eller over bekkenet avhengig 
av hvor støtten ønskes. Hvis hensikten er å bruke ortosen 
i midjehøyde, må du velge en mindre størrelse. Tuff har 
bred borrelås foran for å kunne passe over hoften eller 
alternativt i midjehøyde. De elastiske trekkbåndene er 
regulerbare og gir stabil støtte. De festes midt foran med 
borrelås. Fremstilt av en kraftig elastikk og passer til de 
fl este fi gurtyper, både herrer og damer. Farge: svart. 
Høyde midt foran 15 cm, høyde midt bak 20 cm.

Indikasjoner: Brukes ved lumbago, isjias samt andre 
vanlige plager i korsryggen. Tuff passer utmerket som 
støtte for hofter/bekken for eksempel ved gjenværende 
problemer med bekkenet etter graviditet. Fest da 
produktet lenger nede over hoften.

Materiale: Polyester 50%, Nylon 30%, Spendex 20%. 
Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm. 

ART.NO 50200

Størrelse Hoftemål cm Art.no

X-Small 65-80 50200-00-30

Small 80-95 50200-00-40

Medium 95-105 50200-00-50

Large 105-115 50200-00-60

X Large 115-125 50200-00-70

2X-Large 125-135 50200-00-80
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Multi er et formbart korsett som gir behagelig støtte og trygg 
kompresjon. Det kan tilpasses fl ere behov og fi gurtyper, 
både for damer og herrer. Multi kan plasseres langt nede 
på hoften/bekkenet eller høyere opp ved midjen. Multi har 
bred borrelås foran for å kunne passe både over hoften og i 
midjehøyde. Elastiske justerbare trekkbånd kan reguleres for 
å gi økt stabilitet og støtte. Stabilt/uelastisk materiale foran 
gjør at det passer utmerket til støtte og stabilitet for magen. 
Tynt og svært elastisk og fl eksibelt materiale i sidene gjør at 
Multi kan formes for vepsetalje eller rund mage. Materialet i 
ryggpartiet er luftig og behagelig. Plastfjærer i ryggpartiet 
stabiliserer. Korsettet kan snus slik at både høyre- og 
venstreknepping er mulig. Farge sort. 

Indikasjoner: Multi brukes ved lumbago, isjias og andre 
vanlige problemer i korsryggen. Multi passer også utmerket 
som støtte for hofte/bekken for eksempel ved problemer 
med bekkenet etter graviditet. Egner seg også for personer 
med mindre brokk eller ved risiko for å utvikle brokk 
postoperativt. Det uelastiske materialet i frontpartiet gir en 
trygg kompresjon mot mykdelene og holder brokket inne 
eller avlaster arr.

Materiale: Polyester 42%, Polyamid 40%, Elastisk 13%, 
Polyuretan 5%. 

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk vaske-
pose. Tørkes fl att. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm. Hvis hensikten er å bruke ortosen i 
midjehøyde, bør du bruke midjemålet i stedet for hoftemålet.

Multi - Ryggortose
ART.NO 50240

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no

Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak

Small 80-95 50240-00-40

18 cm 21 cm

Medium 90-105 50240-00-50

Large 105-115 50240-00-60

X Large 115-125 50240-00-70

2X Large 125-135 50240-00-80



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

53

20
20

03
16

_N
O

20
20

03
16

_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

Bure - Ryggortose

Elastisk og funksjonell ryggortose som gir ekstra god 
stabilitet og behagelig støtte i korsryggen. Passer til 
de fl este fi gurtyper, både damer og herrer. Bure festes 
med borrelås foran. De brede, elastiske trekkbåndene 
er regulerbare, og også disse festes midt foran med 
borrelås. De to uttakbare ryggskinnene kan formes 
individuelt etter ryggens kontur.

Indikasjoner: Brukes ved lumbago, isjias samt andre 
vanlige problemer i korsryggen.

Materiale: Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Ta ut ryggskinnene. Fest 
borrelåsbåndene. Bruk vaskepose. Tørkes fl att. Ikke bruk 
blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Mål: Hoftemål i cm.

ART.NO 50241, 50242

50241 Låg: 15 cm foran 26 cm bak

50242: Hög 19 cm foran 32 cm bak

Bure Låg, svart Bure Hög, svart

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no

Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak Art.no

Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak

Small 80-95 50241-00-40

15 cm 26 cm

50242-00-40

19 cm 32 cm

Medium 90-105 50241-00-50 50242-00-50

Large 100-115 50241-00-60 50242-00-60

X Large 115-125 50241-00-70 50242-00-70

2X Large 125-135 50241-00-80 50242-00-80
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Stabilt tøykorsett med elastiske trekkbånd i sidene. 
Enkel å ta på og justere til ønsket kompresjon/stabilitet 
også for personer med svak håndfunksjon. Stoffet har 
liten elastisitet, noe som gir utmerket passform og gjør 
korsettet ekstra behagelig å ha på. Korsettet har to åpne 
fjærskinner i ryggen og to medfølgende skinner. Borrelås 
midt foran. Mange tynne plastfjærer sydd inn rundt om i 
korsettet gir avlastning og stabilitet. Farge grå.

Ronja Halvfabrikat: Ronja Halvfabrikat, artikkelnr 
50536-26, har to åpne sømmer i bakstykket og kan sys 
inn/ut og avkortes etter behov. Kantbånd, fjærskinner og 
skinner inngår.

Indikationer: Ryggsmerter, rygginsuffi siens.

Materiale: 60 % bomull, 28 % polyamid, 7 % elastikk, 
5% polyester. Lateksfri.

Vaskeråd: Finvask 40 grader, fest borrelåsbåndene og 
bruk gjerne vaskepose. Ta ut skinnene ved vask.

Måttagning: Hoftemål i cm.

Tilbehør: Kantebånd, fjærskinne og spiralfjær kan 
bestilles separat.

Ronja - Ryggortose
ART.NO 50531, 50532, 50533, 50536

Ronja Lav - 50531 Ronja Mellom - 50532 Ronja Høy - 50533

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 

midt bak Art.no Høyde 
midt foran

Høyde 
midt bak Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 

midt bak

XX Small* 60-75

18 cm 28 cm

50532-26-20

20 cm 33 cm 23 cm 38 cm

X Small 70-85 50531-26-30 50532-26-30 50533-26-30

Small 80-95 50531-26-40 50532-26-40 50533-26-40

Medium 90-105 50531-26-50 50532-26-50 50533-26-50

Large 105-115 50531-26-60 50532-26-60 50533-26-60

X Large 115-125 50531-26-70 50532-26-70 50533-26-70

2X Large 125-135 50531-26-80 50532-26-80 50533-26-80

*endast modell Ronja Mellom - 50532

C
hi

ld

Ronja Halvfabrikat - 50536

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde 

midt foran
Høyde 

midt bak

X Small-Small 70-95 50536-06-40

22 cm 37 cmMedium-Large 95-115 50536-06-50

X Large-2X Large 115-135 50536-06-60
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Balder - Lyskebrokkbandasje

Balder er en smidig og diskré lyskebrokkbandasje som 
ikke synes under klærne. Bandasjen har god støtteeffekt 
og passer ved mindre og middels store brokk. Den er lett 
å tilpasse og fi nnes for dobbeltsidig og enkeltsidig brokk. 
Balder Dubbel leveres med to løse pelotter som kan 
plasseres i lommene foran. Balder Venstre og Høyre leveres 
med en pelott. Pelottene kan formes og slipes for individuell 
tilpasning. Det går også fi nt å plassere en spesiallaget 
pelott i lommen.

Balder er formsydd og trinnløst justerbar i høyde- og 
sideretningen for optimal passform. Festes med borrelås. 
Myke grenbånd, som enkelt kan forkortes til riktig lengde, 
festes med borrelås på hoftene. Lommene og innsiden av 
bandasjen er fremstilt av et mykt og behagelig materiale 
som er luftig og puster.

Indikasjoner: Lyskebrokk. Pre-/postoperativt eller ved 
konservativ behandling. Kontraindikasjon: inneklemt 
lyskebrokk.

Materiale: Polyamid 60%, Polyester 26%, Polyetylen 10%, 
Gummi 4%. Pelotter i Polyetylenskum.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. Skal 
ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

ART.NO 50215, 50216

50215-00: Balder Dubbel

50216-20: Balder Høyre

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no - Balder 
Dubbel, sort

Art.no - Balder 
Venstre, sort

Art.no - Balder 
Høyre, sort

X Small 70-85 50215-00-30 50216-10-30 50216-20-30

Small 80-95 50215-00-40 50216-10-40 50216-20-40

Medium 90-105 50215-00-50 50216-10-50 50216-20-50

Large 100-115 50215-00-60 50216-10-60 50216-20-60

X-Large 110-125 50215-00-70 50216-10-70 50216-20-70

Re
g

. d
e

si
g

n 
b

y 
O

H
IM

: 0
01

19
55

15
-0

0
01

Re
g

. d
e

si
g

n 
b

y 
O

H
IM

: 0
02

33
89

54
-0

0
01



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

56

20
20

03
16

_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

Ballerina er en funksjonell holdningsbandasje som på en 
behagelig måte påminner om god holdning i brystryggen. 
Brede, myke bånd over skuldrene går i kryss over ryggen 
og festes foran med borrelås. Den brede, stabile ryggdelen 
påvirker skulderpartiet effektivt uten å gi ubehagelig trykk 
på mellomgulvet. Ballerina gir også avlastning torakalt. 
Båndene kan enkelt klippes til i ønsket lengde. Smidig og 
behagelig ortose som med fordel kan brukes under klærne.
Farge sort.

Indikasjoner: Brukes ved økt torakal kyfose. Også egnet 
ved kragebensfrakturer, etter spinal stenose-operasjon, 
for å oppnå optimal respirasjonsfunksjon og ved 
virvelkompresjon.

Materiale: Ventilerende tekstilmateriale som er svalt mot 
huden og lar huden puste.
Poyamide 52%, Polyester 42 %, Elastane 5 %, Elastomer 1%. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mål: Brystmål under bysten i cm.

Ballerina - Holdningsbandasje
ART.NO 50103

Størrelse Brystmål under bysten 
i cm Art.no

Small 65-80 50103-00-40

Medium 80-95 50103-00-50

Large 95-110 50103-00-60

X-Large 110-125 50103-00-70
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3-punkts korsett som brukes for å begrense/kontrollere 
fleksjon og sidebevegelse i den torakale delen av 
ryggraden.

Enkel å justere: 

•  Den nedre bøylen kan innstilles i bevegelig eller 
 fiksert stilling. Ved innstilling i bevegelig stilling blir 
 ortosen mer bekvem, spesielt når man sitter.

•  Den øvre bøylen kan justeres i bredden. Den 
 kan dessuten stilles i ulike vinkler for åg i best mulig 
 passform over brystkassen, ved ulik grad av lordose.

•  Produktet kan justeres i høyden. Polstringen i siden 
 er delt og kan plasseres i ønsket stilling.

Når ortosen er godt tilpasset, tas den av og på ved 
hjelp av en spenne. Spennen er av sikkerhetsgrunner 
fjærbelastet i sin låste stilling. Man kan dusje med 
BirkEasy da polstringen ikke trekker til seg vann.

Indikasjoner: Fraktur, virvelkompresjon, osteoporose, 
dislokasjon, artrose.

Materiale: Anodisert aluminium. Polstring i PE-skum, synte-
tisk lær i gråfarge. Polyesterbånd. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Tørkes av med en myk, fuktig klut.

Mål: Hoftemål i cm.

BirkEasy - 3-punkts korsett
ART.NO 50351

Størrelse Mål cm Høyde Art. no

X Small 74-86 34-42 50351-09-30

Small 84-98 34-42 50351-09-40

Medium 96-110 40-54 50351-09-50

Large 106-120 40-54 50351-09-60

FITS ALL BODY TYPES
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Cash II - Hyperekstensjonsortose

Hyperekstensjonsortose i aluminium. Lav profil gjør ortosen 
smidig å bruke. Den er diskré og brukervennlig.

Enkel å justere:
 
• Rammen og bryst- og pubisplaten kan enkelt   
 formes/bøyes for individuell tilpasning.

• Bryst- og pubisplaten kan heves og senkes trinnløst.

• Formbar ryggplate i plast med integrert    
aluminiumsskinne.

• Den formpressede polstringen er vaskbar og kan  
 enkelt forkortes/klippes.

• Midjebåndet festes med spenne i siden, og lengden  
 kan enkelt justeres med ”krokodillegap-borrelås”.

Størrelse: Universalstørrelse som passer de fleste. 
Regulerbar i høyden i området 39,5-53 cm. 
Regulerbar i midjemål opptil 135 cm.

Indikasjoner: Stabile frakturer T7-L2, ved trauma eller 
kompresjonsfrakturer som følge av osteoporose. For 
å redusere fleksjon ved osteoporose eller kyfose. 
Smertelindring ved osteoartritt, luksasjoner eller andre 
ryggproblemer.

Kontraindikasjoner: Ustabile torakale/lumbale frakturer.

Materiale: Anodisert aluminium. Ryggplate i polyetylen. 
Polstring i Volara®. Bånd i nylon. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Tørkes av med en myk, fuktig klut.

