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Mål: Omkrets rundt albueleddet

Albue-/hælbeskytter Heelbo™
Elastisk strømpe med trykkavlastende uttagbar gelplate. Beskytter huden på albuen 
og forebygger trykksår.

Art. nr. Farge Størrelse Mål Pk.

53600 Gul Small 15-20 cm Selges i par

53600 Blå Medium 20-25 cm Selges i par

53600 Hvit Large 25-30 cm Selges i par

53600 Grønn X-Large >30 cm Selges i par

Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen

EpiGel epicondylitt
Bekvem epicondylittortose med to gelputer som kan flyttes. Den avlaster ved hjelp 
av kompresjon over ekstensor- og fleksormusklene uten å gi kompresjon rundt 
underarmen. De myke gelputene er støtdempende. Ortosen har en lav profil. Et 
enkelt lukkingssystem gjør ortosen lett å ta på og av.

Bruksområder: Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art. nr. Farge Størrelse Mål Ve/Hø

28166 Svart En størrelse 20-35 cm Bilateral

Mål: Omkrets 5 cm nedenfor albuen

EpiFoam epicondylitt
Epicondylittortose med en skumpute som plasseres enten over 
ekstensormuskelen for å gi avlastning ved lateral epicondylitt, eller over 
fleksormuskelen for avlastning ved medial epicondylitt. Et enkelt lukkingssystem 
gjør ortosen lett å ta på og av.

Bruksområder: Lateral og/eller medial epicondylitt (tennis- og golfalbue).

Art. nr. Farge Størrelse Mål Ve/Hø

28165 Svart En størrelse 20-35 cm Bilateral
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Art. nr. Farge Størrelse Ve/Hø

42219 Svart En størrelse Bilateral

Mål: Rundt brystkassen på høyde 
med/under armhulen.

HemiSafe skulderortose
Myk og behagelig skulderortose med perfekt anatomisk passform. HemiSafe er 
beregnet til bruk ved hemiplegi etter slag for å minske smerte i skulderleddet 
og redusere risikoen for subluksasjon. Ortosen gir støtte for skulderleddet, men 
tillater bevegelighet ved daglig aktivitet. HemiSafe er laget i et materiale som puster. 
En pute til å legges i armhulen ved ønske om økt abduksjon er inkludert. Ortosen 
kan tas av og på med en hånd.

Bruksområder: Minske smerte i skulderleddet etter slag. Redusere risikoen for 
subluksasjon i skulderleddet.

Annet: Latexfri.

Art. nr. Farge Størrelse Mål 1 Ve/Hø

28157 Hvit Small 80-100 cm Ve/Hø

28157 Hvit Medium 100-120 cm Ve/Hø

28157 Hvit Large 120-140 cm Ve/Hø

Albueortose Ulnaris
En ortose som effektivt begrenser albuens fleksjon for å lindre smerte i forbindelse 
med cubitaltunnelsyndrom.  
Ortosen er myk, polstret og med en justerbar aluminiumskinne som lett kan 
tilpasses. Produktet er produsert av et ultralett materiale som puster. En lomme på 
innsiden, som armen føres inn i, gjør det lett å ta på ortosen.

Bruksområder: Cubitaltunnelsyndrom eller enhver annen lidelse i albuen hvor 
begrensning/støtte av albuen ønskes.

Mål: Albue til MCP.

Armslynge FOAM
Armslynge med ekstra bånd for fiksering. Vattert materiale. Justerbart skulderbånd 
som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr. Farge Størrelse Mål Ve/Hø

20031 Grå Small 28-36 cm Bilateral

20031 Grå Medium 35-42 cm Bilateral

20031 Grå Large 41-49 cm Bilateral

20031 Grå X-Large 48-56 cm Bilateral
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Mål: Albue til MCP.

Armslynge BOMULL
Enkel armslynge av bomull med trinnløst skulderbånd. Skulderbåndet har en 
polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig med bruk 
både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr. Farge Størrelse Mål Ve/Hø

