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Hei.

Vi er glade for å kunne presentere et utvalg av produkter velegnet for traumebehandling. 
Produktene egner seg godt for deg som arbeider på operasjonsavdeling, akutt- eller 
ortopedmottak. 

Camp Scandinavia tilbyr et bredt sortiment av produkter for å kunne møte de behov dere 
som fagpersoner har. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Dette 
innebærer at vi har tydelige målsettinger for produksjon og miljø. Majoriteten av vårt sortiment 
er designet av våre egne produktutviklere, og produsert på våre egne produksjonsanlegg. Det 
innebærer at vi har kontroll over produktet hele veien, og at beslutningsveiene ved f.eks. for-
bedringer er korte. 

I vårt forbedringsarbeide er vi takknemlig for tilbakemeldinger vi får fra dere kunder. Hver 
produktserie har sin egen historie, men alle har samme fellesnevner. ”Support for Better Life” 
er ikke bare vårt motto. Det er noe som preger alle våre produkter, hvordan vi opptrer som 
selskap og vår rolle som produktspesialist. 

Vi håper denne katalogen gir en oversikt over produkter som er velegnet for ulike sorter 
behandling av traume. Besøk gjerne vår hjemmeside; www.camp.no for å se hele vårt 
produktsortiment. Har du spørsmål eller ønsker nærmere informasjon – ta kontakt med vår 
kundeservice eller en av våre produktspesialister. 

Vi ses!

Kundeservice, tlf. 23 23 31 20, info@camp.no

Frøydis Alstad Stenhaug
Produktspesialist/ Offentlig godkjent 
ortopediingeniør
Mobil: 905 04 084
froydis.stenhaug@camp.no

Unni Sandkvist
Produktspesialist /
Administrativ leder
Tlf: 23 23 31 23
unni.sandkvist@camp.no

Marthe Glæserud
Salgskoordinator 
Tlf.: 23 23 31 26
marthe.glaeserud@camp.no

Petter Blegen
Produktspesialist / Fysioterapeut
Tlf: 99 42 45 46
petter.blegen@camp.no
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PLAST OG MATERIALE

X-LITE® & 3D-LITE™

X-LITE® er et luftig og lett materiale som er laget for å møte dine krav ved framstilling 
av gipsskinner, sirkulærgips og ortoser. Materialet er laget av 100% bomullsvev som er 
impregnert med et ikke toksisk termoplast-resin. Alle reaktive substanser i termoplasten 
er herdet ved produksjonen, noe som innebærer at det ikke avgis farlig damp ved 
gipsing eller når gipsen fjernes med sag eller saks. 
X-LITE® er et giftfritt materiale som kan håndteres uten hansker og spesialventilasjon i 
gipsrommet. Det er ufarlig for personalet som arbeider med X-LITE®, inklusive gravide, 
astmatikere og personer som lider av allergi. 

3D-LITETM er et materiale med samme egenskaper som X-LITE®, men basen er en 
tredimensjonal polyester. 3D-LITETM er et overlegent materiale for produksjon av 
skinner og ortoser. 3D-LITETM materialet finnes også som LSO- og TLSO-korsett i 
ferdige moduler for produksjon av individuelt tilpassede korsetter.

X-LITE® egenskaper og fordeler
UTMERKET VENTILASJON 
Den åpne strukturen i materialet gir bra 
ventilasjon og komfort. Huden kan puste 
og det skapes et bedre miljø for bl.a. 
heling av sår. 

LETTVEKT 
X-LITE® produktene er ultralette for 
pasientens komfort og akseptering av 
gipsen. 

KAN GJENBRUKES OG FORMES OM 
Spar penger og tid! Gjenbruk det som 
blir til overs på rullen eller blir til overs 
i form av restbiter. Gjør små justeringer 
på en ferdig gips eller skinne i stedet for 
å lage en helt ny gips som koster mer 
penger, mer tid og ubehag for pasienten.
 
VARIER STABILITETEN 
Legg til flere lag av gips for økt stabilitet. 
Legg til remser av gips når kun spesifikke 
områder må forsterkes.

UTMERKET FORMBARHET 
Former seg utmerket etter kroppens 
anatomi - må ikke strekkes eller dras. 

SELVKLEBENDE 
Selvklebende ved oppvarming. Velcro og 
polstring hefter lett og permanent på 
X-LITE®. 

TØRKER RASKT 
Etter kun 30 minutter er gipsen stabil og 
vektbærende. 

SLIPPER IGJENNOM RØNTGENSTRÅLER 
Alle X-LITE® materialene slipper 
igjennom røntgenstråler opp til tre lag 
gips.

STABILT 
X-LITE® er et ekstremt stabilt materiale. 
Det kreves færre lag av materiale for 
likeverdig stabilitet sammenlignet med 
andre gipsmaterialer på markedet.
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X-LITE® Produktsortiment

CLASSIC 
er originalmaterialet. De større 
åpningene i nettet gir en god 
ventilasjon. Fordi det er det 
sterkeste X-LITE® materialet, kan 
det brukes til alle typer gips og 
skinner 

PREMIUM 
er laget i samme materiale som 
CLASSIC, men i en tynnere 
kvalitet med mindre åpninger. 
Det gjør PREMIUM mer 
elastisk, og den passer derfor til 
mindre applikasjoner på øvre 
ekstremiteter og til barn. 

PLUS 
er det nyeste X-LITE® 
produktet. Materialet finnes i 
fem farger og det har en myk 
overflate av polyester.

 • Originalen 

 • Har størst hull i strukturen 

 • Mest ventilerende 

 • Mest styrke ved høy belastning 

 • Hvit, kongeblå og antrasittgrå 

 • Myk tekstil overside 

 • Myke kanter

 • Styrke lik Classic 

 • Fem ulike farger ; hvit, svart, blå, rød og knallrosa 

 • Passende kantebånd i dispenser 

 • Tynnere og finere struktur 

 • Til mindre ortoser, øvre ekstremiteter og barn 

 • Høy stretch og formbarhet 

 • Myke kanter 

 • Beige og hvit 

Instruksjoner

•  X-LITE® skal varmes i vannbad i ca. 68-70ºC. Kan også varmes i en skål med varmt vann. 