ART.NO 50385
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Kompresjonsplagg
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Mio brystbånd benyttes postoperativt for å stabilisere 
og posisjonere brystimplantater. Enkel å justere med 
borrelåsbånd foran. Mykt, behagelig materiale som 
puster. Finnes i hvit og sort. Én universalstørrelse.

Indikasjoner: For posisjonering av brystimplantater.

Materiale: Polyamid 56%, Polyester 34%, Elastan 10 %. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 60°. Fest borrelåsbåndene. Bruk 
vaskepose. Ikke bruk blekemiddel eller kjemisk rensing. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Mio - Brystbånd
ART.NO 50223

Modell Art.no Høyde Pakke

Mio, sort 50223-00-50 7,5 cm 1 stk

Mio, sort 50223-90-50 7,5 cm 35 stk

Mio, hvit 50223-09-50 7,5 cm 1 stk

Mio, hvit 50223-99-50 7,5 cm 35 stk
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Mika - Fikseringsbånd
ART.NO 50224

Myk fi kseringsbånd for fi ksering av bandasjer, stomiposer 
eller for å brukes som brystbånd. Enkel lukking med 
borrelås foran. Fikseringsbåndet er laget av et fl eksibelt 
luftig, elastisk materiale som føles behagelig mot 
huden. Størrelsen er fl eksibel og kan enkelt justeres når 
borrelåsen fester over hele båndet. På samme måte kan 
komprimeringsnivået justeres etter behov. Mika kommer 
i to fl eksible størrelser.Fikseringsbandet er diskret og 
usynlig under klær. Mika er tilgjengelig i hvitt. Høyde 15 
cm. Fikseringsbåndet kan ikke kuttes.

Indikasjoner: Brukes som et bredt fi kseringsbånd etter 
forskjellige typer kirurgi og for kompresjon. For eksempel 
for fi ksering av bandasjer, stomiposer eller som et bredt 
brystbånd etter forskjellige typer brystoperasjoner for 
kompresjon over bryst, rygg og armhule.

Materiale: Polyamid 80 %, Polyester 10%, Elastan 10 %. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask ved 60°. Forsegl borrelåset når 
du vasker. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemiddel, klorin 
eller tøymykner siden dette kan svekke materialets 
funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes 
eller kjøres i tørketrommel.

Størrelse/Måltaking: Omkretsmål ved tenkt plassering. 

Størrelse Art.no Høyde Omkrets cm

S/M 50224-09-40 15 cm 65-115

L/XL 50224-09-60 15 cm 110-145
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Brytterrygg og brede sider. Helt 
åpen for enkel applikering, 
både foran og i skulderbåndene. 
Mirabelle sort (ej Queen).

Stødig sømløs postoperativ BH i supermykt materiale med 
integrert kompresjon i ulike soner. Designet for å brukes ved 
rehabilitering etter brystoperasjon og eller radioterapi da 
kompresjon ønskes for god helingsprosess. Dette for å minske 
risiko for veskedannelse og sårruptur. Til å åpne helt, for enkel 
applikering rett etter operasjon/i helingsprosessen.

Finns også i ekstra store størrelser, ”Mirabelle Queen” – samme 
fordeler som Mirabelle, men designet i ekstra høy/bred modell.

- Kompresjonsgrad 2 - Stabil. 
- Åpningsbar midt foran med hekter, justerbar i to steg.
- Brede og justerbare skulderbånd i front med hekter,
  justerbare i fl ere steg.
- Dobbelt materiale i skålen, lomme for vatt/protese.
- Myk, bred sømløs kant under bysten, føles behagelig mot 
  eventuelt snitt/arrvev.

Indikasjoner: Postoperativ BH med ekstra stødig kompresjon 
som er beregnet for bruk etter ulike typer brystoperasjoner, 
som mastektomi, lumpektomi, brystforstørring, brystreduksjon, 
rekonstruksjon, samt ved radioterapi.

Materiale: Mirabelle: 91% polyamid, 9% elastan. Lateksfri.
Mirabelle Queen: 94% polyamid, 6% elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. For best mulig fargeholdbarhet 
anbefales 40 °C. Kan tørketromles på lav varme. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner. Skal ikke strykes. Bruk 
gjerne vaskepose.

Mirabelle - Postoperativ BH
ART.NO 31144, 31145

            s-2XL: MIRABELLE                     3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN

 cm 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

C
u

p
st

ø
rr

e
lse

AA
A
B
C
D
E
F
G

S
M L XL 2XL

3XL 4XL

Størrelsesguide:

MinMax Kompresjonsgrad

1 2 3 4 5

Størrelse
Art.no
Mirabelle 
hvit

Art.no
Mirabelle 
sort

S 31144-09-40 31144-00-40

M 31144-09-50 31144-00-50

L 31144-09-60 31144-00-60

XL 31144-09-70 31144-00-70

2XL 31144-09-80 31144-00-80

Størrelse
Art.no
Mirabelle 
Queen, hvit

3XL 31145-09-90

4XL 31145-09-91
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Stabil og behagelig, sømløs postoperativ BH. Stilren og 
nett design med dypere utringing. Kan med fordel brukes i 
forbindelse med brystkirurgi siden det elastiske, supermyke 
materialet beskytter ømtålig og sensitiv hud. Egner seg også 
som myk protese-BH.

- Kompresjonsgrad 2 - Stabil.
- Åpnes bak med bred lås med hekter, justerbar i tre steg (4x3).
- Brede skulderbånd som kan justeres bak.
- Dobbelt materiale i skålen, lomme for vatt/protese.
- Myk, bred sømløs kant under bysten, føles behagelig 
  mot eventuelt snitt/arrvev.

Indikasjoner: Postoperativ BH med stabil kompresjon. 
Anbefales siden det er viktig med stabil fi ksering og 
kompresjon direkte etter operasjonen og/eller som en stilren 
og behagelig BH etter brystkirurgi.

Protese-BH med lommer for vatt/protese.

Materiale: 79 % polyamid, 11 % elastan, 10 % polyester. 
Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. For best mulig fargeholdbarhet 
anbefales 40 °C. Kan tørketromles på lav varme. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner. Skal ikke strykes. Bruk 
gjerne vaskepose.

Sandra - Postoperativ BH
ART.NO 31147

Dypere utringning, bred justerbar 
knepping og skulderbånd som er 
justerbare bak.

Størrelsesguide:

cm 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

C
u

p
st

ø
rr

e
lse

A

S (Cup A-C) M (Cup A-C) L (Cup A-C) XL (Cup A-C) 2XL (Cup A-C)B

C

D

S (Cup D-F) M (Cup D-F) L (Cup D-F) XL (Cup D-F) 2XL (Cup D-F)E

F MinMax Kompresjonsgrad

1 2 3 4 5

Størrelse
Art.no
Sandra hvit, 
liten cup A-C

Art.no
Sandra sort, 
liten cup A-C

Art.no
Sandra hvit, 
stor cup D-F

Art.no
Sandra sort, 
stor cup D-F

S 31147-19-40 31147-10-40 31147-49-40 31147-40-40

M 31147-19-50 31147-10-50 31147-49-50 31147-40-50

L 31147-19-60 31147-10-60 31147-49-60 31147-40-60

XL 31147-19-70 31147-10-70 31147-49-70 31147-40-70

2XL 31147-19-80 31147-10-80 31147-49-80 31147-40-80
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Stabil sømløs kompresjons-BH i dobbelt materiale med høy 
kompresjonsgrad. Utviklet for bruk under rehabilitering etter 
brystoperasjon eller radioterapi da det er nødvendig med 
kraftigere kompresjon, samt ved behandlingav lymfeødem. 
Helt åpningsbar i front, og skulderbånd for enkel påføring 
direkte etter operasjon/i løpet av legingsprosessen.

- Kompresjonsgrad 1 - Høy.
- Åpningsbar midt foran med hekter, justerbar i tre steg.
- Brede og justerbare skulderbånd i front med hekter, 
  justerbare i flere steg.
- Dobbelt materiale i cupen, lomme for vatt/protese.
- Myk, bred sømløs kant under bysten, føles behagelig mot 
  eventuelt snitt/arrvev.
- Ekstra høy skjæring under armhule, i ryggen og midt foran.

Indikasjoner: Kompresjons-BH til bruk når det er nødvendig 
med høy kompresjon. For kvinner som har gjennomgått 
forskjellige typer brystoperasjoner som mastektomi, samt 
ved behandling av lymfeødem.

Materiale: 83 % polyamid, 11 % elastan, 6 % polyester.
Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. For best mulig fargeholdbarhet 
anbefales 40 °C. Kan tørketromles på lav varme. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner. Skal ikke strykes. Bruk 
gjerne vaskepose.

Klara - Kompresjons-BH

Modell Størrelse Art.no

Klara hvit S 31148-09-40

Klara hvit M 31148-09-50

Klara hvit L 31148-09-60

Klara hvit XL 31148-09-70

Klara hvit 2XL 31148-09-80

Bredere i ryggen og høy midt
foran. Kan åpnes helt i front for å
være enkel å ta på med hekter.
Skulderbåndene er justerbare i
flere steg.

Størrelsesguide:

cm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

C
u

p
st

ø
rr

e
lse

AA

A

B

C

D

E

S M L XL 2XL

ART.NO 31148

MinMax Kompresjonsgrad

1 2 3 4 5
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Bryterrygg. Justerbar foran og i 
skulderstropper.

Postoperativ BH som gir optimal støtte. Brukes etter 
brystoperasjon. BH´en kan åpnes både ved bryst og 
skulderstropper, noe som gir enkel påkledning og justering 
under operasjon og/eller under rekonvalesens. Solide 
kopper, justerbare skulderstropper, justerbar front med 
hemper. Bryterrygg og brede sider gjør BH’en stødig.

Modell Art.no

Victoria, hvit 31146-09

Victoria, sort 31146-00

Størrelse: Victoria fi nnes i størrelsene: 
Hvit: 65 E-G, 70 D-G, 75 B-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-B.
Sort: 65 D-G, 70 A-F, 75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90 A-C, 95 A-C.

Indikationer: Brukes i forbindelse med brystoperasjon. Den 
robuste BH´en holder bysten på plass og reduserer risiko for 
hovenhet og blødning etter et slikt inngrep, gir bedre heling 
og også smertelindring.

Materiale: Polyamid 70%, Elastan 15%, Bomull 15%. Latexfri.

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved 
høyere temperaturer, opp til 60ºC. Produktet holder lenger 
hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende 
eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Luck hekter før vask. 
Hvis man har fått blodfl ekker på plagget, bløtlegg eller vask 
i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da dette 
kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måling: 
Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Tight omkrets måling under bysten = X. Runde opp til 
nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse 
på 80).

2. Løs omkrets måling fra sternum over høyeste punktet 
av bysten til midten av ryggraden = Y. Multipliser denne 
målingen 2 = Y2

3. Forskjellen mellom Y2 og X gir skål størrelsen 
(Y2 - X = cup størrelse).

Victoria - Postoperativ BH
ART.NO 31146

Omkrets under bysten = X

Omkrets X cm 63-67 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92 93-97

= Størrelse 65 70 75 80 85 90 95

Størrelsesguide:

Y2-X = Skål størrelse

Forskjelle (cm) 13 15 17 19 21 23  25 27 29

Cupstørrelse A B  C  D E F G H I X

Y

X

Y
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Lukk med hekter i ryggen. 
Brede og justerbare skulderstropper. 
Bred støtte under armhulen.

Bøylefri BH i mykt mikrofi bermateriale. Stødige skåler, brede 
og justerbare skulderstropper. Lukkes med hekter i ryggen, 
3x3 rader.

Størrelse: Felicia fi nnes i følgende størrelser:
65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.

Indikasjoner: Benyttes etter ulike typer brystkirurgi eller som 
behagelig og støttende BH til daglig bruk. 
Holder bysten på plass.

Materiale: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latex free. 

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved 
høyere temperaturer, opp til 60ºC. Produktet holder lenger 
hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende 
eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Lukk hekter før vask. 
Hvis man har fått blodfl ekker på plagget, bløtlegg eller vask 
i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da dette 
kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måltaking – slik måler du størrelse:
Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Tight omkrets måling under bysten = X. Runde opp til 
nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse 
på 80).

2. Løs omkrets måling fra sternum over høyeste punktet 
av bysten til midten av ryggraden = Y. Multipliser denne 
målingen 2 = Y2

3. Forskjellen mellom Y2 og X gir skål størrelsen 
(Y2 - X = cup størrelse).

Felicia - Postoperativ BH
ART.NO 31151

Omkrets under bysten = X

Omkrets X cm 68–72 73–77 78–82 83-87 88-92

= Størrelse 70 75 80 85 90

Størrelsesguide:

Y2-X = Skål størrelse

Forskjell (cm) 17 19 21 23 25

Skål størrelse  C  D E F G X

Y

X

Y
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Y2-X = Skål størrelse

Forskjell (cm) 19 21 23 25

Skål størrelse D E F G

Lukk med hekter i ryggen. 
Brede og justerbare skulderstropper. 
Bred støtte under armhulen.

Bøyle-BH i mykt mikrofi bermateriale. Stødige skåler, brede 
og justerbare skulderstropper. Lukkes med hekter i ryggen, 
3x3 rader.

