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BAUERFEIND –
AV MÄNNISKOR FÖR MÄNNISKOR.
FÖR ÖKAD LIVSKVALITET.

BAUERFEIND AG INTERNATIONALS FÖRSÄLJNINGS- OCH
LEVERANSVILLKOR
Priser
Priserna är nettopriser i euro från fabrik plus fraktkostnader
och eventuella skatter.

Bauerfeind AG är en av världens ledande
tillverkare av medicinska hjälpmedel. Våra
produkter får människor att röra på sig och är
därmed ett viktigt bidrag till att bibehålla och
återupprätta människors hälsa.
MEDICINSKA KUNSKAPER
OCH MEDICINSK KOMPETENS
Vi kombinerar kompetens inom teknik och
tillverkning från årtionden tillbaka med
nyskapande, samtidigt som vi kombinerar
traditionerna i vårt medelstora familjeföretag
med ett globalt tänkande. Våra specialister
har redan från första början samarbetat med
läkare, forskare och utvecklare. Resultatet är
patenterade och prisbelönta produkter och
tjänster.
Bauerfeinds stödförband och ortoser tas fram
och tillverkas i Tyskland, allt från trådarna till
den färdiga produkten.
EFFEKTIV MÅNGFALD
Bauerfeind har som åtagande att erbjuda
moderna ortopediska stödförband och ortoser
för att människor ska kunna leva ett aktivt liv
utan besvär ända upp i hög ålder. Produkterna
utmärker sig genom effektivitet som har
bevisats i medicinska studier och enastående
materialegenskaper.
Stödförbanden och ortoserna ger
förutsättningar för ny rörlighet genom
att främja tillfrisknandet efter skador och
operationer och motverka degenerativa
förändringar. Bauerfeinds höga kvalitetsstandarder garanterar att produkterna har
utmärkt effekt.

KOMPROMISSLÖS KVALITET
Bauerfeinds produkter uppfyller inte bara
standardkrav, utan de allra högsta kraven
på kvalitet, effektivitet och komfort. Detta
bekräftas genom regelbundna
testförfaranden, vilkas sigill och märken
våra produkter får uppvisa efter godkända
tester. Alla stödförband och ortoser från
Bauerfeind uppfyller kraven i lagen om
medicinska produkter (MPG) och EU:s
direktiv om medicintekniska produkter
93/42/EEG. CE-märkningen och
DIN SS-EN ISO 13485-certiﬁeringen
garanterar en tillförlitlig kvalitet.

Anvisningar:
Bauerfeinds medicinska hjälpmedel kan förskrivas oberoende av
ålder, förutsatt att måtten på det aktuella kroppspartiet passar in i det
produktspecifika storlekssystemet.

Frakt
På köparens bekostnad och risk, även om köparen inte står för
transportkostnaderna. Vid driftstörningar hos oss eller någon
av våra leverantörer, personalbrist, strejk, lockout eller force
majeure har vi rätt att förlänga leveranstiderna och avsäga oss
alla skyldigheter att leverera så länge hindret kvarstår.
Returer
Utanför garantin accepterar vi endast returer om detta meddelats på förhand (avisering), returen har godkänts av Bauerfeind
och leveransdokumenten har bifogats. Varan måste vara i
felfritt skick. Vi förbehåller oss rätten att generellt neka sådana
returer. Vi debiterar 10 euro per retur för hanteringskostnader
för returer utanför garantin. Vid returer fr.o.m. 1 månad efter
leveransdatum debiteras därutöver 20 procent av nettoordervärdet, dock högst 25 euro per artikel och styck, som hanteringsavgift. Vid retur mellan 6 och 12 månader efter leveransdatum debiteras därutöver 40 procent av nettoordervärdet,
dock högst 50 euro per artikel och styck. Returer utanför garantin, särskilt måttbeställda och specialtillverkade produkter,
samt returer som görs senare än 12 månader efter leveransdatum accepteras inte.
Betalning
Betalning ska ske omedelbart efter fakturering. Förstagångsleveranser sker mot förskottsbetalning. Om kunden inte betalar i
tid levereras ytterligare beställningar mot förskottsbetalning. Vi
debiterar en dröjsmålsränta på 8 procent över aktuell grundränta
från förfallodatumet. Vid betalning med check, växel etc. bedöms
betalningen endast ha gjorts när beloppet oåterkalleligt har bokförts på vårt konto.
Äganderättsförbehåll
Vi förbehåller oss äganderätten till alla levererade varor till
dess att köparen har erlagt betalning för samtliga fordringar
från affärsrelationen med oss. Ägarförbehållet gäller även
proportionerligt i händelse av att varan bearbetats eller
omarbetats. I händelse av vidareförsäljning gäller att därav
resulterande fordringar på tredje part, upp till våra totala
fordringar, överlåts till oss utan förbehåll. Trots överlåtelsen har
köparen rätt att inkassera dessa fordringar. Vår rätt att själva
inkassera fordringarna påverkas inte av detta. Dock förpliktigar
vi oss att inte kräva in fordringarna så länge köparen inte är sen
med betalningen. Om så dock är fallet kan vi kräva att köparen
tillkännager de överlåtna fordringarna och gäldenärerna, anger
alla uppgifter som krävs för inkasseringen, lämnar ut tillhörande
underlag och meddelar gäldenärerna (tredje part) överlåtelsen.
Köparen får varken pantsätta eller lämna de levererade varorna
som säkerhet. Vid utmätningar och konfiskering eller andra
förelägganden genom tredje part måste köparen meddela oss
utan dröjsmål och tillhandahålla oss all information och allt

