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Mitta: Ympärysmitta kyynärnivelen 
kohdalta.

Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo™
Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien 
syntymistä.

Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus

53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

53600 Sininen Medium 20-25 cm Pari

53600 Valkoinen Large 25-30 cm Pari

53600 Vihreä X-Large >30 cm Pari

Mitta: Ympärysmitta 5 cm 
kyynärpään alapuolelta

EpiGel-epikondyliittituki
Mukava ja matalaprofiilinen epikondyliittituki, jossa on kaksi liikuteltavaa 
ja tärähtelyä vaimentavaa geelityynyä. Geelityynyt keventävät painetta 
kompressoimalla ekstensori- ja fleksorilihaksia. Ei purista kyynärvartta. 
Yksinkertaisen kiinnityksen ansiosta helppo pukea ja riisua.

Käyttöalueet: Lateraalinen ja/tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- ja 
golfkyynärpää).

Tuotenro. Väri Koko Mitta Vas/Oik

28166 Musta Yksi koko 20-35 cm Bilat.

Mitta: Ympärysmitta 5 cm 
kyynärpään alapuolelta

EpiFoam-epikondyliittituki
Epikondyliittituki, jossa on vaahtotyyny, joka asetetaan joko ekstensorilihasten 
kohdalle lateraalisessa epikondyliitissä tai fleksorilihasten kohdalle mediaalisessa 
epikondyliitissä. Yksinkertainen kiinnityssysteemi helpottaa tuen pukemista ja 
riisumista.

Käyttöalueet: Lateraalinen tai mediaalinen epikondyliitti (nk. tennis- tai 
golfkyynärpää).

Tuotenro. Väri Koko Mitta Vas/Oik

28165 Musta Yksi koko 20-35 cm Bilat.
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Tuotenro. Väri Koko Vas/Oik

42219 Musta Yksi koko Bilat.

Mitta: Mitta otetaan kainalon alta 
rintakehän ympäri.

HemiSafe
Pehmeä ja mukava hartiaortoosi on tarkoitettu käytettäväksi aivohalvauspotilaille 
hemiplegian yhteydessä kivun lievittämiseksi olkanivelessä ja subluksaatioriskin 
vähentämiseksi.  Ortoosissa on täydellinen anatominen muotoilu. Se antaa tuen 
olkanivelelle ja sallii samanaikaisesti liikkuvuuden päivittäisissä aktiviteeteissä.   
 
HemiSafe on valmistettu hengittävästä materiaalista. Siinä on vartalon ympäri 
kulkeva säädettävä nauha, joka on leveä ja pehmeä hankauksen estämiseksi.  
Tuotteen mukana on tyyny, joka laitetaan kainaloon, jos halutaan lisätä abduktiota. 
Ortoosi voidaan pukea ja riisua yhdellä kädellä.

Käyttöalueet: Kivun lievittäminen olkanivelessä halvauksen jälkeen. Vähentää 
olkanivelen subluksaatioriskiä.

Muuta: Lateksiton

Tuotenro. Väri Koko Mitta 1 Vas/Oik

28157 Valkoinen Small 80-100 cm Vas/Oik

28157 Valkoinen Medium 100-120 cm Vas/Oik

28157 Valkoinen Large 120-140 cm Vas/Oik

Kyynärpääortoosi Ulnaris
Yleisortoosi, joka rajoittaa kyynärpään flexiota ja extensiota, samalla lievittäen 
kubitaalikanavanoireyhtymään liittyvää kipua.  
Ortoosi on pehmeä ja sisältä pehmustettu, ja siinä on helposti säädettävä 
alumiininen tuki. Tuote on valmistettu erittäin kevyestä, hengittävästä materiaalista. 
Pukemisen helpottamiseksi ortoosin sisällä on tasku, jonka läpi käsi työnnetään 
ortoosia päälle laitettaessa.

Käyttöalueet: Kubitaalikanavanoireyhtymä tai muu kyynärpään sairaus, jossa 
kyynärpään rajoittaminen/tukeminen on tarpeen.

Mitta: Kyynärpäästä MCP:hen.

Kantoside, vaahtomuovi
Kantoside, jossa on fiksaationauha mukana. Sisäpuoli on froteeta. Säädettävä 
hartianauha, joka voidaan kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta olkapäässä ja käsivarressa. 
Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro. Väri Koko Mitta Vas/Oik

20031 Harmaa Small 28-36 cm Bilat.

20031 Harmaa Medium 35-42 cm Bilat.

20031 Harmaa Large 41-49 cm Bilat.

20031 Harmaa X-Large 48-56 cm Bilat.
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Mitta: Kyynärpäästä MCP-niveliin

Puuvilla-kantoside
Helppokäyttöinen kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä 
pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan 
käyttää sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta olkapäässä ja käsivarressa. 
Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro. Väri Koko Mitta Vas/Oik