•  X-LITE® ark varmes i vann i ca. 1 minutt og ruller i ca. 3 minutter. Vær nøye med at rullene blir helt gjennomtrukket med vann.   
 Forsikre deg om at materialet er godt oppvarmet før du begynner å arbeide med det. 

• Bruk tang for å ta opp materialet fra vannbadet for å unngå direkte kontakt med vannet. La overflødig vann renne av materialet  
 før applisering. Materialet i seg selv blir ikke varmt. 

• Bekytt sår og arr med riktig forbinding. Ved frakturgipsing, bruk stockinette og foampolstring for å beskytte huden under 
 gipsmaterialet. 

•  Punktvarm områder for permanent fiksering av tilbehør som f.eks. bånd og borrelås. 

•  Materialet kan formes om så mange ganger som nødvendig for samme pasient. Gjenbruk restbiter og ruller. 

•  Mindre justeringer kan gjøres gjennom punktvarming på en ferdig gips med en hårtørker. Hold alltid din egen hånd nær 
 området som varmes opp for å unngå å brenne pasienten. 

• Bruk kjølepose eller kjølespray for raskere å kjøle ned ortosen. 

X-LITE® finnes i tre ulike varianter ; Classic, Premium og Plus. Hvilket materiale 
som passer best velges avhengig av indikasjon og personlig preferanse.
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X-LITE® Classic rull
X-LITE® Classic er det mest stabile materialet. Den åpne strukturen gjør materialet 
luftig og lar huden puste. X-LITE® Classic er en giftfri miljøgips som alle våre andre 
X-LITE® materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Classic rullene har 
en beskyttelsesfilm mellom lagene som fjernes under sirkuleringen.  
Velg mellom tre farger: hvit, antrasitt og kongeblå.

Bruksområder: Sirkulær gips.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Pk.

64103 Hvit 50 mm 1,8 m 20 ruller

64133 Hvit 75 mm 1,8 m 20 ruller

64136 Antrasitt 75 mm 1,8 m 5 ruller

64137 Kongeblå 75 mm 1,8 m 5 ruller

64143 Hvit 100 mm 1,8 m 10 ruller

64146 Antrasitt 100 mm 1,8 m 5 ruller

64147 Kongeblå 100 mm 1,8 m 5 ruller

64153 Hvit 125 mm 1,8 m 10 ruller

64163 Hvit 150 mm 1,8 m 10 ruller

X-LITE® Classic ark og dispenser
X-LITE® Classic er det mest stabile materialet. Den åpne strukturen gjør materialet 
luftig og lar huden puste. Classic er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® 
materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Classic kan bestilles som ark 
eller i en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde.  
Materialet finnes i tre ulike farger hvit, antrasitt og kongeblå.
Bruksområder: Gipsskinner, ortoser og avtagbare skinner.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Antall pr. pk. Ark/Dispenser

64250 Hvit 75 mm 10 m 1 Dispenser

64251 Hvit 100 mm 10 m 1 Dispenser

64252 Hvit 150 mm 10 m 1 Dispenser

64253 Hvit 200 mm 10 m 1 Dispenser

64254 Hvit 125 mm 10 m 1 Dispenser

64255 Antrasitt 150 mm 10 m 1 Dispenser

64256 Kongeblå 150 mm 10 m 1 Dispenser

64290 Hvit 200 mm 375 mm 15 Ark

64292 Hvit 200 mm 900 mm 15 Ark

64293 Hvit 75 mm 375 mm 15 Ark

64294 Hvit 100 mm 375 mm 15 Ark

64295 Hvit 125 mm 375 mm 15 Ark

64296 Hvit 150 mm 375 mm 15 Ark

64297 Hvit 150 mm 900 mm 15 Ark

64299 Hvit 500 mm 500 mm 10 Ark

64302 Antrasitt 200 mm 375 mm 8 Ark

64304 Kongeblå 200 mm 375 mm 8 Ark

64307 Hvit 300 mm 900 mm 10 Ark
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X-LITE® PLUS  rull
X-LITE® PLUS ruller har en myk overside som gir en myk og behagelig gips 
for pasienten. X-LITE® PLUS er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE 
materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® PLUS rullene har ingen 
beskyttelsesfilm mellom lagene, så materialet appliseres raskt og enkelt på 
pasienten.  
Velg mellom fem farger: hvit, rød, blå, svart og knallrosa.

Bruksområder: Sirkulær gips.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Pk./Rull

64701 Hvit 25 mm 1,8 m 5

64702 Hvit 50 mm 1,8 m 20

64703 Hvit 75 mm 1,8 m 20

64704 Hvit 100 mm 1,8 m 10

64706 Hvit 125 mm 1,8 m 10

64707 Hvit 150 mm 1,8 m 10

64711 Rød 25 mm 1,8 m 5

64712 Rød 50 mm 1,8 m 20

64713 Rød 75 mm 1,8 m 20

64714 Rød 100 mm 1,8 m 10

64716 Rød 125 mm 1,8 m 10

64717 Rød 150 mm 1,8 m 10

64721 Blå 25 mm 1,8 m 5

64722 Blå 50 mm 1,8 m 20

64723 Blå 75 mm 1,8 m 20

64724 Blå 100 mm 1,8 m 10

64726 Blå 125 mm 1,8 m 10

64727 Blå 150 mm 1,8 m 10

64731 Svart 25 mm 1,8 m 5

64732 Svart 50 mm 1,8 m 20

64733 Svart 75 mm 1,8 m 20

64734 Svart 100 mm 1,8 m 10

64736 Svart 125 mm 1,8 m 10

64737 Svart 150 mm 1,8 m 10

64741 Knallrosa 25 mm 1,8 m 5

64742 Knallrosa 50 mm 1,8 m 20

64743 Knallrosa 75 mm 1,8 m 20

64744 Knallrosa 100 mm 1,8 m 10

64746 Knallrosa 125 mm 1,8 m 10

64747 Knallrosa 150 mm 1,8 m 10
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X-LITE® PLUS ark og dispenser
X-LITE® PLUS har en myk overside som gir økt pasientkomfort. X-LITE® PLUS er 
en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® materialer, helt uten isocyanater 
og glassfiber. X-LITE® PLUS kan bestilles som ark eller i en praktisk dispenserboks 
med 10 meter som man klipper til ønsket lengde. 
Velg mellom fem farger: hvit, rød, blå, svart og knallrosa.