Størrelse: Evelina fi nnes i følgende størrelser:
65 D-G, 70 D-G, 75 D-G, 80 D-G, 85 D-G.

Indikasjoner: Benyttes etter ulike typer brystkirurgi eller som 
behagelig og støttende BH til daglig bruk. Holder bysten 
på plass.

Materiale: Polyamid 90%, Elastan 10%. Latex free. 

Vaskeråd: Vaskes ved 40°C, kan om nødvendig vaskes ved 
høyere temperaturer, opp til 60ºC. Produktet holder lenger 
hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Tørkes hengende 
eller liggende. Ikke bruk tørketrommel. Lukk hekter før vask. 
Hvis man har fått blodfl ekker på plagget, bløtlegg eller 
vask i kaldt vann. Bruk ikke blekemiddel eller tøymykner da 
dette kan virke inn på funksjonen av materialet.

Måltaking – slik måler du størrelse:
Les sammen med størrelsesguiden under.

1. Tight omkrets måling under bysten = X. Runde opp til 
nærmeste femtall (omkrets på 78 cm gir en BH størrelse 
på 80).

2. Løs omkrets måling fra sternum over høyeste punktet 
av bysten til midten av ryggraden = Y. Multipliser denne 
målingen 2 = Y2

3. Forskjellen mellom Y2 og X gir skål størrelsen 
(Y2 - X = cup størrelse).

Evelina - Bøyle-BH
ART.NO 31152

Omkrets under bysten = X

Omkrets X cm 63-67 68–72 73–77 78–82 83-87

= Størrelse 65 70 75 80 85

Størrelsesguide:

X

Y

X

Y
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Viola kompresjonsbody brukes etter bukplastikk eller 
fettsuging for å redusere hovenhet og blødningsrisiko. 
Integrert belte gir ekstra kompresjon over mage og rygg. 
Glidelås i siden, beltet lukkes med hemper. Avtakbare 
skulderbånd. Åpningsbar i skrittet med hekter.

Indikationer: Viola rekommenderas i samband med 
bukplastik/fettsugning på buk, och/eller rygg, så kallade 
”love-handles”. NordiCares kompresjonsplagg brukes 
etter plastikkirurgiske inngrep for å oppnå et så godt 
behandlingsresultat som mulig. Kompresjon forbedrer 
sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter operasjon, 
gir bedre tilheling og også smertelindring.

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bør tørkes flatt, ikke 
tørketromles. Lukk glidelåsen før vask. Hvis det det har 
oppstått blodflekker, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke 
bruk blekemidler, klorin eller tøymykner siden dette kan 
ødelegge funksjonen til materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være ubehagelig.
En tid etter operasjonen, når eventuell hevelse er gått ned, 
kan det velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. Optimal 
kompresjon og støtte krever nøyaktige mål. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte/lår: Stå med begge føttene samlet og mål omkretsen 
der det er som bredest.

Viola - Kompresjonsbody
ART.NO 51100

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemått  
cm

Hoftemått  
cm

Art.no 
sort

X Small 53-59 79-84 51100-00-30

Small 60-66 85-92 51100-00-40

Medium 67-74 93-100 51100-00-50

Large 75-82 101-108 51100-00-60

X Large 83-89 109-114 51100-00-70

2X Large 90-100 115-122 51100-00-80
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Viveca - Kompresjonsbody
ART.NO 51101

Viveca kompresjonsbody brukes etter bukplastikk eller 
fettsuging for å redusere hovenhet og blødningsrisiko. 
Integrert belte gir ekstra kompresjon over mage og rygg. 
Glidelås i siden, beltet lukkes med hemper.

Indikationer: Viveca body anbefales etter bukplastikk 
og fettsuging av mage, rygg, rumpe eller lår. NordiCares 
kompresjonsplagg brukes etter plastikkirurgiske inngrep for å 
oppnå et så godt behandlingsresultat som mulig. Kompresjon 
forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter 
operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring.

Materiale: 85% Polyamid 15% Elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre ved 
vask på lavere temperaturer. Bør tørkes flatt, ikke tørketromles. 
Lukk glidelåsen før vask. Hvis det det har oppstått blodflekker, 
bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke bruk blekemidler, klorin 
eller tøymykner siden dette kan ødelegge funksjonen til 
materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være ubehagelig.
En tid etter operasjonen, når eventuell hevelse er gått ned, 
kan det velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. Optimal 
kompresjon og støtte krever nøyaktige mål. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte/lår: Stå med begge føttene samlet og mål omkretsen 
der det er som bredest.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Størrelse Taljemått  
cm

Hoftemått  
cm

Art.no 
hvit

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51101-09-30 51101-00-30

Small 60-66 85-92 51101-09-40 51101-00-40

Medium 67-74 93-100 51101-09-50 51101-00-50

Large 75-82 101-108 51101-09-60 51101-00-60

X Large 83-89 109-114 51101-09-70 51101-00-70

2X Large 90-100 115-122 51101-00-80
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Noelle - Kompresjonsbukse
ART.NO 51102

Noelle kompresjonsbukse brukes etter bukplastikk eller 
fettsuging for å redusere hovenhet og blødningsrisiko. 
Kompresjonsbuksen har ekstra kompresjon over mage og lår. 
Glidelås i siden.

Indikationer: Noelle kompresjonsbukser anbefales etter 
fettsuging av mage, lår og knær. NordiCares kompresjonsplagg 
brukes etter plastikkirurgiske inngrep for å oppnå et så 
godt behandlingsresultat som mulig. Kompresjon forbedrer 
sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter operasjon, gir 
bedre tilheling og også smertelindring.

Materiale: 85 % polyamid, 15% elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på høyere 
temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre ved vask på 
lavere temperaturer. Bør tørkes fl att, ikke tørketromles. Lukk 
glidelåsen før vask. Hvis det det har oppstått blodfl ekker, 
bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke bruk blekemidler, klorin eller 
tøymykner siden dette kan ødelegge funksjonen til materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være ubehagelig.En 
tid etter operasjonen, når eventuell hevelse er gått ned, kan det 
velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. Optimal 
kompresjon og støtte krever nøyaktige mål.

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte/lår: Stå med begge føttene samlet og mål omkretsen der 
det er som bredest.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemål  
cm

Hoftemål 
cm

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51102-00-30

Small 60-66 85-92 51102-00-40

Medium 67-74 93-100 51102-00-50

Large 75-82 101-108 51102-00-60

X Large 83-89 109-114 51102-00-70

2X Large 90-100 115-122 51102-00-70
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Justerbare skulderstropper. Glidelås 
med hemper og soft cover.

51103-00  Vilmer bakside

Vilmer kompresjonsvest brukes etter brystreduksjon ved 
gynecomastia for å redusere hovenhet og blødningsrisiko. 
Justerbare brede skulderstropper, kompresjon i ulike soner, 
dobbelt materiale og stødig kompresjon over skulder og bryst for 
optimal kompresjon. Glidelås. Full lengde. 

Størrelse: Vilmer fi nnes i størrelsene: XS-2XL.

Indikationer: Vilmer anbefales ved brystreduksjon ved 
gynecomastia, med eller uten fjerning av brystkjertel. 
NordiCares kompresjonsplagg brukes etter plastikkirurgiske 
inngrep for å oppnå et så godt behandlingsresultat som mulig. 
Kompresjon forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse 
etter operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring.

Materiale: Polyamid 80%, Elastan 20%. Latex fri. 

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på høyere 
temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre ved vask på 
lavere temperaturer. Bør tørkes fl att, ikke tørketromles. Lukk 
glidelåsen før vask. Hvis det det har oppstått blodfl ekker, 
bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke bruk blekemidler, klorin eller 
tøymykner siden dette kan ødelegge funksjonen til materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være ubehagelig.En 
tid etter operasjonen, når eventuell hevelse er gått ned, kan det 
velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. Optimal 
kompresjon og støtte krever nøyaktige mål omkretsen der det er 
som bredest.

Vilmer - Kompresjonsvest
ART.NO 51103

51103-09

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.

Størrelse Bust 
cm

Talje 
cm

Art.no
hvit

Art.no
sort

XS 81-86 73-78 51103-09-30 51103-00-30

S 87-93 79-85 51103-09-40 51103-00-40

M 94-100 84-90 51103-09-50 51103-00-50

L 101-108 91-97 51103-09-60 51103-00-60

XL 109-116 98-105 51103-09-70 51103-00-70

2XL 117-124 106-113 51103-09-80 51103-00-80
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Mer informasjon og instruksjoner er tilgjengelig på www.nordicare.se

Ellinore - Kompresjonsbukse
ART.NO 51104

Ellinore er en kompresjonsbukse med full lengde som 
gir ekstra støtte over mage, lår, knær og legger. Buksen 
er åpen i skrittet og benlengden kan justeres. Glidelås i 
begge sider gjør den enkel å ta av og på.

Indikasjoner: Ellinor kompresjonsbukse med 
anbefales etter fettsuging av lår, kne og legg eller 
ved lårplastikk. NordiCares kompresjonsplagg brukes 
etter plastikkirurgiske inngrep for å oppnå et så godt 
behandlingsresultat som mulig. Kompresjon forbedrer 
sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter 
operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bør tørkes fl att, ikke 
tørketromles. Lukk glidelåsen før vask. Hvis det det har 
oppstått blodfl ekker, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke 
bruk blekemidler, klorin eller tøymykner siden dette kan 
ødelegge funksjonen til materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være 
ubehagelig. En tid etter operasjonen, når eventuell 
hevelse er gått ned, kan det velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. 
Optimal kompresjon og støtte krevernøyaktige mål.

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte/lår: Stå med begge føttene samlet og mål 
omkretsen der det er som bredest.

Benlengde: Lengden kan justeres ved å klippe av stoffet 
under sømmene.

Kan klippes av på to steder, under 
markert søm.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemål  
cm

Hoftemål 
cm

Art.no
sort

X Small 53-59 79-84 51104-00-30

Small 60-66 85-92 51104-00-40

Medium 67-74 93-100 51104-00-50

Large 75-82 101-108 51104-00-60

X Large 83-89 109-114 51104-00-70

2X Large 90-100 115-122 51104-00-80
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ART.NO 51105

Paulina er en kompresjonsbody med lange bein. Gir 
ekstra støtte over mage, rygg, lår, knær og legger.
Bodyen er åpen i skrittet og benlengden kan forkortes. 
Glidelås i begge sidene gjør den enkel å ta av og på. 

Indikasjoner: Paulina body anbefales etter bukplastikk 
og/eller fettsuging av mage, rygg, rumpe, lår, kne og 
legg eller ved lårplastikk. NordiCares kompresjonsplagg 
brukes etter plastikkirurgiske inngrep for å oppnå et 
så godt behandlingsresultat som mulig. Kompresjon 
forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter 
operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bør tørkes flatt, ikke 
tørketromles. Lukk glidelåsen før vask. Hvis det det har 
oppstått blodflekker, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke 
bruk blekemidler, klorin eller tøymykner siden dette kan 
ødelegge funksjonen til materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være 
ubehagelig. En tid etter operasjonen, når eventuell 
hevelse er gått ned, kan det velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. 
Optimal kompresjon og støtte krever nøyaktige mål.

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med begge føttene samlet og mål omkretsen 
der det er som bredest.

Benlengde: Lengden kan justeres ved å klippe av stoffet 
under sømmene.

Paulina - Kompresjonsbody

Beinlengden kan forkortes til tre 
forskjellige lengder ved å klippes 
av under markert søm.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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Størrelse Taljemål  
cm

Hoftemål 
cm

Art.no
sort

Small 60-66 85-92 51105-00-40

Medium 67-74 93-100 51105-00-50

Large 75-82 101-108 51105-00-60

X Large 83-89 109-114 51105-00-70

2X Large 90-100 115-122 51105-00-80
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Rakel er en body med ekstra støtte over mage, rygg og 
lår. Bodyen er åpen i skrittet, benlengden er justerbar og 
skulderbåndene er avtakbare. Glidelås i begge sider gjør 
den enkel å ta av og på.

Indikasjoner: Rakel body anbefales i forbindelse 
med bukplastikk og/eller fettsuging av buk, rygg, 
rumpe og lår. NordiCares kompresjonsplagg brukes 
etter plastikkirurgiske inngrep for å oppnå et så godt 
behandlingsresultat som mulig. Kompresjon forbedrer 
sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter 
operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring. 

Materiale: 85 % polyamid, 15 % elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bør tørkes flatt, ikke 
tørketromles. Lukk glidelåsen før vask. Hvis det det har 
oppstått blodflekker, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke 
bruk blekemidler, klorin eller tøymykner siden dette kan 
ødelegge funksjonen til materialet.

Måltaking: Plagget skal sitte stramt uten å være 
ubehagelig. En tid etter operasjonen, når eventuell 
hevelse er gått ned, kan det velges en mindre størrelse.

OBS! Kompresjonsplagg er utviklet for å sitte stramt. 
Optimal kompresjon og støtte krever nøyaktige mål.

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med begge føttene samlet og mål omkretsen 
der det er som bredest.

Benlengde: Lengden kan justeres ved å klippe av stoffet 
under sømmene.