underlag som krävs för att skydda våra rättigheter. Vi förbinder
oss att på köparens begäran frisläppa säkerheterna som
tillerkänts oss i den mån värdet överstiger fordringen som ska
säkras med mer än 20 procent, om fordringen ännu inte har
reglerats.
Reklamation
Garantianspråk pga. uppenbara brister gäller inte om dessa inte
utan dröjsmål påtalas för oss skriftligt enligt § 377 HGB (tyska
handelslagen). I övrigt preskriberas garantianspråk 1 år efter
att den levererade varan har överlämnats. Om varan är defekt
levererar vi en lämplig ersättningsvara. Reparationer kan av
hygieniska skäl endast utföras på tvättade eller hygieniskt
oklanderliga artiklar. Om otvättade varor skickas in förbehåller
vi oss rätten att debitera ett lämpligt schablonbelopp. Så länge
vi uppfyller våra skyldigheter att åtgärda felet, särskilt att
åtgärda brister eller leverera en felfri vara, har kunden inte rätt
att kräva nedsättning av priset eller att dra sig ur kontraktet,
såvida inte åtgärden misslyckas. Garantin täcker inte fel som
beror på normalt slitage och överbelastning, otillbörlig
användning, underlåtenhet att sköta produkten korrekt eller på
att bruksanvisningen inte har följts.
Ansvar
Kompensation medges inte, såvida det inte från vår, våra representanters eller agenters sida är fråga om grov försumlighet
eller avsiktliga handlingar. Denna ansvarsbegränsning avser
inte skador som resulterar av skada på liv, lem och hälsa eller
brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet.
Laga domstol
Uppfyllelseort för alla tvister som härrör från affärsrelationen
är Gera, Tyskland.
Salvatorisk klausul
Om enskilda bestämmelser i dessa försäljnings- och leveransvillkor skulle upphöra att gälla påverkar detta inte övriga
bestämmelser. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en
giltig som motsvarar ekonomisk mening och syfte.

Dataskyddsklausul/samtalsinspelning
I kvalitetssyfte spelar vi in slumpmässiga telefonsamtal
mellan köparen och våra medarbetare. Dessa samtalsinspelningar används endast i syfte att förbättra vår service
och raderas efter att de har utvärderats. De överlämnas
inte till tredje part. Köparen samtycker härmed till att
telefonsamtal spelas in för detta ändamål. Samtycket är
frivilligt och kan när som helst dras tillbaka av köparen för
framtiden.

Per den: Februari 2016
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BAUERFEINDS SERVICE
DEN KAN DU LITA PÅ
WEBBSHOPSERVICE
Vid beställningar via Bauerfeinds webbshop till reducerade fraktkostnader kan
du använda många funktioner, t ex beställningsstatusen, visningen av
tillgänglighet och patientjournalen.
Registrera dig på: experts.bauerfeind.com/register för att skapa ett kundkonto.