Bruksområder: Alle skinner og ortoser.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Antall pr. pk.

64790 Rød 150 mm 10 m 1 Dispenser

64791 Blå 150 mm 10 m 1 Dispenser

64792 Svart 150 mm 10 m 1 Dispenser

64793 Knallrosa 150 mm 10 m 1 Dispenser

64753 Blå 200 mm 375 mm 8 ark

64754 Svart 200 mm 375 mm 8 ark

X-LITE® Premium rull
X-LITE® Premium er det mest fleksible materialet. Med sin tynne struktur er det 
ikke like stabilt som øvrige X-LITE® materialer. Derimot er det enklere å forme 
perfekt over mindre konturer, og passer godt til bandasje for øvre ekstremiteter 
og barn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® 
materialer, helt uten isocyanater og glassfiber. X-LITE® Premium ruller har en 
beskyttelsesfilm mellom lagene som fjernes under sirkuleringen.

Bruksområder: Sirkulærgips. For økt stabilitet kan man applisere et ekstra lag.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Pk.

64205 Hvit 50 mm 1,8 m 5 ruller

64207 Hvit 75 mm 1,8 m 5 ruller

64209 Hvit 100 mm 1,8 m 5 ruller

64210 Hvit 125 mm 1,8 m 5 ruller

64211 Hvit 150 mm 1,8 m 5 ruller
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X-LITE® Premium ark og dispenser
X-LITE® Premium er det mest fleksible materialet. Med sin tynne struktur er det 
ikke like stabilt som øvrige X-LITE® materialer. Derimot er det enklere å forme 
perfekt over mindre konturer, og passer godt til bandasje for øvre ekstremiteter 
og barn. X-LITE® Premium er en giftfri miljøgips som alle våre andre X-LITE® 
materialer, helt uten isocyanater og glassfiber.Materialet kan bestilles som ark eller i 
en praktisk dispenserboks med 10 meter som man klipper til ønsket lengde.

Bruksområder: Gipsskinner, ortoser og avtagbare skinner. For økt stabilitet kan 
man applisere et ekstra lag.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Antall pr. pk. Ark/Dispenser

64217 Beige 100 mm 375 mm 10 Ark

64219 Beige 150 mm 375 mm 10 Ark

64226 Beige 100 mm 10 m 1 Dispenser

64227 Beige 150 mm 10 m 1 Dispenser

64228 Beige 200 mm 10 m 1 Dispenser

Stockinette dispenser
Stockinette dispenser er en rundstrikket polyester stockinette som er myk og 
føyelig. Stockinetten er ribbstrikket, noe som gir en bra passform og ingen skrukker 
som kan gnage mot huden. Rullene kommer i en praktisk dispenser.

Art. nr. Farge Bredde Lengde Pk.

64394 Hvit 30 mm 25 m 1 dispenser

64395 Hvit 50 mm 25 m 1 dispenser

64396 Hvit 70 mm 25 m 1 dispenser

64397 Hvit 100 mm 25 m 1 dispenser

64398 Hvit 150 mm 25 m 1 dispenser

X-LITE® Stockinette
Rundstrikket stockinette i 100% ubleket polypropylen. Myk og behagelig med en 
utmerket evne til å transportere fukt bort fra huden. Stockinetten er ribbestrikket, 
noe som gir en god passform og ingen brett mot huden.

Art. nr. Farge Materiale Bredde Lengde Pk.

64400 Beige Bomull 21 mm 23 m 1 rull

64401 Hvit Polypropen 30 mm 10 m 1 rull

64411 Hvit Polypropen 50 mm 10 m 1 rull

64421 Hvit Polypropen 70 mm 10 m 1 rull

64431 Hvit Polypropen 100 mm 10 m 1 rull

64441 Hvit Polypropen 150 mm 10 m 1 rull

64442 Hvit Polypropen 200 mm 10 m 1 rull
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Foam-bind
Foam-bindet er en skumgummipolstring som puster og ikke trekker til seg så 
mye vann. Polstringen gir bra støtdemping og er ikke like følsom for bretter som 
tradisjonell gipspolstring.

Bruksområder: Som polstring under gips av X-LITE.®

Art. nr. Farge Bredde Lengde Pk.

64480 Hvit 75 mm 2,75 m 20 ruller

64485 Hvit 100 mm 2,75 m 16 ruller

64490 Hvit 125 mm 2,75 m 10 ruller
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T-Stick
Trykkavlastende materiale i polyuretan som puster. Materialet former seg etter 
kroppen og har minne slik at det går tilbake til opprinnelig form. Brukes til 
avlastning av trykkpunkter og som polstring i ortoser og proteser. Selvklebende 
bakside. Arkene 51100 og 51102 har selvklebende bakside. Finnes i to 
hardhetsgrader.

Art. nr. Farge Kategori Bredde Lengde Tykkelse Pk.

51100 Blå Medium 410 mm 610 mm 9,5 mm 2 ark

51101 Blå Medium 410 mm 610 mm 25 mm 1 ark

51102 Rosa Myk 410 mm 610 mm 9,5 mm 2 ark

Manosplint® Skumpolstring
Skumpolstring med lett trykkavlastende effekt. Brukes som polstring for ortoser. 
Polstringen har lukkede celler og er enkel å rengjøre. Materialet er selvklebende 
og tøybart, noe som gjør det enkelt å påføre. Kan festes direkte til ortosen eller 
brukes til å avlaste trykket på beinsporer under gips. Den selvklebende baksiden 
må ikke legges direkte på huden, så under gips festes materialet til strømpen.
Tilgjengelig i beige og svart.