Rakel - Kompresjonsbody

Kan klippes av under markert søm.

sTRONg  is the indication of the strongest level 
of compression for our products. By choosing 
a smaller or larger size of the garment, the 
level of compression can be adjusted.
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ART.NO 51106

Størrelse Taljemål   
cm

Hoftemål  
cm

Art.no
sort

X-Small 53-59 79-84 51106-00-30

Small 60-66 85-92 51106-00-40

Medium 67-74 93-100 51106-00-50

Large 75-82 101-108 51106-00-60

X Large 83-89 109-114 51106-00-70

2X Large 90-100 115-122 51106-00-80
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Kim er en justerbar ansiktsbandasje i behagelig materiale. 
Kantene på bandasjen er klippbare, noe som gjør at 
bandasjen kan trimmes rundt kinn, hake og hals for å gi 
optimal passform. Det er også mulig å klippe midt i materialet, 
for eksempel for å lage hull til ørene. Selv lengden på 
borrelåsbåndene kan klippes av. Passform og kompresjon kan 
tilpasses ved å justere de tre lukkebåndene. Bandasjen sitter 
godt på plass, også på natten. Materialet i bandasjen puster 
og har en kjølende effekt mot huden. Bandasjen finnes i beige 
i to størrelser.

Indikasjoner: Ved ansiktsløft og/eller fettsuging av hake/hals, 
øreplastikk eller når det ellers er ønskelig med solid kompresjon 
under hake, rundt hals, over kinn, hårfeste eller ører.

Materiale: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på høyere 
temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre ved vask på 
lavere temperaturer. Bør tørkes flatt, ikke tørketromles. Forsegl 
borrelåser før vask, bruk gjerne en vaskepose. Hvis det det har 
oppstått blodflekker, bløtlegg eller vask i kaldt vann. Ikke bruk 
blekemidler, klorin eller tøymykner siden dette kan ødelegge 
funksjonen til materialet.

Måltaking: Bandasjen tilpasses ifølge måltabellen. Størrelsen 
er fleksibel og kan tilpasses ved påtagning for å få ønsket 
kompresjon og optimal passform.

Hals: Det bredeste området midt på halsen.

Hode: Det bredeste området over pannen.

Kim - Ansiktsbandasje

Mulig å klippe i material og 
borrelåsbånd for optimal passform. 

ART.NO 51107

Størrelse X=Hals Y=Hode Art.no

S/M 30-40 cm 52-58 cm 51107-08-40
L/XL 38-48 cm 56-62 cm 51107-08-60

Y

X



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

Seamless 4-way stretchAdjustable with
hook & eye

Compression class 1

CCL1
15-21 mmHg

78

20
20

03
16

_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

Legglang kompresjonsbukse i strikket sømløst materiale. 
Hekte- og krok-knepping på begge sider for enkel av- og 
påtaking/justering av passform. Åpen midje gjør det mulig 
å gå på toalettet uten å måtte ta av plagget. Linning med 
silikonkant gjør at bodyen sitter godt. Bred kile på innsiden 
av lårene gir god komfort og funksjon.

Formbrodert, fl eksibelt materiale med fi reveis-stretch som 
former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å 
skjære eller kjennes ubehagelig. Formbroderte soner i kne-, 
sete- og lyskeregionen samt forsterket broderi over buken.

Kompresjonsgrad tilsvarende kompresjonsklasse 1, 
15–21 mmHg. Følg måltabell og prøv plagget for å oppnå 
optimal passform og rett kompresjon.

Indikasjoner: Anbefales etter inngrep på ben, rumpe og 
buk ved fettsuging og/eller kirurgi. Kompresjon forbedrer 
sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter operasjon, 
gir bedre tilheling og også smertelindring. 

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk 
blekemidler, klorin eller tøymykner. Ikke tørketromles.

Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt 
kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold 
til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes 
ubehagelig eller stramme. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over 
underlivsbenet, der hoften/setet er på sitt bredeste.

Lår: Omkrets midt på låret.

Patsy - Kompresjonsbukse
ART.NO 51201

Størrelse Midjemål
cm

Hoftemål
cm

Lårmål 
cm Color Art.no

X Small 62-68 86-91 46-50 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Sort 51201-00-80

Hekte- og krok-knepping på begge 
sider, silikon i linningen.
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Legglang kompresjonsbukse i strikket sømløst materiale. 
Bukse i dra-på-modell, lukket i skrittet. Linning med 
silikonkant gjør at bodyen sitter godt. Bred kile på innsiden 
av lårene gir god komfort og funksjon.

Formbrodert, fl eksibelt materiale med fi reveis-stretch som 
former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å 
skjære eller kjennes ubehagelig. Formbroderte soner i kne-, 
sete- og lyskeregionen samt forsterket broderi over buken.

Kompresjonsgrad tilsvarende kompresjonsklasse 1, 
15–21 mmHg. Følg måltabell og prøv plagget for å oppnå 
optimal passform og rett kompresjon.

Indikasjoner: Anbefales etter mindre kirurgi eller fettsugning 
på ben, rumpe og/eller buk. Plagget kan også brukes som 
et ”steg 2 produkt” etter et større inngrep da kompresjon 
anbefales over en lengre periode etter operasjon. 
Kompresjon forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko 
for hevelse etter operasjon, gir bedre tilheling og også 
smertelindring. 

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk 
blekemidler, klorin eller tøymykner. Ikke tørketromles.

Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt 
kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold 
til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes 
ubehagelig eller stramme. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over 
underlivsbenet, der hoften/setet er på sitt bredeste.

Lår: Omkrets midt på låret.

Annie - Kompresjonsbukse
ART.NO 51202

Silikonkant i linningen.

Størrelse Midjemål
cm

Hoftemål
cm

Lårmål 
cm Color Art.no

X Small 62-68 86-91 46-50 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Sort 51201-00-80
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Kompresjons-body med høy rygg i strikket sømløst materiale. 
Bodyen har hekte- og krok-knepping på begge sider for enkel 
av- og påtaking/justering av passform. Plagget har åpent skritt 
som gjør det mulig å gå på toalettet uten å ta av plagget. 
Brede innskjæringer i ryggen og regulerbare skulderbånd 
gir god kompresjon over rygg og langs sidene. Bred kile på 
innsiden av lårene gir god komfort og funksjon.

Formbrodert, fl eksibelt materiale med fi reveis-stretch som 
former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å 
skjære eller kjennes ubehagelig. Formbroderte soner i sete-, 
skulder- og lyskeregionen samt forsterket broderi over buken.

Kompresjonsgrad tilsvarende kompresjonsklasse 1, 
15–21 mmHg. Følg måltabell og prøv plagget for å oppnå 
optimal passform og rett kompresjon.

Indikasjoner:
Anbefales etter inngrep i mage, sider og rygg, f.eks. fettsugning 
og/eller kirurgi. Kompresjon forbedrer sirkulasjonen og reduserer 
risiko for hevelse etter operasjon, gir bedre tilheling og også 
smertelindring. 

Materiale:
87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd:
Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på høyere temperatur, 
maks 60 ºC. Produktet holder lengre ved vask på lavere 
temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk blekemidler, klorin eller 
tøymykner. Ikke tørketromles.

Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt 
kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold 
til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes 
ubehagelig eller stramme. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over pubis, 
der hoften/setet er på sitt bredeste

Lår: Omkrets midt på låret.

Alison - Kompresjonsbody
ART.NO 51203

Hekte- og krok-knepping på begge 
sider, brede innskjæringer i ryggen

Størrelse Midjemål
cm

Hoftemål
cm

Lårmål 
cm Color Art.no

X Small 62-68 86-91 46-50 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 50-54 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 54-58 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 58-62 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 62-66 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 66-70 Sort 51201-00-80

Skulderstroppene kan festes på 
forsiden eller i sidene.
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Kompresjons-body i strikket sømløst materiale, dobbelt 
materiale over buk. Bodyen kan åpnes helt, og enkelt tas 
på rett etter operasjon. Hekte- og krok-knepping på begge 
sider for enkel av- og påtaking/justering av passform. Midjen 
kan åpnes med hekte- og krokknepping, slik at man kan 
gå på toalettet uten å måtte ta av plagget. Linning med 
silikonkant gjør at bodyen sitter godt.

Formbrodert, fl eksibelt materiale med fi reveis-stretch som 
former seg etter kroppen. Avlaster og komprimerer uten å 
skjære eller kjennes ubehagelig. Formbroderte soner i sete- 
och ryggregionen.

Det doble materialet over buken danner en lomme der 
man eventuelt kan legge inn pelott/skum for ekstra støtte.

Kompresjonsgrad tilsvarende kompresjonsklasse 1, 
15–21 mmHg. Følg måltabell og prøv plagget for å oppnå 
optimal passform og rett kompresjon.

Indikasjoner: Anbefales etter inngrep i buken, f.eks. 
fettsugning eller plastisk operasjon i buken. Kompresjon 
forbedrer sirkulasjonen og reduserer risiko for hevelse etter 
operasjon, gir bedre tilheling og også smertelindring. 

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Lateksfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC, kan ved behov vaskes på 
høyere temperatur, maks 60 ºC. Produktet holder lengre 
ved vask på lavere temperaturer. Bruk vaskepose. Ikke bruk 
blekemidler, klorin eller tøymykner. Ikke tørketromles.

Måltaking: For å oppnå optimal passform og korrekt 
kompresjonsgrad er det viktig å prøve plagget i henhold 
til måltabell. Plagget skal sitte fast, men må ikke kjennes 
ubehagelig eller stramme. 

Midje: Mål omkretsen der midjen er på det smaleste.

Hofte: Stå med føttene samlet og mål omkretsen over 
underlivsbenet, der hoften/setet er på sitt bredeste.

Daisy - Kompresjonsbody
ART.NO 51204

Hekte- og krok-knepping på begge 
sider og i midjen. Silikonkant i 
linningen.

Størrelse Midjemål
cm

Hoftemål
cm Color Art.no

X Small 62-68 86-91 Sort 51201-00-30

Small 69-75 92-97 Sort 51201-00-40

Medium 76-83 98-103 Sort 51201-00-50

Large 84-92 104-111 Sort 51201-00-60

X Large 93-101 112-119 Sort 51201-00-70

2X Large 102-110 120-127 Sort 51201-00-80





Brokkbukser



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

84

20
20

03
16

_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

Smidig og diskret susp med høy komfort. Gir maksimal 
støtte og beskyttelse av pungen uten å forårsake 
ubehagelig press på buken. Designet uten sømmer for 
å oppnå best komfort. Brukes rett på huden. Mykt og 
hudvennlig materiale.

Indikasjoner: Pungbrokk. Pre-/postoperativt eller ved 
konservativ behandling. For å beskytte / holde på plass 
etter operasjon/skade eller ved sportsaktivitet.

Farge: Hvit.

Mål: Hoftemål i cm.

Materiale: Bomull 41%, Polyamid 25%, Polyester 13%, 
Elastan 12%, Lycra 9%.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Fest borrelåsene. Bruk 
vaskepose. Tåler stryking på lav temperatur. Ikke bruk 
blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

Vidar - Susp
ART.NO 50251

Størrelse Hoftemål: A 
cm Art.no

X Small 70-80 50251-09-30

Small 81-90 50251-09-40

Medium 91-102 50251-09-50

Large 103-113 50251-09-60

A
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Loke er en støttende brokkbukse for herrer. Buksesmekken 
åpnes med borrelås. Brukes ved konservativ behandling 
av lette eller middels store lyskebrokk. Også egnet for bruk 
etter operasjon for raskere mobilisering, smertelindring og 
for å forhindre tilbakefall. Loke er utformet med lommer på 
begge sider for innsetting av puter. Flate puter er inkludert. 
Hvis man ønsker økt trykk på brokket, kan man bruke 
konvekse puter (bestilles separat).

Buksen har ulike kompresjonssoner. Den er strikket med 
en høy kompresjon over bekkenet og en mykere rundt 
midjen. Dette er for å gi maksimal støtte der det er mest 
behov, uten å forårsake ubehagelig trykk mot buken. 
Buksen er utformet for å gi optimal plass til pungen. Perfekt 
å bruke ved pungbrokk ettersom buksen både løfter og 
støtter. Brukes istedenfor vanlige underbukser.

Indikasjoner: Ved konservativ behandling av lette/
middels store lyskebrokk og/eller pungbrokk samt etter 
operasjon for å gi støtte til det opererte området og gi 
smertelindring. Kan også brukes etter bukoperasjoner/
fettsuging. Kontraindikasjon: inneklemt lyskebrokk.

Farge: Nøttebrun

Mål: Hoftemål i cm. Høyde måles fra bekkenet og opp.

