
          Nyheter inom gruppen

Förformade skenor i
     Ortosmaterialet Drape

Skena i funktionsställning, 
perforering Mini, TH 1004
Håller hand och handled i funktionell-/viloposition. Handled 30 grader 
extension, MCP-leder 50 grader flexion, IP-leder 10–30 grader flexion. 

Tillverkad i 3,2mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa 
delar av skenan med vatten eller varmluft. Perforeringen är strategiskt placerad för 
att sörja för maximal ventilation utan att påverka skenans stabilitet. Ortosen 
inkluderar tryckavlastande kardborreband i materialet Velfoam. 

Indikationer: Spasticitet (Observera handledens vinkel vid tonusökning), vid 
CVA (Cerebral Vaskulär Accident) och/eller vid/förhindra kontrakturer. 
Höger- och vänstermodell. 

Se fler ortoser på nästa sida!

Storlek S M L

Bredd  57–70 mm 73–83 mm 86–95 mm

Vänster – artikelnummer TH1004-1 TH1004-3 TH1004-5

Höger – artikelnummer TH1004-2 TH1004-4 TH1004-6

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. 
Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Exempel: TH1004-1 – betyder artikel TH1004 Small vänster 

TH1004 Skena i funktionsställning, perforering Mini

Nu finns även skena i funktionsställning med perforering Mini. 
Perforeringen är strategiskt placerad för att sörja för maximal 
ventilation utan att påverka skenans stabilitet. Skenan finns nu 
också i barnstorlek. En helt ny modell inom gruppen förformade 
skenor är en skena i viloställning med tummen i palmar abducerat 
läge och som ger fullt stöd åt tummens thenar muskelatur.
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Skenan kan 
kompletteras med 
ett löstagbart foder i 
velfoam, blå TH1012.

kompletteras med 
ett löstagbart foder i 
velfoam, blå TH1012.
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Skena i vilotällning ger stöd till tummens 
thenarmuskelatur, TH 1005
Håller hand och handled i handens viloposition. Handled 20 graders extension,  
MCP-leder 40 grader flexion, lätt flexion i IP-lederna. Tummen i palmar-
abducerat läge med stöd åt thenarmuskelaturen för att stabilisera, smärtlindra, 
motverka adduktionskontrakturer för ett bättre grepp. Tillverkad i 3,2 mm 
DeRoyal Drape som gör det enkelt att omformat och anpassa delar av skenan 
med vatten eller varmluft. Ortosen inkluderar tryckavlastande kardborreband i 
materialet Velfoam.

Indikationer: Vid kroniska sjukdomar t ex Reumatoid artrit. Postoperativ 
muskelförsvagning, förhindra kontrakturer.  Vid Stroke – slapp pares. Spasticitet 
(observera handledens vinkel vid tonusökning). 

Storlek S M L

Bredd  57–70 mm 73–83 mm 86–95 mm

Vänster – artikelnummer TH1005-1 TH1005-3 TH1005-5

Höger – artikelnummer TH1005-2 TH1005-4 TH1005-6

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. 
Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Exempel: TH1005-1 – betyder artikel TH1005 Small vänster 

TH1005 Skena i funktionsställning, ger stöd till tummens 
thenarmuskulatur

Skenan kan 
kompletteras med 
ett löstagbart foder i 
velfoam, blå TH1015
samt ”vingar” med hål för kardborrehand: 
TH1013 placeras över led/leder, 
TH1014 över tumme

kompletteras med 
ett löstagbart foder i 
velfoam, blå TH1015
samt ”vingar” med hål för kardborrehand: 
TH1013 placeras över led/leder, 

Skena i funktionsställning Barn, 
perforering Mini, TH 1600-P
Håller hand och handled i funktionell/viloposition POSI (Position of safety 
immobilisation). Handled 30 grader extension, MCP-leder 50 grader flexion, 
IP-leder 10-30 grader flexion. 

Ofta används denna ortos i pre- och postoperativa behandlingen i samband med 
kirurgiska ingrepp. Kan minska stelhet och svullnad. Ortosen används vanligtvis 
nattetid.  Viktigt att ortosen är bekväm för handen. Lederna får inte vila i 
översträckt läge. TH1600-P är tillverkad i 3,2 mm DeRoyal Drape (Se produkten 
TH1004 på föregående sida). Ortosen inkluderar tryckavlastande kardborreband i 
materialet Velfoam.  

Indikationer: Bibehålla och återupprätta funktioner, avlasta kroniskt uttänjda 
muskler Spasticitet (OBS! handledens vinkel vid tonusökning), vid CVA 
(Cerebral Vaskulär Accident), Höger- och vänstermodell. 

Storlek  S

Bredd   50–65 mm

Vänster – artikelnummer  TH1600-P-7

Höger – artikelnummer  TH1600-P-8

Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

Exempel: TH1600-P-7 – betyder artikel TH1600-P Small vänster 

TH1600-P Skena i funktionsställning Barn, perforering Mini


