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Armbågsortoser finns i 7 olika längder: 
Längd                         färg på kardborreband
180 mm                     grön
210 mm                     blå
230 mm                     röd
260 mm                     gul
280 mm                     orange
310 mm                     svart
340 mm                     svart
OBS! Färger och längder kan varieras

Användningsområde

Barn, med svårighet att med händerna klara av att viljemässigt gripa 
och släppa saker, kan lättare klara det med hjälp av en armbågsortos. 
Barn, som river sig  eller på annat sätt kan tillföra sig skador, kan med 
fördel också använda sig av armbågsortoser.

Skötsel / Tvättanvisning

Mycket viktigt!

Innan tvätt skall alla metall-latter tas ur sina fickor. Kardborrebanden 
skall ”paras ihop” med respektive kardborre så att tygets yta inte slits i 
onödan under tvätt. Armbågsortosen skall inte torktumlas utan torkas 
på plant underlag med öppnade kardborreband.
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Mer information hittar du på www.maydayaid.se

Sätta på armbågsortos
Armbågsortosen skall placeras runt handleden. Handen skall kunna 
röra sig obehindrat, dvs kunna vinklas upp och ner, utan att arm-
bågsortosen är i vägen för rörelsen. Armbågsortosen skall förhindra 
armbågen böjer sig. Hela armen skall vara i ett utsträckt läge, då arm-
bågsortosen används, det vill säga i extenderad position.

Konduktiv pedagogik
Under konduktiv inlärning använder man sig av armbågsortoser då 
man t ex eftersträvar ett självständigt sittande för barn vid bord med 
handtag, ribbor eller gåstegar att hålla sig i.
Barnet kan själv, under lek och träning, hitta ett grepp i ett handtag 
eller i någon av de horisontella träribborna, som gåstegen erbjuder 
på lämplig höjd. 

Material 
Insidan av armbågsortosen är tillverkad av mjuk bomulltyg för att 
vara behaglig och skön mot huden. Materialet på utsidan är i polyes-
ter/ bomull, med långa kardborreband så att man snabbt och enkelt 
kan placera ortosen runt armen. Metall-latterna som håller ortosen 
sträckt, är insydda i små fickor för att tas ur vid t ex handtvätt eller 
Fin maskintvätt 40°.

Viktigt att veta