Tilbehør: Konvekse puter for å oppnå høyere kompresjon 
bestilles separat. Leveres i forpakninger med 
1 stk. høyre + 1 stk. venstre.
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-50
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-60

Materiale: Polyamid 54%, Bomull 32%, Gummi 14%.
Puter i Polyetylenskum.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Fest borrelåsene. Bruk 
vaskepose. Tåler stryking på lav temperatur. Ikke bruk 
blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

Loke - Brokkbukse herrer
ART.NO 50252

Art.no 50257-50 Medium,
Art.no 50257-60 Large

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 18 76-80 50252-05-02

03 18 81-85 50252-05-03

04 18 86-90 50252-05-04

05 18 91-95 50252-05-05

06 18 96-100 50252-05-06

07 18 101-105 50252-05-07

08 18 106-110 50252-05-08

09 18 111-115 50252-05-09

10 18 116-120 50252-05-10



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

A

B

86

20
20

03
16

_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

Art.no 50257-50 Medium,
Art.no 50257-60 Large

En bekvem brokkbukse i myk bomull som gir god kompresjon. 
Brukes ved konservativ behandling av lette eller middels store 
lyskebrokk. Også egnet for bruk etter operasjon for raskere 
mobilisering, smertelindring og for å forhindre tilbakefall. 
Buksen er utformet med lommer på begge sider for 
innsettingav puter. «Flate» puter er inkludert. Hvis man ønsker 
økt trykk, kan man legge inn en konveks pute i lommen 
(konvekse puter bestilles separat).

Frej gir optimal støtte ved lyskebrokk og brukes istedenfor 
vanlig boksershorts. Buksen har ulike kompresjonssoner for å 
gi best mulig støtte der det trengs mest.

Indikasjoner: Ved konservativ behandling av lette/middels 
store lyskebrokk og/eller pungbrokk samt etter operasjon for 
å gi støtte til det opererte området og gi smertelindring. Kan 
også brukes etter bukoperasjoner/fettsuging. Da skal putene 
tas ut.

Kontraindikasjon: inneklemt lyskebrokk.

Farge: Lyseblå

Mål: Hoftemål (B) i cm. Høyde (A) måles fra bekkenet og opp.

Tilbehør: Konvekse puter for å oppnå høyere kompresjon kan 
bestilles separat. Leveres i forpakninger med 
1 stk. høyre + 1 stk. venstre.
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-50
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-60

Materiale: Bomull 88%, Elastan 12%. Puter i Polyethylenskum. 
Uten lateks.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Fest borrelåsene. Bruk 
vaskepose. Tåler stryking på lav temperatur. Ikke bruk 
blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

Frej - Brokkbukse herrer
ART.NO 50253

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 14 76-80 50253-01-02

03 14 81-85 50253-01-03

04 14 86-90 50253-01-04

05 14 91-95 50253-01-05

06 14 96-100 50253-01-06

07 14 101-105 50253-01-07

08 14 106-110 50253-01-08
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Støttende brokkbukse for damer, med åpning i skrittet. 
Buksene er laget av et solid bomullsmateriale. Brukes ved 
lette til middels store lyskebrokk og etter operasjon for raskere 
mobilisering, smertelindring og for å forhindre tilbakefall. 
Buksen er utformet med lommer på begge sider for innsetting 
av puter. «Flate» puter er inkludert. Hvis man ønsker økt press, 
kan man legge inn en konveks pute i lommen. Konvekse puter 
bestilles separat.

Frej gir optimal støtte ved lyskebrokk og brukes istedenfor 
vanlige truser. Buksen har ulike kompresjonssoner for å gi best 
mulig støtte der det trengs mest.

Indikasjoner: Ved konservativ behandling av lette/middels 
store lyskebrokk samt etter operasjon for å gi støtte til det 
opererte området og gi smertelindring. Kan også brukes etter 
bukoperasjoner/fettsuging. Da skal putene tas ut. 

Kontraindikasjon: inneklemt lyskebrokk.

Farge: Nude.

Mål: Midjemål (B) i cm. Høyde (A) måles fra bekkenet og opp.

Tilbehør: Konvekse puter for å oppnå høyere kompresjon 
bestilles separat. Leveres i forpakninger med 
1 stk. høyre + 1 stk. venstre.
- 1 par Medium, 10 cm:  Art.no 50257-50
- 1 par Large, 13 cm:  Art.no 50257-60

Materiale: Bomull 86%, Elastan 14%. Puter i Polyethylenskum.
Uten lateks.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Fest borrelåsene. Bruk 
vaskepose. Tåler stryking på lav temperatur. Ikke bruk 
blekemiddel, ikke rens. Ikke bruk tørketrommel.

Freja - Brokkbukse damer
ART.NO 50254

Art.no 50257-50 Medium,
Art.no 50257-60 Large

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 20 65-69 50254-08-02

03 20 70-74 50254-08-03

04 20 75-79 50254-08-04

05 20 80-84 50254-08-05

06 20 85-89 50254-08-06

07 20 90-94 50254-08-07

08 20 95-99 50254-08-08
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Tor er en støttende brokkbukse for herrer. Brukes ved 
konservativ behandling av lette eller middels store 
pungbrokk. Kan også brukes etter operasjon for raskere 
mobilisering, smertelindring og for å forhindre tilbakefall. 

Buksen har ulike kompresjonssoner. Den er strikket med 
en høy kompresjon over bekkenet og en mykere rundt 
midjen. Dette er for å gi maksimal støtte der det trengs 
mest, uten å forårsake ubehagelig trykk mot buken. 
Buksen er utformet for å gi optimal plass til pungen. 
Perfekt å bruke ved pungbrokk ettersom buksen både 
løfter og gir støtte. Brukes istedenfor vanlige underbukser. 

Indikasjoner: Ved konservativ behandling av lette/
middels store pungbrokk samt etter operasjon for å støtte 
det opererte området og gi smertelindring. Kan også 
brukes etter bukoperasjoner/fettsuging istedenfor belte.

Kontraindikasjon: inneklemt lyskebrokk.

Farge: Nøttebrune

Mål: Hoftemål i cm. Høyde måles fra bekkenet og opp.

Materiale: Polyamid 63%, Bomul1 22%, Gummi 15%. 

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°. Bruk vaskepose. Tåler 
stryking på lav temperatur. Ikke bruk blekemiddel, ikke 
rens. Ikke bruk tørketrommel.

Tor - Brokkbukse herrer
ART.NO 50256

Størrelse Mål: A Mål: B Art.no

02 18 76-80 50256-05-02

03 18 81-85 50256-05-03

04 18 86-90 50256-05-04

05 18 91-95 50256-05-05

06 18 96-100 50256-05-06

07 18 101-105 50256-05-07

08 18 106-110 50256-05-08

09 18 111-115 50256-05-09

10 18 116-120 50256-05-10
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Hofte
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Hofteabduksjonsskinne som brukes til å posisjonere 
hofteleddene hos barn med hoftedysplasi for å motvirke 
hoftleddsluksasjon. Frejka består av en fleksibel polyetylenskinne 
med polstrede kanter. Utenpå skinnen finnes en bukse i tekstil.

Indikasjoner: Medfødt hofteluksasjon/subluksasjon. 
Hoftedysplasi.

Materiale: Polyetylen 49%, Bomull 29%, Polyamid 13%, 
Polyester 9%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Buksen vaskes i maskin på 40°. Skinnen tørkes av med 
myk, fuktig klut. Bruk mildt vaskemiddel.

Frejka - Hofteabduksjonsortose
ART.NO 60232

Størrelse Skinnens 
bredde cm

Mål mellom 
knærne cm Art.no

X Small 14 15-18 60232-09-30

Small 16 17-20 60232-09-40

Medium 18 19-22 60232-09-50

Large 20 21-24 60232-09-60

X Large 22 23-26 60232-09-70

2X Large 24 25-28 60232-09-80

X
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Hoftebeskyttelsesbukse med myk, patentert hestesko-formet 
beskyttelse i skummateriale. Finnes i unisexmodell. Kan brukes 
i stedet for underbukser eller som overtrekksbukse. Buksen er 
luftige og behagelige å ha på. Safehip Classic fi nnes i ulike 
modeller med fastsydd eller uttagbar beskyttelse.

Indikasjoner: Safehip brukes for å forebygge hoftefraktur 
hos personer som lider av benskjørhet (osteoporose), 
som tidligere er blitt rammet av hoftefrakturer eller 
annen fraktur, har tendens til besvimelse/svimmelhet, har 
tendens til å falle eller har problemer med å gå. Safehip 
hoftebeskyttelsesbukser er godt dokumentert og testet i fl ere 
undersøkelser. Studier viser at Safehip kan redusere antallet 
hoftefrakturer med opptil 75%. Samtidig kjenner brukeren seg 
tryggere og kan bevege seg lettere i hverdagen.

Materiale:Bomull 67%, Polyamid 29%, Elastan 4%. Inneholder 
ikke lateks.

Vaskeråd: Safehip hoftebeskyttelsesbukse vaskes i maskin 
ved 60°. Kan kjøres i tørketrommel på lav temperatur. Ikke 
bruk klorblekmiddel. Buksens levetid forlenges hvis den 
vrenges ved vask. Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Hoftemålet skal tas over baken på det bredeste stedet, 
centimetermål.

Safehip® Classic - Hoftebeskyttelsesbukse
ART.NO 60300, 60307

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no 
Safehip Classic 
Unisex, 1 st

Art.no 
Safehip Classic 
Unisex, 3 st

X Small 65-85 60300-09-30 60307-09-30

Small 75-95 60300-09-40 60307-09-40

Medium 90-110 60300-09-50 60307-09-50

Large 100-120 60300-09-60 60307-09-60

X Large 110-140 60300-09-70 60307-09-70

2X Large 120-150 60300-09-80

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119
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Hoftebeskyttelsesbukse med myk, fastsydd beskyttelse i 
tekstil. Materialet i beskyttelsen puster, og buksen er svært 
sval under bruk. Patentert hesteskoform som både sprer og 
tar opp energi. Unisex- og herremodell brukes som vanlige 
underbukser eller overtrekksbukse. Buksen er rundstrikket og 
svært elastisk. Den er lett å ta på og av. Fungerer også bra 
med større inkontinensbeskyttelse. Open-modellen er åpen i 
skrittet og anbefales ved kraftigere inkontinens, med teipbleie/
inkontinensbukse og trenger ikke tas av ved toalettbesøk.

Indikasjoner: Safehip forebygger hoftefraktur hos personer 
som lider av falltendens eller benskjørhet (osteoporose), som 
tidligere er blitt rammet av hoftefrakturer eller annen fraktur, 
har tendens til besvimelse/svimmelhet eller har problemer med 
å gå. Safehip hoftebeskyttelsesbukser er godt dokumentert 
og er testet klinisk i fl ere undersøkelser. Hoftebeskyttelsesbukser 
anbefales av Helsedirektoratet til bruk hos personer med stor 
tendens til å falle.

Materiale: Bomull 58 %, polyamid 36 %, elastan 6 %. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Safehip AirX kan vaskes minst 100 ganger ved 
temperatur opptil 95° og kan kjøres i tørketrommel ved på høy 
temperatur uten at beskyttelsen skades. Ved lavere vaske-/
tørketemperatur forlenges levetiden til beskyttelse/bukse. Ikke 
bruk klorblekemiddel. Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Hoftemålet skal tas over baken på det bredeste stedet, 
centimetermål.

Safehip® AirX - Hoftebeskyttelsesbukse
ART.NO 60310, 60311, 60314

60310: Safehip AirX Unisex

60311: Herre 60314: Open

Beskyttelsen sitter over lårhalsen for 
å gi best mulig beskyttelse.

Fastsydd beskyttelse

Størrelse Hoftemål 
cm

Art.no 
Safehip AirX 
Unisex

Art.no 
Safehip AirX 
Herre

Art.no 
Safehip AirX 
Open

X Small 65-85 60310-09-30 60311-39-30 60314-09-30

Small 75-95 60310-09-40 60311-39-40 60314-09-40

Medium 90-110 60310-09-50 60311-39-50 60314-09-50

Large 100-120 60310-09-60 60311-39-60 60314-09-60

X Large 110-140 60310-09-70 60311-39-70 60314-09-70

2X Large 120-150 60310-09-80 60311-39-80 60314-09-80
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Hoftebeskyttelsesbukse med myk, fastsydd beskyttelse 
i tekstil. Materialet i beskyttelsen puster, og buksen er 
svært sval under bruk. Patentert hesteskoform som både 
sprer og tar opp energi. Safehip AirX Discreet dame- 
och herremodell brukes som vanlige underbukser eller 
overtrekksbukse. Buksen er rundstrikket og svært elastisk. 
Den er lett å ta på og av. Safehip AirX Discreet er spesielt 
utviklet for aktive og hjemmeboende personer med risiko 
for å falle.

Indikasjoner: Safehip AirX Discreet beskytter mot 
hoftefraktur hos personer som lider av falltendens eller 
benskjørhet (osteoporose), personer som tidligere er 
blitt rammet av hoftefrakturer eller annen fraktur, har 
tendens til besvimelse/svimmelhet eller har problemer 
med å gå. Effekten av Safehip oftebeskyttelsesbukser er 
godt dokumentert og er testet klinisk i fl ere undersøkelser 
og reduseren risikoen for hoftebrudd ved fall. 
Hoftebeskyttelsesbukser anbefales av Helsedirektoratet til 
bruk hos personer med stor tendens til å falle.

Materiale: Polyamid 94%, Elastan 6%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Safehip AirX Discreet kan vaskes minst 100 
ganger ved temperatur opptil 60° og kan kjøres i 
tørketrommel ved på lav temperatur uten at beskyttelsen 
skades. Ved lavere vaske-/tørketemperatur forlenges 
levetiden til beskyttelse/bukse. Ikke bruk klorblekemiddel. 
Bruk gjerne vaskepose.