Art.nr. Farge Bredde Lengde Tykkelse Pk.

51128 Svart 460 mm 610 mm 3,2 mm 4 ark

51129 Beige 460 mm 610 mm 3,2 mm 4 ark
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VWR Vannbad
Tank av rustfritt stål dekt med en ytre stålplate. Leveres med et praktisk
transparent plastlokk og en universalplate i bunnen for å beskytte karet. 
Universalplaten kan enkelt tas ut og rengjøres. Vannbadet har digitale 
temperaturinstillinger og en tappekran for praktisk tømming.
- Rask oppvarming (ca. 30 minutter med kaldt vann fra springen)
- Digital temperaturindikator med tre forinnstilte temperaturer
- Temperaturområde +5 til 99°C med en presisjon på ±0,2°C
- Alarm for lavt vannivå, og vannbadet slår seg av automatisk

Art. nr. Størrelse Bredde Lengde Høyde

64515 26 L Yttermål:33,5 cm
Kar:27,8 cm

Yttermål:59 cm
Kar:48,1 cm

Yttermål: 43 cm
Kar:17,5 cm

Color elastisk bind
Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskinne tilbyr vi elastisk bind i høy 
kvalitet og i fine farger. Da komforten og kvaliteten på bindet er veldig høy, er den 
perfekt for pasienter som skal bære gipsen i lang tid. Color elastisk bind puster, og 
sammen med X-LITE® gipsen gir det en veldig luftig bandasje. 
Den har en myk overflate og vevde kanter som føles behagelig mot huden. Den 
tilpassede elastisiteten gjør at den former seg fint og at den derfor kan brukes 
både til større og mindre applikasjoner. Den har en ”anti-slip” effekt, noe som 
betyr at lagene ikke deler seg og man får et holdbart resultat. Elastisk bind kan 
vaskes i 60°C og steriliseres.

Art. nr. Modell Farge Bredde Lengde Pk.

64106 Color elastisk bind Svart 6 cm 5 m 10

64107 Color elastisk bind Rød 6 cm 5 m 10

64108 Color elastisk bind Royal Blue 6 cm 5 m 10

64109 Color elastisk bind Grønn 6 cm 5 m 10

64110 Color elastisk bind Gul 6 cm 5 m 10

64112 Color elastisk bind Svart 10 cm 5 m 10

64113 Color elastisk bind Royal Blue 10 cm 5 m 10

X-LITE® plate med silikonbelegg
Brukes som arbeidsoverflate ved gipsing med X- LITE®. Silikonbelegget forhindrer 
at X-LITE® fester seg til underlaget. Den perforerte overflaten på platen gjør at 
overflødig vann fra X- LITE® rullene lett kan renne ned under platen og suges opp 
av underliggende håndduk.

Art. nr. Bredde Lengde

64811 325 mm 530 mm

64812 400 mm 600 mm
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Bandasjesaks med plasthåndtak
Praktisk saks med stort grep, beregnet for ulike plastmaterialer. Saksen er laget i 
rustfritt stål AISI 420 og kan autoklaveres. Et prisgunstig alternativ.

Supersaks
En veldig skarp saks med stort håndtak. Passer utmerket til å klippe i plastmateriale, 
selv når plasten har begynt å bli hard. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan 
autoklaveres.

Bøyd MAYO Saks
Bøyd saks med små håndtak. Velegnet til trimming av kanter på ortoser hvor 
plasten har begynt å bli hard. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan autoklaveres. Kan 
brukes med høyre eller venstre hånd.

Smith Saks
En veldig skarp saks med stort håndtak. Er lett å håndtere og bruke på myke 
plastmaterialer. Laget av rustfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveres.

Art. nr. Farge Materiale Lengde

51211 Svart AISI 420 18 cm

51212 Grønn AISI 420 18 cm

51213 Gul AISI 420 18 cm

Art. nr. Materiale Lengde

51217 AISI 420 20 cm

Art. nr. Materiale Lengde

51214 AISI 420 14 cm

Art. nr. Materiale Lengde

51216 AISI 420 18 cm

Art. nr. Materiale Lengde

51219 Rustfritt stål med forsterkede blad av Wolframkarbid 18 cm

Ergo Super Gipssaks
En førsteklasses saks laget av ekstremt holdbart japansk rustfritt stål. Saksen har 
forsterkede blad av Wolframkarbid. Det nedre bladet har fine tagger og et skarpt vinklet 
øvre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring “vinklet utenfor senter” for å 
avlaste trykket på tommelen for personer som bruker saksen daglig. To fingre i den nedre 
fingerringen avlaster også trykket og forbedrer komforten. Saksen kan autoklaveres.
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Gipssaks rustfri
En saks i høy kvalitet som klipper lett i alle materialer. Nedre blad med fin sagtann 
og skarpt vinklet øvre blad. Saksen er laget i rustfritt stål og kan autoklaveres.

Art. nr. Modell Lengde

51208 Gipssaks rustfri 14 cm

51207 Gipssaks rustfri 18 cm

51218 Gipssaks rustfri venstrehendt 18 cm   

Gipssaks vinklet Nibbler
Liten presisjonssaks av høy kvalitet som kan brukes til å klippe i kalde og varme 
plastmaterialer. Ideell til små justeringer rundt omkring på ortosen og for å trimme 
kanter på en ferdig ortose eller sirkulærgips. Den nedre eggen er tannet. Laget av 
rustfritt stål som kan autoklaveres.

