
                 Hjälp för 
armbåge

Epi



Living Proof

Epicon CoSMo – elastiskt armbågsbandage
Art. EU2710 Ett smidigt armbågsbandage tillverkat av ett stickat Multielastiskt material. 
Bandaget är designat för att ge kompression samt avlastning för en smärtande armbåge vid tex 
Epikondylit. Två silikonpelotter placerade på ovan- och undersidan av bandaget ger avlastning 
både vid medial och lateral epikondylit. Bandaget appliceras på underarmen så att silkonpelotterna 
ligger över respektive muskelbuk på över-/underarm. Det uttagna hålet i silikonkuddarna ger 
en effektiv tryckavlastning över det smärtande området.

Epicon In – epikondylitspänne
Art. EU2500 Ett smidigt epikondylitspänne i formsprutad plast med ett NeoTex-foder för 
god patientkomfort. Det elastiska bandet samt D-ringen gör appliceringen av bandaget är 
mycket enkelt.
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EpiconNT Temp S – armbågsskydd med Epi-band
Art. EU2510 Ett smidigt armbågsbandage tillverkat av värmande Neo Tex. 
Bandaget är designat för bästa möjliga patientkomfort med fyra ventilerande hål i 
armvecket. Det medföljande bandet samt den reglerbara pelotten ger möjlighet till 
avlastning vid såväl medial som lateral epikondylit. Bandet kan lätt tas av om 
avlastning inte fordras till  muskelfästet. Då erhålls endast värme och kompression 
över armbågsregionen. Reglerbar över- och underarmsvidd.

EpiconT3 Atmos S – armbågsskydd med Epi-band
Art. EU2610 Ett smidigt armbågsbandage tillverkat av DeRoyals Tri Tex- 

material. Det unika materialet, bestående av ett trediminsionellt stickat polyester åstadkommer 
en hög isoleringsförmåga samt ger en överlägsen ventilation åt bandaget. Det medföljande 
bandet med den flyttbara pelotten ger möjlighet till avlastning vid såväl medial som vid lateral 
epikondylit. Bandet med pelotten kan lätt tas bort från bandaget om behov inte finns. Reglerbar 
över- och underarmsvidd.
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EpiconNT Temp B – Epi-band 
Art. EU2511 Ett tunt och smidigt universalt epikondylitbandage tillverkad av Neo Tex. Ett 
mjukt, komfortabelt och slitstarkt material med värmeisolerande effekt. Den medföljande 
pelotten  appliceras över muskelbuken till den muskel som aktiveras när patienten knyter handen 
och böjer handleden uppåt. Pelotten ger smärtlindring och avlastning av senfästet. Epikondylit-
bandaget kan med fördel användas tillsammans med ett handledsbandage för ytterligare 
avlastning av senorna runt handleden.

EpiconT3 Atmos B – Epi-band
Art. EU2611 Ett smidigt enkelt epikondylitbandage tillverkat av Tri Tex, ett tredimensionellt 
stickat material som tillåter en bra kompression och perfekt ventilation. Den medföljande 
pelotten ger möjlighet till avlastning vid såväl lateral som medial epikondylit.

Proglide ROM – flexion/extension armbågsortos
Art. 4125 Kombinerad dynamisk flexions- och extensionsortos. Tillverkad i ett lågvikts- 
aluminium med vadderade anpassningsbara fjädermanschetter med löstagbar neopren-stoppning. 
Utan verktyg kan ortosen mycket enkelt anpassas för bästa individuella passform. Ortosen ger 
ett unikt justerbart motstånd för en individuell rörelseträning till armbågen i flexion eller 
extension. Motståndet justeras enkelt med hjälp av den medföljande T-nyckeln. Ortosen används 
vid mjukdelskontrakturer, ledstelhet.

Set av extra fjädermanschetter: Art. 4125CDK
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Storlek     Universal (20-36 cm)

EU2511

EU2611

EpiconNT Temp B – Epi-band 

EpiconT3 Atmos B – Epi-band

Storlek  B  – Small  C/D  – Meduim/Large

  upp till 30.5 cm*  över 30.5 cm*

*Mät runt biceps. Specificera höger (R) eller vänster (L)

Art. 4125 CDK set av extra fjädermanchetter i storlek Medium/Large 

4125 Proglide ROM – flexion/extension  
 armbågsortos

Tvättinstruktioner för mjuka ortoser:
DeRoyal rekommenderar handtvätt 30°C. Stäng kardborrbanden före 
tvätt. Avlägsna extra pelotten före tvätt till Art. 2510 och 2610.
  

Tvättinstruktioner  för ortoser i plastazote 
och formsprutad plast: 
Tvål och vatten rekommenderas.

Storlek  XS  S  M  L  XL  XXL

cm  20-23  23-25  25-28  28-31  31-33  33-36

Mät runt underarmen, 2 fingrar från armbågsspetsen.

EU2510

EU2610

EpiconNT Temp S 
– armbågsskydd med Epi-band

EpiconT3 Atmos S
– armbågsskydd med Epi-band

Storlek  XS  S  M  L  XL  XXL

cm  22-25  24-26  26-29  29-32  32-36  36-40

Mät runt underarmen, 2 fingrar från armbågsspetsen.

EU2710 Epicon CoSMo 
– elastiskt armbågsbandage

Storlek  S  M  L  XL

cm  24-25  26-27  28-30  31-33

Mät runt underarmen, 2 fingrar från armbågsspetsen.

EU2500 Epicon In – epikondylitspänne