47101 Harmaa Small 25-28 cm Bilat.

47101 Harmaa Medium 27-30 cm Bilat.

47101 Harmaa Large 29-32 cm Bilat.

47101 Harmaa X-Large 31-34 cm Bilat.

Mitta: Kyynärpäästä ranteeseen

Verkkokanas-kantoside
Ilmava kantoside, jossa on portaaton säätö. Olkaimessa on siirrettävä pehmuste 
lisämukavuuden saamiseksi. Tupla D-lenkkien avulla kantosidettä voidaan käyttää 
sekä kipsin/ortoosin kanssa että ilman. Sormisilmukka.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta olkapäässä ja käsivarressa. 
Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro. Väri Koko Mitta Vas/Oik

47100 Harmaa Small/Medium 27-30 cm Bilat.

47100 Harmaa Large/X-Large 31-34 cm Bilat.

Mitta 1: Kantositeen korkeus ja 
leveys 
Mitta 2: Kiinnitysnauhan korkeus ja 
pituus

WRAP-kantoside
Perinteinen kaksiosainen kantoside, jonka molempia osia voidaan säätää erikseen. 
Olkaimessa on siirrettävä pehmuste lisämukavuuden saamiseksi. Käsiosassa on 
muovisolki selkäpuolella, joka pitää molemmat osat kiinni toisissaan ja estää niitä 
liukumasta hartioiden ylitse. Säädettävät nauhat voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään vähentämään rasitusta olkapäässä ja käsivarressa. 
Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö.

Tuotenro. Väri Koko Mitta 1 Mitta 2 Vas/Oik

47102 Harmaa Small/Medium 23 cm, 32 cm 10 cm, 132 cm Bilat.

47102 Harmaa Large/X-Large 25 cm, 35 cm 13 cm, 155 cm Bilat.
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Mitta 1: Kantositeen korkeus x 
leveys 
Mitta 2: Kiinnitysnauhan korkeus x 
pituus

Kaksiosainen kantoside, sininen
Pehmeä kantosidejoka voidaan kiinnittää vartaloon mukana tulevan leveän nauhan 
avulla.Kantositeessä on kantonauhat kummallakin hartialla, mikä jakaa painon 
tasaisesti. Selän ristisolki pitää nauhat paikallaan. Säädettävät nauhat voi kiinnittää 
mihin kohtaan tahansa.

Käyttöalueet: Käytetään posttraumaattisesti ja postoperatiivisesti vähentämään 
rasitusta.

Tuotenro. Väri Koko Mitta 1 Mitta 2 Vas/Oik

20045 Sininen Small/Medium 24 cm, 32 cm 10 cm, 100 cm Bilat.

20045 Sininen Large/X-Large 25 cm, 35 cm 13 cm, 135 cm Bilat.

Kantoside Olkalukko
Monikäyttöinen kantoside, jota on helppo käyttää.  Tuotteeseen kuuluu vartalon 
ympäri kulkeva vyötärönauha, johon olkavarsi kiinnitetään ja saadaan näin aikaan 
olkanivelen tehokas immobilisaatio. Ranneosa kiinnittyy vyötärönauhan etuosaan 
ja tämä puolestaan pikalukolla olkaremmiin. Myös peukalolle on oma tukensa, jotta 
käsi saadaan pysymään oikeassa kulmassa välttäen samalla myös ”riippukättä”. 
Säädettävä olkaremmi takaa potilaalle hyvän istuuden. Tuote sopii käytettäväksi 
sekä oikealla, että vasemmalla puolella. Iso pehmustetyyny keventää olkanivelen ja 
solisluun kuormitusta tehokkaasti. Tämä kantoside on helppo säätää ja miellyttävä 
sekä yksinkertainen käyttää. Vyötärönauhan pituus on 120 cm.

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen kuormituksen 
keventäminen.

Kantoside abduktiotyynyllä
Universaali kantoside, joka immobilisoi tehokkaasti olkapään ja jossa on lisäksi 
15 asteen abduktiotyyny, joka kiinnitetään helposti kantositeeseen käsivarren 
sisäpuolelle. Abduktiotyyny on muotoiltu lepäämään mukavasti kehoa vasten.

Käyttöalueet: Postoperatiivinen käyttö olkanivelen artroskooppisten leikkausten 
jälkeen, Rotatorcuff-leikkaus, Olkanivelen kapselileikkaus, Olkanivelen jänteiden/
lihasten kiinnitysten kirurgiset korjaukset, Sijoiltaan menneen olkanivelen 
korjausleikkauksen jälkeen, Kuormituksen kevennys leikkauksen tai trauman jälkeen

Tuotenro. Malli Väri Koko

42213 Kantoside Olkalukko Svart One Size

Tuotenro. Väri Koko

42218 Sininen One Size
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Mitta: Käsivarren yläosan ympärys 
proksimaalisesti.

Humerux Humerusortoosi
Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun “Sarmiento-ortoosin” 
toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen  pehmytkudoskompressioon. Kolme 
ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta. Ortoosin ankkurointi 
olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen. Vastapuolen 
käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta. 
Mukava ortoosi on helppo käyttää ja hyväksyä. Ortoosin hengittävä materiaali 
antaa ihon hengittää ja näin iho-ongelmien riski pienenee. Ortoosissa on kaksi 
muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmittää ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean 
kokoiseksi. Useimmiten muotoilua ei kuitenkaan tarvita. Ortoosi sallii vapaan 
kyynärnivelen liikkuvuuden. Kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti 
eikä sisällä lateksia.