Art. nr. Modell Lengde

51209 Gipssaks vinklet nibbler 12 cm
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HÅND- OG HÅNDLEDDSORTOSER

SELECTION® Fingerloop
Et tvillingbånd som effektivt holder sammen to eller flere fingre, så den 
sterkere fingeren kan hjelpe den svakere som støtte, beskytte og/eller for å øke 
bevegelsesomfanget. Kan også brukes som en statisk progressiv ortose for økt 
bevegelsesomfang i DIP-leddet.  
Ortosen er laget i 100% slitesterk og hurtigtørkende nylon. Båndet er sveiset uten 
sømmer, og derfor enkel å skjære til for en individuell passform. Flere biter kan 
eventuelt brukes samtidig.  
Det halvpreparerte Fingerloop-arket som er 10 cm bredt kan enkelt klippes med 
en saks til enkle bånd i ønsket bredde.

Bruksområder: Støtte for fingrene etter for eksempel skade, operasjon, stabile 
frakturer, metacarpalfrakturer, kroniske smertetilstander, forstuvninger, leddslitasje 
og kontrakturer.

Art.nr. Modell Størrelse Bredde Lengde Antall pr. pk.

35219 SELECTION® Fingerloop Universal 2 cm 15.5 cm 5

35220 SELECTION® Fingerloop Ark - 10 cm 15,5 cm 1

Mål: Omkrets håndledd.

Vission fingerskinne
Fingerskinne for immobilisering av fingre etter skade eller operasjon som har til 
hensikt å forebygge kontrakturer i fingerleddene. Kan også brukes ved konservativ 
fingerterapi samt ved Dupuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig 
immobilisering av fingrene.

Bruksområder: Immobilisering av fingre etter skade eller operasjon, konservativ 
fingerterapi, Depuytren syndrom og tilstander som krever tilfeldig immobilisering 
av fingrene.

Art. nr. Modell Størrelse Mål Ve/Hø

46020 Vission Fingerskinne Small < 16 cm Bilateral

46020 Vission Fingerskinne Medium 16 - 19 cm Bilateral

46020 Vission Fingerskinne Large > 19 cm Bilateral
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Mål: Omkrets håndledd.

Mål: Omkrets håndledd.

Wrist Lacer™ II, kort
Veldig stabil håndleddsortose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart. 
Skinnene kan tas ut og formes.  En pute på innsiden av ortosens strømpe beskytter 
tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av slitesterk mokkaimitasjon 
med fòr som puster. Låsingssystem med unikt design som gir en jevn kompresjon 
gjennom alle fire båndene. Kompresjonen kan enkelt justeres av pasienter med 
uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett å åpne og lukke med en 
hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatisk og postoperativt.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 21 cm i størrelse M. For dette 
produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias YouTube –kanal. 
Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell Farge Størrelse Mål Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart Pediatric <12 cm Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart X-Small 12-14 cm Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart Small 14-16 cm Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart Medium 16-18 cm Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart Large 18-20 cm Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart X-Large 20-22 cm Ve/Hø

28578 Wrist Lacer II Svart XX-Large 22-25 cm Ve/Hø

Wrist Lacer™II, lang
Veldig stabil håndleddsortose i lang modell med formbare aluminiumskinner 
dorsalt og volart. Skinnene kan tas ut og formes.  En pute på innsiden av ortosens 
strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøringen. Laget av 
slitesterk mokkaimitasjon med fòr som puster. Låsesystem med unikt design som 
gir en jevn kompresjon ved hjelp av alle de fire båndene. Kompresjonen kan enkelt 
justeres av pasienter med uvanlig form på underarm og håndledd. Snøringen er lett 
å åpne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgrep.

Bruksområder: Posttraumatisk, postoperativt, revmatologiske sykdommer og 
spastisitet.

Annet: Ortosens lengde på volarsiden er 26 cm i størrelse M. For dette 
produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavia sin YouTube-kanal. 
Gå inn på www.youtube.com og søk etter Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell Farge Størrelse Mål Ve/Hø

28579 Wrist Lacer™II Lang Svart Small 14-16 cm Ve/Hø

28579 Wrist Lacer™II Lang Svart Medium 16-18 cm Ve/Hø

28579 Wrist Lacer™II Lang Svart Large 18-20 cm Ve/Hø

28579 Wrist Lacer™II Lang Svart X-Large 20-22 cm Ve/Hø
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ARM- OG SKULDERORTOSER

Art. nr. Farge Størrelse Ve/Hø

42219 Svart En størrelse Bilateral

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.

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.

Art.nr. Model Farge Størrelse

42213 Skulderlås Svart En størrelse

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. Farge Størrelse

42218 Blå En størrelse
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Armslynge på rull
Denne enkle varianten av armslyngen (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.

Bruksområde: 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

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 MCP.

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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Egne notater



20

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

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

Mål: Mål 1: Omkrets brystkasse 
Mål 2: Lengde overarm
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FOT- OG ANKELORTOSER

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

Walker Fixed Høy
Immobiliserende walker i høy modell, laget av formsprøytet polypropen. Den er 
i et lett, holdbart og stabilt design. Ortosen har to faste sidestøtter i metall som 
gir god stabilitet for fot og ankel. Den vatterte polstringen er foret med mykt 
velourstoff som slipper igjennom luft og som kan vaskes. Polstringen beskytter mot 
støt og gir optimal komfort. Latexfri. Leveres med to ekstra kondyleputer for å 
lindre trykket og gi ekstra komfort. Rullesåle med anti-slip gjør det mulig med en 
komplett gangsyklus. Justerbare borrelåsbånd garanterer komplett immobilisering. 
Enkel å tilpasse. Tilpasset for kilesystem.

Bruksområder: Alle grader av forstuet ankel. Mykdelsskader i leggen, foten og/
eller ankelen. Distale stressfrakturer i tibia og fibula.