Mål: Hoftemålet skal tas over baken på det bredeste 
stedet, centimetermål.

Safehip® AirX Discreet - Hoftebeskyttelsesbukse
ART.NO 60340 Fastsydd beskyttelse

Beskyttelsen sitter over lårhalsen for 
å gi best mulig beskyttelse.

Safehip AirX Discreet Dame

Safehip AirX Discreet Herre

Størrele Hoftemål 
cm

Art.no 
Safehip AirX 
Discreet Dame

Art.no 
Safehip AirX 
Discreet Herre

Small 75-95 60340-40-40 60340-30-40

Medium 90-105 60340-40-50 60340-30-50

Large 100-115 60340-40-60 60340-30-60

X Large 110-130 60340-40-70 60340-30-70

2X Large 125-150 60340-40-80 60340-30-80
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Safehip Active er en hoftebeskyttelse som er spesielt utformet 
for personer som har en aktiv livsstil, og som ønsker effektiv 
beskyttelse mot hoftefraktur i dagliglivet. Safehip Active kan 
også brukes ved gå-trening og rehabilitering postoperativt 
etter hoftefraktur. Hoftebeskyttelsen gir en behagelig 
kompresjon. Brukes utenpå eller under klærne. Passer til de 
fl este fi gurtyper. Unisexmodell. Safehip Active er fremstilt 
av et strikket materiale som er behagelig å ha på da det 
puster, har lav vekt og er mykt mot huden. Borrelås midt 
foran. De hesteskoformede, patenterte beskyttelsesdelene i 
skummateriale er sydd fast.

Indikasjoner: Safehip brukes for å forebygge hoftefraktur hos 
personer som lider av benskjørhet (osteoporose), som tidligere 
er blitt rammet av hoftefrakturer eller annen fraktur, har 
tendens til besvimelse/ svimmelhet, har tendens til å falle eller 
har problemer med å gå. Safehip hoftebeskyttelsesbukser 
er godt dokumentert og testet i fl ere undersøkelser. Danske 
studier1 viser at Safehip kan redusere antallet hoftefrakturer 
med opptil 60%. Samtidig kjenner brukeren seg tryggere og 
kan bevege seg lettere i hverdagen.

Materiale: Polyester 78%, Elastan 22%. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Fest borrelåsbåndene under vask. 
Bruk gjerne vaskepose. Levetiden øker hvis produktet vrenges 
under vask.

Safehip® Active - Hoftebeskyttelsesbukse
ART.NO 60330

Legg merket til at produktet kun 
anbefales til personer som selv kan 
følge instruksjonene.

Beskyttelsen sitter over lårhalsen for 
å gi best mulig beskyttelse.

Størrelse Hoftemål 
cm Art.no Høyde 

foran
Høyde 
bak

Small 85-95 60330-00-40

17 cm 26 cm

Medium 95-105 60330-00-50

Large 105-115 60330-00-60

X Large 115-125 60330-00-70

2X Large 125-140 60330-00-80

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998:8:119
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StabilEazy - Knebeskyttelse
ART.NO 70508

Stabiliserende knebeskyttelse i dra-på-modell. Designet 
for å avlaste patella. Pelotten gir et løft av patella mens 
de to mediale/laterale skinnene gir lett stabilisering. 
Ortosen er laget av et mykt og luftgjennomtrengelig 
strikket materiale. Silikonkanten gjør at ortosen sitter på 
plass. Lengden på ortosen er 30 cm.

Indikasjoner: Patellofemoralt smertesyndrom (PFSS), 
vanlige forekomst av smertetilstand i kneet.

Størrelse: S-XL Universal høyre/venstre.

Materiale: Polyamid 54%, Elastisk 46%.

Vaskeråd: Håndvask maks 30°. Tørkes fl att. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan 
svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. 
Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets rundt kneet over patella.

Størrelse Omkrets 
cm Art.no

Small 33-36 70508-00-40

Medium 36-38 70508-00-50

Large 39-42 70508-00-60

X-Large 42-46 70508-00-70

Silikonkant for at ortosen skal sitte 
godt på plass uten å glid ned.
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Knee-O-Band - Patella bånd
ART.NO 70512

Knee-O-Band er en enkel og effektiv støtte for å avlaste 
patellarsenen. Lett å ta på og stramme med borrelås. 
Neoprenpute i anti-slip materiale griper tak i huden og 
gir behagelig trykk/avlaste for patellarsenen.

Indikasjoner: Avlastning av kneet på Schlatter, Jumper’s 
kne og ved patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

Størrelse: 3XS-2XL Universal høyre/venstre.
3XS-S: Barnestørrelser.

Materiale: Latexfri Neopren, Nylon, Polyester, Elastik.

Vaskeråd: Håndvask maks 30°. Tørkes fl att. Fest 
borrelåsen når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin 
eller tøymykner siden dette kan svekke materialets 
funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes 
eller kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets rundt kneet over patella.

C
h

ild

Størrelse Omkrets 
cm Art.no

3X-Small 25,5-28 70512-00-10

2X-Small 28-30,5 70512-00-20

X-Small 30,5-33 70512-00-30

Small 33-35,5 70512-00-40

Medium 35,5-38 70512-00-50

Large 38-40,5 70512-00-60

X-Large 40,5-46 70512-00-70

2X-Large 46-51 70512-00-80
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Knee-O-Trakker - Patella ortose
ART.NO 70511

Knee-O-Trakker er en patellastabiliserende ortose med 
mulighet for å påvirke retningen på patella. C-formet 
neoprenpute som griper imot i huden gir maksimal 
patella kontroll. Ortosen plasseres med puten enten 
medialt eller lateralt. Trykket/støtten til patella justeres og 
kontrolleres med to bånd.

Indikasjoner: Subluksasjon/luksering av patella og ved 
patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

Størrelse: XS-4XL Universal høyre/venstre.
XS-S: Barnestørrelser.
2XL-4XL: King-size.

Materiale: Latexfri Neopren, Polyester, Nylon, Elastik.

Vaskeråd: Håndvask maks 30°. Tørkes fl att. Fest 
borrelåsen når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin 
eller tøymykner siden dette kan svekke materialets 
funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets rundt kneet over patella.
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Størrelse Omkrets 
cm Art.no

X-Small 30,5-33 70511-00-30

Small 33-35,5 70511-00-40

Medium 35,5-38 70511-00-50

Large 38-40,5 70511-00-60

X-Large 40,5-46 70511-00-70

2X-Large 46-51 70511-00-80

3X-Large 51-56 70511-00-90

4X-Large 56-61 70511-00-91
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LillaLux - Patella ortose
ART.NO 70513

LillaLux er en patella stabiliserende ortose i wrap-modell for 
enkel på og avtagning. Draretningen av patella justeres og 
kontrolleres av to bånd. Den C-formede puten i neoprene 
griper huden og holder patella på plass. Anti-glid bånd på 
innsiden av ortosen gjør at den sitter sikkert på plass.

Indikasjoner: Subluksasjon/luksering av patella og ved 
patellofemoralt smertesyndrom (PFSS).

Størrelse: XS-XL Universal høyre/venstre.
XS-S: Barnestørrelser.

Materiale: Polyester 90%, Polyamide 4%, Nylon 3%, 
Styrenbutadiengummi (SBR) 2%, LDPE-skum 1%. 

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC. Bruk vaskepose. Tørkes fl att. 
Fest borrelåsen og ta ut den C-formede puten når du 
vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner siden 
dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/
tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets rundt kneet over patella.
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Størrelse Omkrets 
cm Art.no

X-Small 25-28 70513-00-30

Small 28-36 70513-00-40

Medium 33-41 70513-00-50

Large 38-46 70513-00-60

X-Large 45-55 70513-00-70

Lycra fl eece - 3 lag med laminert 
materiale.
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FlexiWrap - Knebeskytter
ART.NO 70517

FlexiWrap er en stabiliserende knebeskytter i åpen 
wrap-modell med patella-åpning og åpen knelfold. 
Enkelleddede skinner er plassert i en åpen skinne lomme 
og kan lett fjernes fra bandasjen for justering. Beskyttelsen 
er laget av neopren, et materiale med gode stabiliserings- 
og kompresjonsgivende egenskaper. Borrelåsen gjør det 
enkelt å tilpasse og justere. Lengden på ortosen er 29 cm.

Indikasjoner: Lettere kneledd instabilitet. Smerter i 
kneleddet.

Størrelse: XS-2XL Universal høyre/venstre.
XS-S: Barnestørrelser.

Materiale: Styrenbutadiengummi (SBR) 50%, Rustfritt stål 
38%, Nylon 10%, Viskose 1%, Polyamid 1%.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC. Bruk vaskepose. Tørkes fl att. 
Fest borrelåsen og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke 
materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke 
strykes eller kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets rundt kneet over patella.
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Størrelse Omkrets 
cm Art.no

X-Small 25-28 70517-08-30

Small 28-34 70517-08-40

Medium 34-39 70517-08-50

Large 39-46 70517-08-60

X-Large 46-56 70517-08-70

2X-Large 56-61 70517-08-80
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AiryROM - Post-op knebeskytter
ART.NO 70521

AiryROM er en stabiliserende knebeskytter i åpen wrap-
modell med patella-åpning og åpen knelfold. Designet 
er ”slim” og følger konturen til beinet veldig bra - ortosen 
tar ikke mye plass under klærne. Ortosen har skinner med 
justerbar fl eksion/forlengelsesstopp, ROM. Leddjusteringen 
er laget med en pinne som deretter sikres med plastlokk. 
Ekstensjon og fl eksjon kan justeres og låses i 0º, 10º, 20º, 40º, 
60º og 90º samt fri bevegelse i fl eksjon. Skinnene kan lett tas 
ut og formes. Beskyttelsen er laget av AirX, et pustende mykt 
materiale med gode stabiliserings- og kompresjonsgivende 
egenskaper. Borrelåsen gjør det enkelt å tilpasse og justere. 
Ortosen er 50 cm lang.

Indikasjoner: Postoperativt etter kneoperasjon av 
ligamentskader (ACL, PCL, MCL, LCL). Begrensning av 
hyperekstensjon. Post-traumatisk stabilisering av leddskader.

Størrelse: XS-XL Universal høyre/venstre.
XS-S: Barnestørrelser.

Materiale: Polyester 60%, Aluminium 26%, Polyamid 4%, 
Nylon 4%, Elastan 4%, Polyethylen 2%.

Vaskeråd: Maskinvask 40 ºC. Bruk vaskepose. Tørkes fl att. 
Fest borrelåsen og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk 
blekemiddel, klorin eller tøymykner siden dette kan svekke 
materialets funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke 
strykes eller kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets rundt kneet over patella.
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Størrelse Omkrets 
cm Art.no

X-Small 25-28 70521-00-30

Small 28-34 70521-00-40

Medium 34-40 70521-00-50

Large 40-46 70521-00-60

X-Large 46-56 70521-00-70
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NeoROM - Stabiliserende knebeskytter
ART.NO 70526

Et anatomisk stabiliserende knebeskytter i åpen wrap-
modell. Ortosen har skinner med justerbar fl eksion/
forlengelsesstopp, ROM. Leddjusteringen er laget med 
en pinne som deretter sikres med plastlokk. Ekstensjon og 
fl eksjon kan justeres og låses i 0º, 10º, 20º, 40º, 60º og 90º
samt fri bevegelse i fl eksjon. Skinnene kan lett tas ut og 
formes. Beskyttelsen er laget av neopren, et materiale med 
gode stabiliserings- og kompresjonsgivende egenskaper. 
Borrelåsen gjør det enkelt å tilpasse og justere. Denne 
ortosen er tilgjengelig i ekstra store størrelser, 2XL-4XL. 
Ortosen er 40 cm lang.

Indikasjoner: Stabilisering av kneledd, posttraumatisk og 
postoperativ. Begrensning av hyperekstensjon.

Størrelse: S-4XL Universal høyre/venstre.
2XL-4XL: King-size.

Materiale: Lateksfri neopren, polyester, aluminium, nylon.

Vaskeråd: Håndvask maks 30°. Tørkes fl att. Fest borrelåsen 
og ta ut skinnene når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, 
klorin eller tøymykner siden dette kan svekke materialets 
funksjon. Ikke kjemisk rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller 
kjøres i tørketrommel.

Måltaking:
1. Omkrets rundt lår cm (ca 15 cm ovenfor mid-patella). 
2. Omkrets rundt kneet over patella.
3. Omkrets rundt kalv cm (ca 15 cm nedenfor mid-patella). 
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Størrelse 1. Omkrets 
lår cm

2. Omkrets 
mitt-patella 

cm

3. Omkrets 
kalv cm Art.no

Small 40,5-46 30,5-35,5 28-33 70526-00-40

Medium 46-48,5 35,5-40,5 33-35,5 70526-00-50

Large 48,5-53,5 40,5-46 38-40,5 70526-00-60

X-Large 53,5-58,5 46-51 43-46 70526-00-70

2X-Large 58,5-63,5 51-56 48,5-51 70526-00-80

3X-Large 63,5-68,5 56-61 53,5-56 70526-00-90

4X-Large 68,5-71 61-66 56-58,5 70526-00-91

15 cm

15 cm

1.