Käyttöalueet: Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Tuotenro. Väri Koko Pituus Ympärysmitta

62105 Musta Small 28 cm 18 - 26 cm

62105 Musta Medium 30 cm 26 - 34 cm

62105 Musta Large 32 cm 34 - 42 cm

62105 Musta X-Large 34 cm 42 - 50 cm

Rulla-mitella
Yksinkertainen vaihtoehto kantositeelle (Collar’n Cuff), mitella, toimitetaan 12m 
rullassa. Pakkauksessa toimitetaan kaksi rullaa, (joista toinen annostelulaatikossa) 
sekä 10 kpl Y-tarrakiinnikettä kyynärvarren asennon tukemiseksi. Materiaali 
on pehmeää ja joustavaa sekä säilyttää muotonsa myös kuormituksessa. 
Tummansinisen värinsä ansiosta tuki säilyy siistinä pitkään.

Käyttöalueet: Suositellaan käytettäväksi ranteen, kyynärnivelen ja hartian 
vammojen hoidossa. Voidaan käyttää myös kipsin kanssa.

Tuotenro. Malli Väri Leveys Pituus Pakkaus

42212 Rulla-mitella Musta 5 cm 2 x 12 metriä Rullaa
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Mitta: Mitta 1: rinnan ympärys 
Mitta 2: olkavarren pituus

Vission kantoside IMMO
Vission kantoside on tarkoitettu olkavarren, kyynärpään ja kyynärvarren 
immobilisoimiseksi sekä asennon ylläpitämiseksi 90° tai 130° kulmassa. Kantoside 
sopii erityisesti olkapään ja rintakehän vammojen hoitamiseen. Kantositeen 
puolisuuden voi vaihtaa, joten se sopii käytettäväksi sekä oikealla että vasemmalla 
puolella.

Käyttöalueet: Olkapään, käsivarren, kyynärvarren ja hartiaseudun vammat 
(murtumat, dislokaatiot ja venähdykset). Olkapään- ja hartian seudun kirurgia.  
Plexus brachialis pareesi.

Kontraindikaatiot: Ei tunnettuja

Tuotenro. Malli Koko Mitta 1 Mitta 2

46022 Vission Kantoside IMMO X-Small 68 - 78 cm < 30 cm

46022 Vission Kantoside IMMO Small 80 - 90 cm < 38 cm

46022 Vission Kantoside IMMO Medium 90 - 100 cm < 38 cm

46022 Vission Kantoside IMMO Large 100 - 113 cm < 38 cm

46022 Vission Kantoside IMMO X-Large 113 - 120 cm > 38 cm

46022 Vission Kantoside IMMO XX-Large 120 - 140 cm > 38 cm

ROM kyynärpääortoosi
Postoperatiivinen kyynärpääortoosi, joka on suunniteltu lukitsemaan tai 
kontrolloimaan kyynärpään liikettä ligamenttivammojen tai stabiileiden murtumien 
hoidon aikana. Liikerataa voidaan rajoittaa 0° - 90° ekstensioon ja 0° - 120° 
fleksioon. Liikerataa voidaan helposti säätää 10° välein. Ortoosin pituutta ja 
ympärysmittaa voidaan säätää 36-45 cm:iin. Ortoosin mukana toimitetaan 
kantoside.

Käyttöalueet: Murtumissa, postoperatiivisesti, tilat missä vaaditaan fleksion tai 
ekstension kontrollointia.

Tuotenro. Koko Vas/Oik

62150 Yksi koko Vas/oik

62149 Vaihtopehmuste Bilat.

ROM kyynärpääortoosi UniBor
Viimeisimmän teknologian mukainen postoperatiivinen kyynärpääortoosi. 
Liikerataa säädetään helposti 10°:n välein aina 120°:n täyteen liikerataan asti. 
Nivel voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosin pituutta ja ympärysmittaa 
voidaan säätää. Ortoosiin voidaan tilata teleskooppinen käsituki, jota voidaan 
säätää sekä asettaa päälle ja pois pronaatio-supinaation kontrolloimiseksi. ROM 
Kyynärpääortoosi UniBor stabiloi yläraajan liikettä ja tarjoaa mukavan sekä 
tehokkaan kuntoutushoidon.

Käyttöalueet: Kyynärpään fleksio-ekstensio liikkeiden kontrolloimiseen ja 
trauman jälkeiseen pronaatio-supinaatio liikkeiden rajoittamiseen.
Muuta: Lääkärin tulee määrittää päivittäinen hoitoaika sekä kokonaishoitoajan 
pituus.

Tuotenro. Malli Vas/Oik

62151 Kyynärpääortoosi UniBor Bilat.

62152 Erillinen olkanauha Bilat.

62153 Käsituki Bilat.

62154 Vaihtopehmuste Bilat.
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Omat muistiinpanot