Art. nr. Model Størrelse Lengde Skostørrelse

47605 Walker Fixed, høy Small 35 cm 34-38

47605 Walker Fixed, høy Medium 42 cm 39-42

47605 Walker Fixed, høy Large 42 cm 43-45

47613 Ekstra polstring Small - -

47613 Ekstra polstring Medium - -

47613 Ekstra polstring Large - -
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Walker Protect Fixed, lav
Immobiliserende walker i lav modell, laget av formsprøytet polypropen, i et 
holdbart design som er stabil og har lav vekt.  Walkeren har to faste sidestøtter 
som gir utmerket stabilitet for fot og ankel, to rigide buer (en foran og en bak) 
samt en vattering over vristen for å styrke immobiliseringen.  Walkeren sin indre 
vatterte tekstil er foret med et mykt, luftig og vaskbart velourstoff som beskytter 
mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Leveres med to ekstra kondyleputer 
for å avlaste ved trykk og for å gi ekstra komfort. Rullesåle med antislip tillater 
en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett  
immobilisering. Tilpasset for kilesystem. Slipper igjennom røntgenstråler. Lett å 
prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, 
hælseneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.
Annet: Høyde 27 cm.

Art. nr. Modell Størrelse Lengde innersåle

47609 Protect Fixed lav Small 25 cm

47609 Protect Fixed lav Medium 29 cm

47609 Protect Fixed lav Large 32 cm

47612 Ekstra båndsett En størrelse

47616 Ekstra polstring Small

47616 Ekstra polstring Medium

47616 Ekstra polstring Large

47617 Kiler, sett Small

47617 Kiler, sett Medium

47617 Kiler, sett Large

47618 Tåbeskytter En størrelse

Walker Protect Fixed, høy
Immobiliserende walker i høy modell, laget av formsprøytet polypropen, i et 
holdbart design som er stabil og har lav vekt.  Walkeren har to faste sidestøtter 
som gir utmerket stabilitet for fot og ankel, to rigide buer (en foran og en bak) 
samt en vattering over vristen for å styrke immobiliseringen.  Walkeren sin indre 
vatterte tekstil er foret med et mykt, luftig og vaskbart velourstoff som beskytter 
mot støt og sikrer optimal komfort. Lateksfri. Leveres med to ekstra kondyleputer 
for å avlaste ved trykk og for å gi ekstra komfort. Rullesåle med antislip tillater 
en komplett gåsyklus. Justerbare bånd med borrelås garanterer komplett  
immobilisering. Tilpasset for kilesystem. Slipper igjennom røntgenstråler. Lett å 
prøve ut.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, 
hælseneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.
Annet: Høyde 42 cm.

Art. nr. Modell Størrelse Lengde innersåle

47608 Protect fixed høy Small 25 cm

47608 Protect fixed høy Medium 29 cm

47608 Protect fixed høy Large 32 cm

47611 Ekstra båndsett En størrelse

47615 Ekstra polstring Small

47615 Ekstra polstring Medium

47615 Ekstra polstring Large

47617 Kiler, sett Small

47617 Kiler, sett Medium

47617 Kiler, sett Large

47618 Tåbeskytter En størrelse
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Walker ROM høy
Immobiliserende walker, laget av formsprøytet polypropen, med lav vekt, 
holdbar og stabilt design. Ortosen har to faste metallstøtter som stabiliserer 
foten og ankelen, samt et integrert luftsystem hvor man gradvis kan øke/minske 
immobilisering etter behov. ROM kontroll som tillater progressiv mobilisering 
mellom 45° plantarfleksjon og 30° dorsalfleksjon med et intervall på 7,5°. Kan låses 
i 0°, 10° og 20° plantarfleksjon. 
Den vatterte polstringen er foret med et mykt, luftig og vaskbart stoff som 
beskytter mot støt og sikrer optimal komfort. Latexfri. Rullesåle med anti-slip 
tillater en komplett gangsyklus. Justbare borrelåsbånd garanterer komplett 
immobilisering. Ekstra polstring, båndsett og tåbeskytter kan bestilles. Lett å 
tilpasse.

Bruksområder: Akutt forstuvet ankel, mykdelsskader, distale stressfrakturer 
på skinnleggen, stabile frakturer på fot og ankel, etter akillesseneoperasjoner, 
ved immobilisering av ankel- og tåledd, rehabilitering av ankelledd, Post-ORIF 
ankelkirurgi.
Annet: Høyde Small 35 cm.Høyde Medium og Large 42 cm.

Art. nr. Modell Størrelse Ve/Hø Skostørrelse

47606 Walker ROM høy Small Bilateral 34-38

47606 Walker ROM høy Medium Bilateral 39-42

47606 Walker ROM høy Large Bilateral 43-45

47610 Ekstra båndsett Small - -

47610 Ekstra båndsett Medium/Large - -

47613 Ekstra polstring Small

47613 Ekstra polstring Medium

47613 Ekstra polstring Large

Walker AIR høy
Immobiliserende walker, laget av formsprøytet polypropen, i et holdbart design 
som både har lav vekt og er stabil. Walkeren har et integrert luftsystem hvor 
man gradvis kan øke/redusere immobilisering etter behov. Ortosen har to faste 
metallstøtter som stabiliserer foten og ankelen. Den vatterte polstringen er foret 
med et mykt, luftig og vaskbart stoff som beskytter mot støt og sikrer optimal 
komfort. Lateksfri. Rullesåle med antigli tillater en komplett gåsyklus. Justerbare 
bånd med borrelås garanterer komplett immobilisering. Ekstra polstring, båndsett 
og tåbeskytter kan bestilles. Tilpasset for kilesystem. Lett å tilpasse.

Bruksområder: Stabile fot- og ankelfrakturer, akutt ankeldistorsjon, 
hælseneruptur, mykdelsskader og postoperativ immobilisering.
Annet: Høyde Small 35 cm.Høyde Medium, Large 42 cm.