2.

3.
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Postoperativ kneortose brukes som stabiliserende eller 
immobiliserende ortose etter skade på eller operasjon 
av kneleddet for kontroll av fl eksjon og ekstensjon samt 
medial og lateral stabilitet. Lengden på skinnene reguleres 
med ortosens teleskopmekanisme øverst og nederst. Om 
nødvendig kan skinnene bøyes ytterligere for å følge benets 
kontur. Merk: Bøying skal gjøres i aluminiumdelen. Ortosens 
ledd kan enkelt stilles inn for ønsket bevegelsesomfang, 
uten bruk av verktøy. Stopp i fl eksjonsretning kan stilles fra 0 
til 120 grader, og stopp i ekstensjonsretning kan stilles fra 0 
til 90 grader. Innstilling i intervaller på 10 grader. Den åpne 
polstringen gjør ortosen luftig og komfortabel. 

Indikasjoner: Til postoperativ eller posttraumatisk 
immobilisering av kneleddet. 

Størrelse: Universal, passer både til høyre og venstre. 

Materiale: Skinner i aluminium. Polstring i polyester. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Tekstilpolstringen vaskes på maks. 60°, tørkes fl att. 
Leddet kan tørkes av med en myk, våt klut. 

Tilbehør: Ekstra polstring kan bestilles separat:
- Delt polstring  art.no 70636-06-00
- Hel polstring  art.no 70629-01-60
- Bandset  art.no 70636-56-00

NordiCare ROM - Post-op kneortose
ART.NO 70635

1. Ledd med hurtiglåsefunksjon, 
enkelt å regulere.
2. Universalstørrelse, regulerbar i 
høyden med teleskopmekanisme.

1. 2.

Ortosens lengde

Hele ortosen 504 - 628 mm

Ortosens lengde fra leddsenter

Legg 252 - 314 mm

Lår 252 - 314 mm

Størrelse Farge Art.no

Universal Grå/blå 70635-06-50
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Contender Knöortos brukes etter skade på eller 
operasjon av kne eller ben når det er behov for kontrollert 
bevegelsesomfang eller total immobilisering av kneleddet. 
Utviklet for å muliggjøre rask og enkel utprøving etter 
operasjon. Contender Knäortos er en av de letteste rigide 
ortosene på markedet. 

Innsiden av ortosen er utstyrt med myk polstring, som 
med god friksjon griper tak i benet og holder ortosen på 
plass. Spennen gjør ortosen enkel å få på og muliggjør 
svært presise justeringer for å oppnå en optimal passform. 
Skinnene kan bøyes for å tilpasses hver pasient. Ortosens 
teleskopmekanisme gjør det mulig å regulere ortosens lengde 
fra 45 til 66 cm i trinn på 0,3 cm. Teleskopsystemet tillater også 
fl ytting av benmansjettene. 

Ekstensjon og fl eksjon kan reguleres og låses fra -10 til 40 
grader i intervaller på 10 grader. Kontrollert bevegelsesomfang 
fra -10 til 110 grader reguleres enkelt med trykknapper. 

Kontraindikasjon: Ikke beregnet på personer med vekt >110 kg. 

Indikasjoner: Postoperativ stabilisering. Posttraumatisk 
stabilisering. Til kontroll av bevegelsesomfang etter operasjon 
av ACL, PCL, MCL og LCC, menisk, patella, artrose, stabil 
femurfraktur, total plastisk knekirurgi og tibiaplatåfraktur. MERK 
! Skal bare brukes etter anbefaling og foreskriving om bruk av 
kvalifi sert medisinsk helsepersonell.

Størrelse: Universell størrelse. 

Mål: Omkrets lår i cm (ca. 15 cm over patella). Passer lår med 
omkrets opptil 86 cm. 

Materiale: Aluminium, skummateriale, velcro. 

Vaskeråd: Tekstilpolstringen vaskes på 40°, tørkes fl att. Leddet 
kan tørkes av med en myk, våt klut. 

Tilbehør: Eksra polstring og bandset kan bestilles separat:
- Polstring till Contender Lite  art.no 70638-00-51
- Polstring till Contender Full Foam art.no 70639-00-51
- Bandset till Contender Universal  art.no 70638-00-52
- Strapattachment Small   art.no 70638-90-45
- Strapattachment Large   art.no 70638-90-65

Contender - Post-op kneortose
ART.NO 70638 70639

Modell Art.no

Lite 70638-00-50

Full Foam 70639-00-50
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Stride OA (artrose) er en lett og komfortabel ortose 
med lav profil som brukes for smertelindring og for å 
forenkle og forbedre funksjon ved kneartrose. Ortosen 
har unike muligheter til å vinkle skinnen med den 
medfølgende nøkkel og kan stilles inn for medial eller 
lateral lettelse. Driftsområdet kan stilles i forlengelsen 
0-45 grader og 45-90 grader fleksjon.

Ortosen har bare en skinne slik at den kontralaterale 
kontakt unngås i løpet av tiden. Perfekt både til 
pasienter med bilaterale plager og dem som har 
begrenset mellomrom mellom lår eller knær 
under gange. 

Stride brukt sidelengs og åpnes/lukkes enkelt med 
fire hurtigutløser.

Støpt polstring med silikonbeklädd overflate på 
innsiden reduserer risikoen for tibialt press og eliminerer 
risikoen for migrasjon. 

Indikasjoner: Mild til alvorlig grad av kneleddsartrose i 
ett kompartment, gonarthrosis.

Kontraindikasjon: Ikke beregnet på personer med 
vekt >110 kg.

Størrelse: Standard for personer under 182 cm
Høy for personer over 182 cm
Tilgjengelig for høyre og venstre kne.

Materiale: Skinne i aluminium, knepute i neopren. 
Fôret med imitert semsket skinn (polyester). Silikon på 
innsiden motvirker migrering. 

Vaskeråd: Tekstilpolstringen vaskes på 40°, tørkes flatt. 
Leddet kan tørkes av med en myk, våt klut. 

Tilbehør: Eksra polstring kan bestilles separat.
- Polstring til Stride OA, venstre  art.no 70652-10-55
- Polstring til Stride OA, høyre  art.no 70652-20-55

Stride OA - Kneortose
ART.NO 70652

Standard Høy

Høyre 70652-20-50 70652-20-60

Venstre 70652-10-50 70652-10-60

Størrelse Universal Universal

Lengde 
pasient < 182 cm > 182 cm

Passer til lår med omkrets opptil 76 
cm.
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PlusPoint kneortose er egnet til personer med moderat til 
alvorlig ligamentinstabilitet i korsbånd eller sideligament 
(ACL, PCL, MCL og LCL). Gir støtte og begrensning av 
ROM etter ligamentrekonstruksjon eller meniskoperasjon. 
Kneortosen hindrer hyperekstensjon ved å begrense 
bevegelsesmuligheten i fleksjon og ekstensjon.

Kneortosen har en anatomisk design med en stabil og lett 
ramme som enkelt kan bøyes etter behov. Ved påføring 
hjelper de nummererte båndene, som også sikrer at 
ortosen ikke sklir. Båndene er vatterte, sømløse og svært 
behagelige mot huden. Det polysentriske leddet er flatt 
og har plug-in-stop for å begrense fleksjon og ekstensjon. 
Ortosen har en anatomisk formet polstring for medial 
kondyl som gir god støtte. To alternative tykkelser på 
polstring følger med produktet og kan enkelt erstatte 
den forhåndsmonterte. Polstringen til ortosen er fast med 
sikre trykknapper. Kneortosen sitter godt, takket være et 
hudvennlig yttermateriale som ikke sklir.

ROM, bevegelsesintervall: 
Fleksjon: 45-90° (i intervall på 15°)
Ekstensjon: 0-40° (i intervall på 10°)
Immobilisering: 0-30° (i intervall på 10°)

Indikasjoner: Middels til alvorlig ligamentinstabilitet i kne 
(ACL, PCL, MCL og LCL). Kompleks instabilitet i kneledd, 
traumatisk eller degenerativ. Til immobilisering av 
kneledd post-op/posttrauma. Forebyggende beskyttelse 
av ligament ved idrettsaktivitet.

Materiale: Aluminiumskinner. Polyesterpolstring. Lateksfri.

Vaskeråd: Leddet kan tørkes av med en myk, fuktig klut.

Størrelse og mål:

Størrelse: S - 2XL

Høyde: 40 cm

Låromkrets: Mål 15 cm over kne, fra midten av patella.

PlusPoint - Kneortose
ART.NO 70653

Venstre Høyre
Omkrets 
lår i cm

Størrelse Art.no. Størrelse Art.no.

S 70653-10-40 S 70653-20-40 39-47

M 70653-10-50 M 70653-20-50 47-53

L 70653-10-60 L 70653-20-60 53-60

XL 70653-10-70 XL 70653-20-70 60-67

2XL 70653-10-80 2XL 70653-20-80 67-75

Anatomisk design, stabil ramme 
som lett kan formes og flatt, 
polysentrisk ledd.
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ImmoKid - Immobiliseringsortose
ART.NO 70510

ImmoKid er en pediatrisk ortose og brukes i immobilisering 
av kneleddet.

To anatomisk formede aluminiumsskinner bak gir 
god komfort og passform. Sideskinnene er festet med 
borrelås og kan fl yttes for individuell justering, skinnene 
skal sentreres medialt/lateralt ved kneet og i femurens 
lengderetning. Alle skinner kan bøyes/formes. Ortosen 
fi kses ved hjelp av tre elastiske bånd med borrelås. Det er 
mulig å kutte materialet og dermed redusere omkretsen 
ytterligere slik at ortosen passer til veldig små knær/ben.

Indikasjoner: For immobilisering av kneleddet etter 
operasjon eller traumer.

Størrelse: 2XS-S, Universal størrelse, obs: Barnestørrelser.

Materiale: Polyester, Bomull, Nylon, Aluminium.

Vaskeråd: Håndvask maks 30°. Tørkes fl att. Fest borrelåsen 
når du vasker. Ikke bruk blekemiddel, klorin eller tøymykner 
siden dette kan svekke materialets funksjon. Ikke kjemisk 
rens/tekstilrens. Skal ikke strykes eller kjøres i tørketrommel.

Måltaking: Omkrets lår, mål 10 cm over kne, fra midten 
av patella.

C
h

ild

Størrelse Lengde 
cm

Omkrets 
cm Art.no

2X-Small 15 28 70510-00-20

X-Small 23 35,5 70510-00-30

Small 27 35,5 70510-00-40

10 cm
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Immo brukes ved immobilisering av kneleddet. Immo har 
borrelås for enkel tilpasning. Ortosen består av tre deler som 
enkelt kan festes sammen med borrelås, slik at den passer 
til ben med ulik størrelse/omkrets. Den bakre delen med 
to aluminiumsskinner er formskåret for bedre komfort og 
passform. Har også to laterale skinner for økt støtte. Skinnene 
kan lett tas ut og formes. Fikseres ved hjelp av borrelåsbånd 
gjennom D-ringen midt foran.

Størrelse: Størrelsene passer både til høyre og venstre kne.

Indikasjoner: For immobilisering av kneleddet postoperativt/
posttraumatisk.

Materiale: Polyetylen 52%, Polyamid 48%. Aluminium. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvask, tørkes flatt. Fest borrelåsbånd ved vask.

Mål: Mål i cm tas proksimalt rundt patella, sittende med 
kneet lett bøyd.

Immo - Immobiliseringsortose
ART.NO 70625

Størrelse Lengde cm Omkretsen 
kne cm Art.no

Small 35 34-42 70625-01-40

Medium 50 35-44 70625-01-50

Large 60 37-46 70625-01-60

X Large 70 39-48 70625-01-70
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Svensk - Overstrekkingsortose

Svensk overstrekkingsortose benyttes mot 
hyperekstensjon eller instabilitet i kneleddet. Enkel 
modell uten ledd der skinnedelene kan bøyes, og 
trykkputen i knehasen kan justeres.

Indikasjoner: Hyperekstensjon i kneleddet.

Materiale: 3 mm duraluminium, bomullsbånd. 
Polstring i mykt skinn i knehasen. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvaskes. Bruk mildt såpevann eller 
oppvaskmiddel.

Mål: Omkrets 10 cm ovenfor midten av kneleddet.

ART.NO 70650

Størrelse
Omkrets 

10 cm over 
kneleddet

Art no

S/M 28-38 cm 70650-09-40

L/XL 38-53 cm 70650-09-60
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ART.NO 70651

Leddet, Svensk overstrekkingsortose brukes ved 
hyperekstensjon eller instabilitet i kneleddet. Årsaken til 
instabilitet kan være både muskelsvakhet rundt kneledd 
og instabilitet i ligamentene i kneleddet eller leddkapselen. 
Leddet Svensk er en lang, leddet modell med justerbare 
bånd. Ramme i aluminium, enkel å tilpasse for å gi best mulig 
passform. De myke båndene gjør ortosen behagelig både i 
stående og sittende posisjon.

Indikasjoner: Hyperekstensjon i kneleddene. Instabilitet i varus/
valgus. Nevrologiske skader eller sykdommer som medfører 
svakhet i muskulaturen i kneleddene. Skade i fremre korsbånd. 
Genu recurvatum.

