UltraSling® IV
UltraSling® IV ER
UltraSling® IV AB
UltraSling IV er tilgjengelig i tre utførelser: Standard, ER og AB.
Standard: Abduksjonspute med 15 graders abduksjon.
External Rotation (ER): Pute for 15 eller 30 graders utoverrotasjon.
Abduktion (AB): Pute for 45- eller 60-graders abduksjon.
Optimal bruk – UltraSling® IV
UltraSling IV er både komfortabel og praktisk. Remsystemet med trepunktsløsning er enkelt å ta på seg og legger ikke trykk på nakken. Det øker pasientens komfort og vilje til å følge behandlingen. Det myke fôret er lagt i nett,
slik at god ventilasjon oppnås. Og den nye kroppsformede puten gir den nød
vendige abduksjonen, samtidig som den avlaster ulnarnerven.
Ideell til postoperativ behandling etter rotator cuff-operasjon, Bankarts
operasjon, kapselskifte, skulderleddsluksasjon/-subluksasjon og mykvev
kirurgi/-skader.
Optimal bruk – UltraSling® IV ER
Ideell til innstilling av riktig stilling etter: Kapselskifte, Bankarts o
 perasjon,
skulderleddsluksasjon/-subluksasjon, kirurgi ved alvorlig fremre kapsel
kontraktur, kirurgi og manipulering ved adhesiv kapsulitt.
Optimal bruk – UltraSling IV AB
En stor og behagelig pute som med fordel kan brukes både til høyre og venstre side noe som minsker lagerbehovet. Gir 45 eller 60 graders abduksjon
avhengig av hvordan man plasserer puten.
Fordeler og egenskaper
• Remsystemet med trepunktsløsning på motsatt skulder som fordeler

Bestillingsinformasjon

vekten jevnt og avlaster nakken.
• Vatterte, justerbare remmer for maksimal komfort.

ULTRASLING® IV, ULTRASLING® IV ER,

• Ny konturformet pute som eliminerer trykk på ulnarnerven og gir

ULTRASLING® IV AB
Artikkelnummer

komfortabel 15 graders abduksjon.

Beskrivelse

• Større ventilasjonshull for tilstrekkelig luftstrøm.

11-0445-x

UltraSling IV

11-1304-x

UltraSling IV ER, 15°

11-1305-x

UltraSling IV ER, 30°

11-0439-x

UltraSling IV AB

25-0446-3

UltraSling IV, Strap Kit, S/M

25-0446-5

UltraSling IV, Strap Kit, L/XL

• Mykt fôr som transporterer bort fuktighet og øker ventilasjonen.
• Fargekodet stressball og størrelsesmerking for rask identifisering og
riktig tildeling.
• Universelt utformet sele i forskjellige størrelser, som kan brukes til både

Størrelse

Lengde

Størrelse

Lengde

X=2=S

< 28 cm

X=4=L

33 – 38 cm

X=3=M

28 – 33 cm

X = 5 = XL

> 38 cm

høyre og venstre arm, noe som gir mindre lagerbehov.

Finnes i størrelsene S–XL.
Passer både venstre og høyre arm.
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