Art. nr. Modell Størrelse Lengde innersåle

47607 Walker Air høy Small 23 cm

47607 Walker Air høy Medium 27 cm

47607 Walker Air høy Large 30 cm

47610 Ekstra båndsett Small

47610 Ekstra båndsett Medium/Large

47614 Ekstra polstring Small

47614 Ekstra polstring Medium

47614 Ekstra polstring Large

47617 Kiler, sett Small

47617 Kiler, sett Medium

47617 Kiler, sett Large

47618 Tåbeskytter En størrelse
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ROM Postoperativkneortose
Postoperativ kneortose i universalstørrelse. Polstringen kan klippes til ønsket 
størrelse uten å frynse seg. Skinner av aluminium som kan formes for best mulig 
passform. Den komfortable og luftige polstringen holdes på plass av de sirkulære 
båndene. Det innkapslede polysentriske leddet er enkelt å justere. Leddet har 
pinner som holdes fast i leddet med små plastbånd for å hindre at pinnene faller 
ut. Leddet låses fast med en skrue for å hindre at det endres. Leddet kan stilles i 
ønsket grad av fleksjon (10º, 15º, 30º, 50º, 70º, 90º, 110º) og ekstensjon (5º, 10º, 15º, 
30º, 50º, 70º, 90º, 110º). Modellen finnes i en kort og en lang versjon.

Bruksområde: Postoperativ eller posttraumatisk behandling for immobilisering 
av kneleddet for kontroll av fleksjon/ekstensjon.

Art.nr. Modell Farge Størrelse Lengde

28308 Kneortose, kort Mørkeblå En størrelse 40 cm

28309 Kneortose, lang Mørkeblå En størrelse 60 cm

28311 Ekstra Båndsett 28308 kort Mørkeblå En størrelse -

28312 Ekstra Båndsett 28308 lang Mørkeblå En størrelse -

28313 Ekstra Polstring 28308 kort Mørkeblå En størrelse -

28314 Ekstra Polstring 28309 lang Mørkeblå En størrelse -

KNEORTOSER

Ascender® post-op kneortose
Ascender® er en teleskopisk (44-70cm) postoperativ kneortose med innstilling 
mellom –10º (hyperekstensjon) og 70º. Fleksjonsbegrensning kan stilles inn mellom 
-10° og 120°. Innstillingen justeres enkelt ved å løfte og flytte stopperne i leddet. 
Leddet kan også låses i fem ulike posisjoner: -10° (hyperekstensjon), 0° (nøytral), 
10°, 20°, 30° fleksjon. Leddet kan sikres ekstra ved å sette inn en ”Anti-tamper” 
låsing ovenfor selve stopperen. Denne må klippes bort med saks om man senere 
ønsker å åpne innstillingen.  
 
Hver skinne kan justeres til ønsket lengde individuelt. På hver skinne finnes en 
hekte som åpnes. Skinnen har tydelige markeringer for å forenkle at det blir 
samme lengde på den laterale og den mediale skinnen. 
 
Den myke og føyelige polstringen har antigli materiale på innsiden. Båndene låses 
med ekstra låseklips for å holdes på plass under utprøvingen. Ortosen lukkes med 
kraftige spenner som hektes fast. Båndenes lengde kan enkelt justeres ved å løsne 
Y-festet og klippe båndet til ønsket lengde. Polstringen og båndene kan vaskes for 
hånd i lunkent vann med mild såpe. Universalmodell som passer både venstre og 
høyre. En størrelse.

Bruksområder: Postoperativ behandling.

Art. nr. Modell Størrelse Lengde Ve/Hø

47540 Ascender post-op kneortose En størrelse 44 – 70 cm Bilateral

47541 Komplett polstring- og båndsett En størrelse Bilateral

47542 Ekstra polstringssett En størrelse Bilateral

47543 Ekstra båndsett En størrelse Bilateral
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NAKKEORTOSER

Pacific halskrage
Todelt halskrage av polyethylene som fikseres med borrelås på begge sider. Det 
stabile skallet følger hakens fasong og hviler bekvemt mot brystbenet. Kragen er 
lavere på sidene for ikke å gnage mot skuldre eller ører. Høyden på kragen justeres 
ved hjelp av to plastskruer. En myk og luftig polstring uten sømmer er inkludert. 
Polstringen kan vaskes eller byttes ut.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr. Farge Størrelse Høyde

20625 Hvit/Svart Small/Medium 5,5-9,5 cm

20625 Hvit/svart Medium/Large 8-13 cm

20626 Ekstra polstring, svart Small/Medium

20626 Ekstra polstring, svart Medium/Large

Trachea halskrage
Todelt halskrage i plastazote med tracheostomiåpning. Halskragen er anatomisk 
formet for god passform og plastforsterket i nakken og under haken. Fikseres med 
borrelås på begge sider.

Bruksområder: Instabilitet, smerte og postoperativt.

Art. nr. Farge Størrelse Høyde Omkrets

20619 Beige Small 5,5 cm 25- 3 cm

20619 Beige Medium 5,5 cm 33-41 cm

20619 Beige Large 5,5 cm 41-48 cm

20620 Beige Small 8 cm 25-33 cm

20620 Beige Medium 8 cm 33-41 cm

20620 Beige Large 8 cm 41-48 cm

20621 Beige Small 11 cm 25-33 cm

20621 Beige Medium 11 cm 33-41 cm

20621 Beige Large 11 cm 41-48 cm

20622 Beige Small 13 cm 25-33 cm

20622 Beige Medium 13 cm 33-41 cm

20622 Beige Large 13 cm 41-48 cm
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Eclipse® Halskrage
Eclipse halskrage har moderne design og en god passform og funksjon. Eclipse 
er enkel å justere og har en semirigid rammestruktur med ”quick-fit” funksjoner 
for enkel utprøving og tilpassing av størrelsen.  Eclipse har som formål å begrense 
fleksjon, ekstensjon og rotasjon for å fremme pasientens bedring. Den åpne 
rammekonstruksjonen gjør den luftig og behagelig samt at den får en stor trachea-
åpning. Kun èn størrelse som dekker det meste i omfang og høyde. Polstringen kan 
byttes ut og kan kjøpes separat. Høyden kan stilles inn mellom 7,5 cm opp til 18,75 
cm.

Bruksområder: Stabilisering av ryggraden for å begrense bøying, strekking og 
rotasjon etter en nakkeskade eller -lidelse.