47101 Grå Small 25-28 cm Bilateral

47101 Grå Medium 27-30 cm Bilateral

47101 Grå Large 29-32 cm Bilateral

47101 Grå X-Large 31-34 cm Bilateral

Mål: Albue til håndledd

Armslynge NETTING
Luftig armslynge med trinnløst justerbart skulderbånd. Skulderbåndet har en 
polstring som kan flyttes for økt komfort. Doble D-ringer gjør det mulig for bruk 
både med og uten underarmsgips eller ortose. Tommelløkke.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr. Farge Størrelse Mål Ve/Hø

47100 Grå Small/Medium 27-30 cm Bilateral

47100 Grå Large/X-Large 31-34 cm Bilateral

Mål 1: Slynge Høyde og Bredde 
Mål 2: Omslag Høyde og Lengde

Armslynge WRAP
Tradisjonell armslynge i to deler som kan justeres uavhengig av hverandre. 
Skulderbåndet har en polstring som kan flyttes for økt komfort. Armdelen har en 
plastspenne på ryggen som holder sammen de to båndene for å hindre at disse glir 
ut over skuldrene. Omslaget justeres trinnløst med borrelåsbånd.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av skulder og arm. 
Posttraumatiske og postoperative tilstander.

Art. nr. Farge Størrelse Mål 1 Mål 2 Ve/Hø

47102 Grå Small/Medium 23 cm, 32 cm 10 cm, 132 cm Bilateral

47102 Grå Large/X-Large 25 cm, 35 cm 13 cm,155 cm Bilateral
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Mål 1: Slynge Høyde og Bredde 
Mål 2: Omslag Høyde og Lengde

Armslynge todelt, blå
Armslynge i foam med bredt avtagbart bånd for fiksering. To bærende bånd som 
fordeler vekten over begge skuldrene. Krysspenne på ryggen holder båndene på 
plass. Justerbare bånd som fester hvor som helst på ortosen.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Art. nr. Farge Størrelse Mål 1 Mål 2 Ve/Hø

20045 Blå Small/Medium 24 cm, 32 cm 10 cm, 100 cm Bilateral

20045 Blå Large/X-Large 25 cm, 35 cm 13 cm,135 cm Bilateral

Skulderlås
En universal armslynge med lav profil som er enkel å applisere. Den leveres 
komplett med et midjebånd rundt kroppen der overarmen er festet for effektivt 
å immobilisere skulderen. Håndleddsfestet fester til midjebåndet foran og dette 
festes i sin tur igjen ved skulderstroppen med hjelp av en hurtigspenne. Den 
har dessuten et ekstra tommelbånd for å holde hånden i rett vinkel for å unngå 
dropphånd. Skulderstroppen er justerbar for å få en komfortabel passform 
for pasienten og for å passe til både venstre og høyre side. Det finnes en stor 
komfortpute som fordeler trykket over skulderen/kragebenet. Dette er en 
skulderlås som er lett å montere, og som er komfortabel og enkel i bruk. 
Midjebåndets lengde er 120 cm.

Bruksområder: Avlastning posttraumatisk og postoperativt.

Armslynge med abduksjonspute
En universell armslynge, som som effektivt immobiliserer skulderen. Den 
komfortable skulderlåsen leveres med en 15º abduksjonspute som enkelt festes på 
innsiden av selen. Puten er avtagbar. 
Den indre delen av abduksjonsputen er formet for å hvile mot pasientens kropp.

Bruksområder: Kan brukes for ulike problemer i skulderen. Rotatorcuffkirurgi, 
glenohumerale dislokasjoner/subluksasjon, posterior/fremre kapselreparasjoner, 
mykdelskirurgi, overbelastning.

Art.nr. Model Farge Størrelse

42213 Skulderlås Svart En størrelse

Art.nr. Farge Størrelse

42218 Blå En størrelse
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Mål: Omkrets overarm proksimalt.

Humerux Humerusortose
Denne humerusortosen er basert på de velkjente prinsippene for en Sarmiento 
ortose, en jevn sirkulær kompresjon. De tre sirkulære båndene strammes 
uavhengig av hverandre. Forankringen av ortosen over skulderområdet gjør at 
den sitter godt uten å gli ned. Stroppen som går under motsatt arm har avtagbar 
polstring for økt komfort. Dette gir en behagelig ortose som er enkel å ta og som 
pasienten lett kan godta. Det ventilerende materialet i ortosen lar huden puste 
og reduserer risikoen for irritasjon. Ortosen har to plater av termoplast som kan 
justeres ved oppvarming om nødvendig, og formen kan justeres med saks. I de 
fleste tilfeller er ikke dette nødvendig. Ortosen gir fri bevegelse av albueleddet. 
Tekstilmaterialene er testet i samsvar med Øko-tex standard 100 og inneholder 
ikke lateks.

