
Armbågsortos ROM  

Indikationer:

Post-traumatisk eller post-operativ immobilisering eller
kontrollerad rörlighet av armbågsleden.

Artikelnummer:

ROM vänster   850A-L
ROM Höger      850A-R

Separat handtag fast  (vä el hö)                                    991A (L - R)
Roterbart handtag (vä el hö)                                  990A (L - R)

• Justerbar immobilisering mellan   -15° och 105° 

• Justerbara stopp för extension och fl exion  

• All justering utan verktyg

• Individuellt anpassningsbara skal och band  

• Handtaget fritt juseterbart för att passa underarmens längd   

Särdrag:

roterbart
handtag

fast
handtag

850A-2 068

Med handtag:

• Fast handtag 
• Roterbart handtag fritt justerbart mellan 70° pronation och  

70°supination samt låsbart i varje position 
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Inställning:
• Genom att placera stoppstiften  i valfritt hål , kan extensions-  
 och flexions-  omfånget begränsas/ökas i15°steg.

• Extensionsstoppet  kan steglöst  justeras till -15° 
hyperextension genom att använda finjusteringsskruven .

• För att immobilisera i en önskad vinkel skall stoppstift   
placeras i området .

• Obegränsad fl exion kan fås genom att ett av stoppstiften
placers i ∞ positionen . 

• Genom att kombinera de olika inställningsmöjligheterna  
kan immobilisering justeras fritt i alla ledpositioner  

• Båda stoppstiften måste alltid sitta i något av hålen.

• Locket över leden skall alltid vara stängt efter att inställningarna har gjort.

• Användning av handtag: 
   Om handtag skall användas kan detta monteras i efterhand. Lossa enbart skru-  

varna på underarmsskalet och sätt dit handtaget och skruva tillbaka skruvarna. 
Innan skruvarna fixeras, justera längden på handtaget så att det passar armen. 

• Justering av det roterbara handtaget: 
Genom att lossa skruven på handtaget kan det fritt placeras 
mellan 70° pronation och 70° supination och därefter fixeras  
i den önskade positionen.   

Beskrivning Material
handtag  latex-fritt skummmaterial
band velour PA
polster                     velour PA

 Bruksanvisning
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