Nyheter inom
ortosmaterial

Ortosband i ett mjukt tryckavlastande material, velfoam för att
säkra ortosen på plats. Finns i två olika färger beige och blå och
med olika egenskaper på banden.

AC3006 Ortosband – beige Velfoam
Ett skumband med lite elasticitet i längsriktningen. Kanterna kan klippas ihop
med en vass sax. Lämplig för mindre ortoser eller tryckavlastande ”vingar” på
vanliga kardborrband.

AC3007 Ortosband – blå Velfoam
Ett skumband utan elasticitet. Öppna kanter för optimal tryckavlastning. Lämplig
som tryckavlastande för större ortoser. Det blå bandet passar också utmärkt vid
temporär användande av ”slynga” för arm/hand. Fäst slyngan vid hand/armbåge
med lågprofilhake.

AC3006 – AC3007
AC3006 – Beige
AC3007 – Blå

Ortosband beige och blå
Bredd
50 mm
50 mm

Tjocklek
4 mm
5 mm

Längd
9 meter/rulle
9 meter/rulle

Se fler ortoser på nästa sida!
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TH1012 Foder – blå Velfoam
Ett skummaterial utan elasticitet med öppna kanter för optimal tryckavlastning.
Designad som foder till den förformade skenan i funktionsställning TH1002 samt
TH1004 med perforering Mini. Medföljande lågprofilhake som fäster mot plast/
material gör det lätt att fästa/ta bort fodret från skenan. Säljes i 5-pack med
medföljande lågprofilhake. Lätt att anpassa fodret till ortosens storlek genom att
klippa med vass sax direkt i materialet.

TH1012

Foder – blå Velfoam

Storlek
S
M
L
Bredd
57–70 mm
73–83 mm
86–95 mm
Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

TH1012

TH1015 Foder – blå Velfoam
Ett skummaterial utan elasticitet med öppna kanter för optimal tryckavlastning.
Designad som foder till den förformade skenan TH1005 i viloställning med
tummen palmarabducerat med stöd åt thenarmuskelaturen. Medföljande
lågprofilhake som fäster mot plast/material gör det lätt att fästa/ta bort fodret från
skenan. Säljs i 5-pack med medföljande lågprofilhake. Lätt att anpassa fodret till
ortosens storlek genom att klippa med vass sax direkt i materialet

TH1015

Foder – blå Velfoam

Storlek
S
M
L
Bredd
57–70 mm
73–83 mm
86–95 mm
Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.

TH1015

Förformade ”vingar” för applicering över led/leder i ett mjukt tryckavlastande material, blå velfoam som fästes på vanliga kardborrband.

TH1013 Förformade ”vingar” – blå Velfoam
TH1013

Förformade stansade ”vingar” med hål för kardborrband. Applicering över led/
leder i ett mjukt tryckavlastande material, blå velfoam, som fästes på vanliga kardborrband. Används som fästanordning till t ex viloortos där banden appliceras över
proximala falangen, handrygg, handled och underarm på ortosen. Säljes i 5-pack.

TH1013

Förformade ”vingar” – blå Velfoam
Bredd 6 cm

Längd 14 cm

TH1014 Förformad ”vinge” – blå Velfoam
TH1014

Applicering över tummens basfalang i ett mjukt tryckavlastande material, blå
velfoam som fästes på vanligt kardborrband. Används som fästanordning till t ex
viloortos över tummens basfalang. Säljes i 5-pack.

TH1014

Förformade ”vinge” – blå Velfoam
Bredd 6 cm

Längd 8 cm
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Tillbehör till förformade skenor TH1002, TH1004, TH1005