Bruksområder: Humerusfrakturer (Skaftfrakturer).

Art. nr. Farge Størrelse Lengde Omkrets

62105 Svart Small 28 cm 18 - 26 cm

62105 Svart Medium 30 cm 26 - 34 cm

62105 Svart Large 32 cm 34 - 42 cm

62105 Svart X-Large 34 cm 42 - 50 cm

Armslynge på rull
Denne enkle varianten av armslynge (Collar’n Cuff), mitella, leveres på rull à 12 
meter. I forpakningen følger det med to ruller, hvor den ene ligger i en dispenser 
og 10 stk. Y-borrelåsfester for å skape en fiksering av armen. Materialet er mykt og 
smidig samtidig som det holder formen selv under belastning.

Bruksområder: Anbefales ved traume på håndledd, albue og skulder. Kan også 
brukes i kombinasjon med gips.

Art. nr. Modell Farge Bredde Lengde Pk.

42212 Armslynge på rull Svart 5 cm 2 x 12 meter Rull



55www.camp.no            Tlf: 23 23 31 20           info@camp.no

Arm- og skulderortoser

Mål: Mål 1: Omkrets brystkasse 
Mål 2: Lengde overarm

Vission skulderortose IMMO
Vission Skulderortose er beregnet for immobilisering og holde overarm, albue 
og underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen er spesielt egnet for skulder- og 
brystkasseskader. Produktet er vendbart og kan brukes på både venstre og høyre 
skulder.

Bruksområder: Skulder-, arm-, albue- og skader i skulderområdet (fraktur, 
dislokasjon og forstuving). Etter skulder- og brystkassekirurgi. Plexus brachialis 
parese.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Art. nr. Modell Størrelse Mål 1 Mål 2

46022 VISSION Skulderortose IMMO X-Small 68 - 78 cm < 30 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO Small 80 - 90 cm < 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO Medium 90 - 100 cm < 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO Large 100 - 113 cm < 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO X-Large 113 - 120 cm > 38 cm

46022 VISSION Skulderortose IMMO XX-Large 120 - 140 cm > 38 cm

ROM albueortose
Postoperativ albueortose designet for å låse eller kontrollere albuens bevegelse 
ved behandling av ligamentskader eller stabile frakturer. Tillater kontroll fra 0° til 
90° i ekstensjon og fra 0° til 120° i fleksjon. Bevegelsen endres enkelt i 10° intervall. 
Ortosens lengde og omfang justeres fra 36 cm til 45 cm. Ortosen inkluderer en 
armslynge.

Bruksområder: Frakturer, postoperativt, tilstand hvor det kreves kontroll av 
fleksjon og ekstensjon.

Art. nr. Størrelse Ve/Hø

62150 En størrelse Ve/Hø

62149 Ekstra polstring Bilateral

ROM albueortose UniBor
Postoperativ albueortose med den siste generasjonens teknologi. Bevegelsen 
endres enkelt i fleksjon-ekstensjon i 10° intervall med 120° ROM. Leddet kan 
låses i ønsket posisjon.  Ortosens lengde og omfang kan justeres. En teleskopisk 
håndstøtte som kan justeres og koples på og av for kontroll av pronasjon-
supinasjon. kan bestilles til ortosen. ROM Albueortose UniBor stabiliserer armen 
og tilbyr en bekvem og effektiv behandling.

Bruksområder: Kontroll av fleksjon-ekstensjon av albuen og pronasjon-
supinasjon etter traume.
Annet: Lengden på den daglige behandlingen og behandlingstiden skal ordineres 
av en lege.

Art. nr. Modell Ve/Hø

62151 Albueortose UniBor Bilateral

62152 Ekstra bånd Bilateral

62153 Hånddel Bilateral

62154 Ekstra polstring Bilateral
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Egne notater