Kontraindikasjon: Ikke beregnet for bruk under idrettsaktivitet.

Materiale: Ramme: Aluminium. Bånd: Myk polstring med 
borrelåsbånd, 100 % nylon. Lateksfri.

Vaskeråd: Vaskes for hånd, bruk mildt vaskemiddel
eller oppvaskmiddel.

Ledad Svensk - Overstrekkingsortose

Størrelse
Omkrets 

10 cm over 
kneleddet

Art no

S/M 28-38 cm 70651-00-40

L/XL 38-53 cm 70651-00-60





Fot
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Stabil ankelortose som kan brukes ved akutte skader 
eller langvarig instabilitet i ankelleddet. Ortosen kan 
også brukes forebyggende. Anatomisk utformede lister 
for medial/lateral side. Den myke polstringen former seg 
etter ankelens kontur og gir god komfort og støtte. Listene 
kan snus slik at ortosen passer til høyre eller venstre fot. 
Stabile borrelåsbånd fi kserer ortosen i riktig stilling. For å 
fungere best mulig skal ortosen brukes sammen med sko 
med snøring av typen spasersko/treningssko.

Størrelse: Stadig fi nnes i én størrelse som passer til høyre 
eller venstre fot.

Indikasjoner: Brukes ved akutte skader eller langvarig 
instabilitet i ankelleddet eller forebyggende, for 
eksempel i idrett.

Materiale: Plastlister i polypropylen. Bånd i polyamid. 
Polstring i polyetylenskum i polyuretanlomme. 
Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvaskes. Fest borrelåsbåndene ved vask. 
Plastskinnene tørkes av med en myk og fuktig klut. 
Bruk mildt oppvaskmiddel.

Stadig - Ankelortose
ART.NO 80120

Størrelse Farge Art.no

Universal Sort 80120-00-50
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AirFoam - Ankelortose

AirFoam er en stabil ankelortose som kan brukes ved akutte 
skader eller langvarig instabilitet i ankelleddet. Ortosen kan også 
brukes forebyggende, for eksempel i idrett. Anatomisk utformede 
lister for medial/lateral side. For å gi best mulig støtte og 
kompresjon består polstringen av en kombinasjon av luft og skum 
som former seg etter ankelens kontur. Mengden luft kan justeres 
etter pasientens behov, noe som er spesielt hensiktsmessig ved 
hevelser. Listene kan snus slik at ortosen passer til høyre eller 
venstre fot. Stabile borrelåsbånd fi kserer ortosen i riktig stilling. For 
å fungere best mulig skal ortosen brukes sammen med sko med 
snøring av typen spasersko/treningssko.

Størrelse: AirFoam fi nnes i én størrelse som passer til høyre eller 
venstre fot.

Indikasjoner: Brukes ved akutte skader eller langvarig instabilitet i 
ankelleddet eller forebyggende. for eksempel i idrett.

Materiale: Plastlister i polypropylen. Bånd i polyamid. Polstring: 
utside i polyuretan. Innside i polyetenskum. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Håndvaskes. Fest borrelåsbåndene ved vask. 
Plastskinnene tørkes av med en myk og fuktig klut. 
Bruk mildt oppvaskmiddel.

ART.NO 80123

Størrelse Farge Art.no

��������� ���� ����������
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WalkerFix - Ankelortose

WalkerFix har fi ksert fotledd med skinnedeler i aluminium. 
Modellen har lav vekt og er brukervennlig. Rullesålen gir 
jevn, myk gange. Den lave profi len tillater at vanlig sko 
brukes på den andre foten. Sirkelformede borrelåsbånd. 
Myk polstring.

Indikasjoner: Brukes ved behandling der fi ksering eller 
begrenset bevegelighet i fotleddet er nødvendig, for 
eksempel etter akillessenerupturer eller stabile frakturer i 
legg og/eller ankel, akutte forstuinger eller bløtvevsskader.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-skum, 29% Polyester. 
Latexfri.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
håndvaskes max 30° og tørkes fl att. Skal ikke 
tørkes i trommel.

Tilbehør:
• Hælkil venstre(Universal):   80215-10-00
• Hælkil høyre: (Universal):   80215-20-00
• Strømper i 2-pakk (Universal):  80215-30-00
• Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal):  80219-00-00

ART.NO 80210

Størrelse Tilsv. 
skostørrelse Art.no

Small 36-39 80210-00-40

Medium 40-43 80210-00-50

Large 44-47 80210-00-60
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WalkerROM er en brukervennlig ankelortose med lav vekt. 
Den har stabile, formbare sideskinner og brede sirkelformede 
borrelås-bånd. Rullesålen gir jevn, myk gange. Den lave 
profi len tillater at vanlig sko brukes på den andre foten. 
Leddene på WalkerROM kan justeres fra nøytral til 45º
fl eksjon og 45º ekstensjon, i trinn på 7,5º. Leddene kan låses 
i fi ksert stilling, stilles inn for bevegelse i et begrenset intervall 
eller stilles inn for helt fri bevegelse. 

Følger med: 2 ekstra stoppstifter, 1 sekskantnøkkel.

Indikasjoner: Brukes ved behandling der fi ksering eller 
begrenset bevegelighet i fotleddet er nødvendig, for 
eksempel etter akillessenerupturer eller stabile frakturer i legg 
og/eller ankel, akutte forstuinger eller bløtvevsskader.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-skum, 29% Polyester. 
Latexfri.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
håndvaskes max 30° og tørkes fl att. Skal ikke tørkes i trommel.

Tilbehør:

• Strømper i 2-pakk (Universal):     80215-30-00

• Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal):     80219-00-00

WalkerROM - Ankelortose
ART.NO 80211

Størrelse Tilsv. 
skostørrelse Art.no

X-Small 34-35 80211-00-30

Small 35-38 80211-00-40

Medium 39-43 80211-00-50

Large 44-45 80211-00-60

X-Large 45-48 80211-00-70



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

122

20
20

03
16

_N
O

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

JuraWalker Fixed Short har fi ksert fotledd med skinnedeler i 
plast. Modellen har lav vekt og er brukervennlig. Rullesålen 
gir jevn, myk gange. Ekstra hælbredde for økt stabilitet. 
Den lave profi len tillater at vanlig sko brukes på den andre 
foten. Sirkelformede borrelåsbånd. Myk polstring.

Indikasjoner: Brukes ved behandling der fi ksering eller 
begrenset bevegelighet i fotleddet er nødvendig, for 
eksempel etter stabile frakturer i fot, akutte forstuinger, 
bløtvevsskader eller postoperativ immobilisering.

Materiale: 32% Polyamid, 39% PU-foam, 29% Polyester. 
Latexfri.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
håndvaskes max 30° og tørkes fl att. Skal ikke tørkes i trommel.

Tilbehør:
• Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal):  80219-00-00

ART.NO 80214

Størrelse Tilsv. sko-
størrelse Art.no

X-Small 34-35 80214-50-30

Small 35-38 80214-50-40

Medium 39-43 80214-50-50

Large 44-45 80214-50-60

X-Large 45-48 80214-50-70
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Cirrus er en individuelt anpasningsbar airwalker som 
tilbyr maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er helt 
integrert, noe som gjør at kompresjon og passform kan 
tilpasses uten separat pumpe. Walkeren har en pumpe 
på hver siden som kan reguleres uavhengig av hverandre. 
Ortosen justeres enkelt ved hjelp av tre borrelåsbånd. 
Både skall og polstring er ventilert og anatomisk utformet. 
Rullesåle med lav profi l gir god stabilitet og gjør det 
enklere å gå normalt. Lav vekt.

Som tilbehør fi nnes hælkile dersom man ønsker økt 
plantarfl eksjon. Fem frittstående kiler bygges sammen til 
ønsket høyde.

Indikasjoner: Ved behandling av bløtvevsskader, 
forstuinger, stabile frakturer og akillesseneruptur. Også til 
postoperativ stabilisering av fotleddet.

Materiale: Polypropylen 62 %, gummi 5 %, nylon 11 %, 
PU-skum 8 %, TPU 6 %, EVA 3 %, metall 3 %, papirmasse 2 %. 
Lateksfri.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
håndvaskes og tørkes fl att. Skal ikke tørkes i trommel.

Måltaking: Tilsvarer skostørrelse.

Tilbehør:
• Hælkil venstre(Universal):   80215-10-00
• Hælkil høyre: (Universal):   80215-20-00
• Strømper i 2-pakk (Universal):  80215-30-00
• Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal):  80219-00-00

Størrelse Skostørrelse Art.no

X Small 34-35 80215-00-30

Small 35-38 80215-00-40

Medium 39-43 80215-00-50

Large 44-45 80215-00-60

X Large 45+ 80215-00-70

Cirrus - Airwalker
ART.NO 80215

Integrerte pumper på begge sider 
regulerer kompresjon uavhengig 
av hverandre.

Lav rullesåle for naturlig gange.

Avtakbar og justerbar tåbeskyttelse.

De sirkulære båndene kan tres 
gjennom skallet for å gi maksimal 
kompresjon.
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Arcus er utviklet for å avlaste hælen samt hælsår som 
skyldes trykk ved sengeleie. Arcus kan også brukes til å 
forebygge kontraktur i fotleddet samt behandle ikke-
fi kserte plantarfl eksjonskontrakturer. Ortosen holder foten 
i nøytral stilling ved sengeleie og opprettholder dorsal-
plantarfl eksjon ved forfl ytning. 

Skoen har et antirotasjonsstag som motvirker rotasjon 
inn- og utover dersom man er sengeliggende. Skoen 
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 skoen for å inspisere hud eller sår. Med regulerbare 
borrelåsbånd på hver side kan graden av plantarfl eksjon 
fi kseres/økes. 

Arcus kan beholdes på dersom pasienten raskt må 
fl ytte seg, fordi gummisålen gir et godt feste. Tådelen 
i 15 graders vinkel gir god stabilitet for framfoten ved 
forfl ytning og bidrar til å beholde en nøytral vinkel i 
tærnes ledd. 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: Brukes ved behandling av/for å 
motvirke hælsår som følge av trykk. For å motvirke 
plantarfl eksjonskontraktur og hofterotasjonskontraktur.

Materiale: Walker i 100 % polypropen. Polstringen består 
av et ekspandert tekstilskum med polyesterbelegg. 
Borrelåsbånd i polyester.

Vaskeråd: Skallet rengjøres med fuktig klut. Polstringen 
kan maskinvaskes ved 40 grader. Bruk mildt vaskemiddel. 
Tørkes fl att 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
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Stabil nattskinne som gir effektiv dorsifleksjon av 
fot/fotledd. For behandling av mildere former av 
plantarfleksjonskontraktur ved at foten holdes i nøytral 
posisjon. Justerbare bånd gir mulighet for økt og 
kontrollert dorsifleksjon og strekking av plantarfascia. 
Brukervennlige hurtigspenner foran forenkler påsetting. 
Grepvennlig såle reduserer risikoen for å gli. Godt polstret 
for optimal komfort. Plagget kan tas av og er vaskbart.

Indikasjoner: Mildere form for plantarfleksjonskontraktur. 
Skader etter overbelastning av nedre ekstremitet, plantar 
fascitt, akillestendinitt.

Materiale: Polypropylen. Inneholder ikke lateks.

Vaskeråd: Kan skylles i vann og tørkes av med en myk 
klut. Bruk mildt vaskemiddel. Mildt desinfeksjonsmiddel 
kan brukes ved behov. Polstring kan maskinvaskes på 40°.

Night Caps - Nattskinne
ART.NO 80438

Størrelse Skostørrelse Art.no

Small 37-40 80438-09-40

Medium 40-44 80438-09-50

Large 44-47 80438-09-60
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I mer enn 50 år har Trulife arbeidet med 
å forbedre hverdagen til kvinner som har 
gjennomgått brystoperasjoner. Trulife-
brystproteser fi nnes i mange former, størrelser 
og vekter for å passe alle individuelle behov. 

Trulife legger stor vekt på forskning og utvikling. 
Sammen med verdensledende produsenter 
av silikon og andre hudvennlige materialer, 
produserer vi proteser med høyest mulig 
komfort, passform og kvalitet. Vi mener at 
det skal føles trygt å velge brystprotese. Det 
er grunnen til at vi hos NordiCare har valgt å 
samarbeide med Trulife.

Brystproteser fra Trulife
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Vårt mål er å lage undertøy som passer 
akkurat deg. Lingerie by NordiCare er et 
spesielt sortiment. Med et nøye utformet 
design og spesielt utvalgte, skjønne materialer 
har vi laget undertøy som du skal trives og 
kjenne deg komfortabel i.

Vi vet at det er ekstra viktig for deg som er 
brystoperert å fi nne en BH som både sitter bra 
og er pen. Alle våre modeller har i tillegg en 
proteselomme på begge koppene for deg 
som bruker ekstern brystprotese. 

Ta gjerne en titt på våre kompresjonsbehåer 
som er spesielt designet for deg som nylig har 
gjennomgått en brystoperasjon. For å se alle 
nyhetene våre på dette området, ta gjerne 
en tur innom www.nordicare.se/no og klikk 
på Lingerie.

Lingerie by NordiCare
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