Art. nr. Modell Farge Størrelse

20628 Eclipse Halskrage Lysegrå En størrelse

20629 Ekstra polstring Grå En størrelse

Halskrage formet modell
Myk halskrage i anatomisk formet modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens 
strukturer. Følger hakens og kroppens konturer for en bekvem passform. Stoffet er 
i hovedsak bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, 
stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr. Farge Størrelse Høyde Omkrets

47012 Grå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47012 Grå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47012 Grå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47012 Grå Large 12 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47013 Blå Large 12 cm 32 – 48 cm 
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Halskrage rett modell
Myk halskrage i rett modell. Den gir avlastning og støtte for nakkens strukturer. 
Kan lukkes foran eller bak. Stoffet er i hovedsak av bomull. Materialet er uten Latex.

Bruksområder: Beregnet for tilfeldig avlastning av nakke ved f.eks. nakkesperre, 
stivhet, overbelastet muskulatur eller revmatisk smerte.

Art. nr. Farge Størrelse Høyde Omkrets

47010 Grå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47010 Grå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47010 Grå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47010 Grå Large 12 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå X-Small 6 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå Small 8 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå Medium 10 cm 32 – 48 cm 

47011 Blå Large 12 cm 32 – 48 cm 

Vission halskrage
Myk halskrage i anatomisk formet modell som gir avlastning og støtte for nakkens 
strukturer. Følger haken og brystets konturer for en behagelig passform. Trekket av 
Lycra gir et moderne utseende samt en sval og god følelse mot huden. Materialet 
er helt uten Latex.

Bruksområder: Midlertidig avlastning av nakke ved f.eks. overbelastet muskulatur 
eller revmatisk smerte.

Art. nr. Farge Størrelse Høyde Omkrets

47014 Svart X-Small 6 cm 32-48 cm

47014 Svart Small 8 cm 32-48 cm

47014 Svart Medium 10 cm 32-48 cm

47014 Svart Large 12 cm 32-48 cm
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RYGGORTOSER

Hyperekstensjonsstøtte C35+
Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær for postoperativ behandling. 
Det begrenser fleksjon og bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart 
i høyde og brystvidde og har en brystplate som kan vris med gradering som gjør 
det enkelt å stille inn vinkelen. Den nedre bøylen kan stilles i bevegelig eller fast 
posisjon. Justerbar ryggplate.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale 
stabilefrakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. 
Osteoporose, Luksasjoner eller Osteoartritt.

Annet: For dette produktet finnes det en instruksjonsvideo på Camp Scandinavias 
YouTube –kanal. Gå inn på www.youtube.com og søk på Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell Størrelse Høyde Hoftemål

20355 C35+ Small 39-48 cm 74-86 cm

20355 C35+ Medium 42-51 cm 84-98 cm

20355 C35+ Large 44-52 cm 96-110 cm

20355 C35+ X-Large 48-57 cm 106-120 cm

20351 Ekstra brystplate En størrelse

20352 Ekstra ryggplate Small/Medium

20352 Ekstra ryggplate Large/X-Large

20354 Ekstra bånd med spenne Small/Medium

20354 Ekstra bånd med spenne Large/X-Large

20356 Polstring til øvre bøyle foran

Hyperekstensjonsstøtte C37
Justerbart trepunktskorsett av aluminium og kunstlær. Det begrenser fleksjon og 
bevegelighet sideveis i ryggen. Korsettet er justerbart i høyde og vidde, har en 
hofteplate som kan vris og justerbar ryggplate. Den nedre bøylen er justerbar i 
vinkelen.

Bruksområder: Immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale; stabile 
frakturer forårsaket av traume, stabile kompresjonsfrakturer pga. Osteoporose, 
luksasjoner, osteoartritt.

Art. nr. Modell Størrelse Høyde Hoftemål

20370 C37 Small 43-50 cm 76-94 cm

20370 C37 Large 48-59 cm 94-114 cm

20351 Ekstra brystplate En størrelse

20352 Ekstra ryggplate Small/Medium

20352 Ekstra ryggplate Large/X-Large

20354 Ekstra bånd med spenne Small/Medium

20354 Ekstra bånd med spenne Large/X-Large

20356 Polstring til øvre bøyle foran
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POST-OP

Postoperativ sko
Behandlende sko med en vattert, slitesterk nylonoverdel og borrelås med d-ring. 
Overdelen tilpasser seg etter hevelser og bandasjer. Vattert innersåle med en stiv, 
lett og slitesterk ytre såle. Sålen er utformet for forbedret stabilitet. Dette 
forenkler rehabilitering etter fotkirurgi, traume eller andre tilstander som krever 
immobilisering for å fremme helingen. Skoen kan også brukes i kombinasjon med 
en gips.

Indikasjoner: Tilpasser seg til bandasje eller hevelser, fotkirurgi, 
håndtering av brukket tå, metatarsalskader, mykdelsprosedyrer, håndtering av 
diabetesføtter og postoperativt.

Art. nr. Modell Størrelse Ve/Hø Lengde såle Bredde såle

432090011 Herre Small Bilat. 26 cm                        10 cm

432090012 Herre Medium Bilat. 27,5 10 cm

432090013 Herre Large Bilat. 30 cm                         10 cm

432090014 Herre X-Large Bilat. 31 cm                         11 cm

432080011 Dame Small Bilat. 23,5 cm                      8 cm

432080012 Dame Medium Bilat. 24,5 cm 9 cm

432080013 Dame Large Bilat. 26 cm                        9 cm

432070000 Pediatrisk One size Bilat. 20 cm                        8 cm
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Egne notater
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Egne notater



SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE
042-25 27 00 43 96 66 99 09-350 76 30 23 23 31 20
info@camp.se info@camp.dk info@camp.� info@camp.no
camp.se camp.dk camp.�  camp.no

Tel
E-post
Web

Support for Better Life!

©
 C

am
p 

Sc
an

di
na

vi
a 

M
aj

_2
02

3