Beställ online nu:
experts.bauerfeind.com

ÖVERSIKT ÖVER FÖRDELARNA
+ 24 h online
+ Kan nås överallt med webbläsare
+ Intuitiv beställningsprocess
+ Intelligent sökfunktion
+ Direkt anslutning till Bauerfeinds
mätteknik BODYTRONIC

+ Patientjournal för lagring av
mått- och behandlingsuppgifter
+ Hjälp via kundservice,
e-post, kontaktformulär:
experts.bauerfeind.com/contact
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VÅR INTERNATIONELLA
KUNDSERVICE
GARANTERAR GOD SERVICE
VÅRA KOMPETENTA
BAUERFEIND-SAMARBETSPARTNERS

100 % TILLGÄNGLIGHET
24

Vårt mål är en patientvård med kvalitet, även
i framtiden. Det enda sättet att uppnå det är
att samarbeta med lokala leverantörer som
vill erbjuda sina kunder bästa möjliga vård så
fort som möjligt.

ELEKTRONISKT BESTÄLLNINGSSYSTEM
Utnyttja våra erbjudanden för snabb,
enkel och felfri dataöverföring:
webbshop, EDI servicepartner.

Det är grunden för vårt servicekoncept:
effektiva transaktioner, bästa möjliga
rådgivning och skräddarsydda vårdlösningar.
Våra säljare kan svara på alla
produktspeciﬁka frågor och är våra kontakter
för gemensamma marknadsföringskoncept.
För den som vill göra en snabb sökning eller
handla bekvämt online ﬁnns all information
som behövs på
www.bauerfeind.se

Via telefon på våra öppettider
(mån – tors kl. 8.00 – 17.00,
fre kl. 8.00 – 16.00 CET).
Via fax, e-post och elektroniska beställningssystem
24 timmar om dygnet.

FRAKT
Vi tar på din begäran hand om hela
fraktprocessen (inkl. fraktförfrågningar,
ytterligare dokument), och vi kan samla ihop
dina beställningar på ett ﬂexibelt sätt.

RETURER
5

Inom 5 dagar efter att varan har mottagits.

EN KONTAKTPERSON FÖR KUNDEN
Du har en deﬁnierad kontaktperson
som svarar på alla dina frågor.

PROAKTIV INFORMATION
Vi håller dig uppdaterad – du får all viktig
information om din beställning och
leveransstatusen.

RETURER
30

Vi ersätter felfria varor till 100 % inom 30 dagar
efter leverans eller skickar en ersättningsvara
(meddelas i förväg, ifyllt returformulär krävs).
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BAUERFEINDS
PRODUKTEGENSKAPER
ETT EXTRA PLUS VAD GÄLLER
FUNKTION, KVALITET OCH KOMFORT
Bauerfeind står sedan 90 år tillbaka för enastående kvalitet
och utmärkt behandling.
Läs mer om vårt avancerade kunnande och högkvalitativa
produktegenskaper, vilket går som en röd tråd genom hela
vårt sortiment.

+ DET STICKADE MATERIALET
Det andningsaktiva materialets tredimensionella yta ger
en ständig mikrocirkulation och växlande kompression
under rörelse.
På så sätt kan smärta lindras och ödem snabbare
minskas. Den muskulära stabiliseringen främjar
fysiologiska rörelsemönster.
Det stickade materialet har exakt passform och består
av olika zoner för bättre effekt, komfort och klimat.

+ KOMFORTZON
På extra känsliga ställen på kroppen, t ex knä- och
armveck, benutsprång eller kantområden, har vi extra
töjbara material för högre komfort, minimalt tryck och
enklare på- och avtagning.

+ HUDVÄNLIGT MATERIAL
SOM ANDAS
Det är mycket viktigt för oss att tillgodose många
användares önskemål om extra hudvänliga produkter.
Därför tar vi fram material som är behagliga och andas
och som inte glider på huden.
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+ ENKEL ANVÄNDNING
För oss är det viktigt att våra produkter är lätta att ta
på och enkla att använda. Därför integrerar vi
individuella behandlingslösningar, t ex påtagningshjälp med bra grepp, praktiska handöglor, särskilda
blixtlås, ﬂexibla kardborrband eller individuella
stängningssystem.

+ ANPASSNING UTAN VERKTYG
För optimal anpassning efter individuella behov
kan du forma eller ställa in många av våra
komponenter, t ex aluminiumram eller leder, utan
verktyg. Snabb service och enkel användning ger
nöjda kunder och sparar tid.

+ BEHANDLING I FLERA STEG
Moderna ortoser är moduluppbyggda, vilket möjliggör
behandling i ﬂera steg beroende på nödvändig
stabilisering och önskad mobilisering.
Detta genom att funktionskomponenter läggs
till eller tas bort.

+ BEVISAD EFFEKT I STUDIE
Ett ﬂertal kliniska studier som genomförts av
oberoende institut bevisar den medicinska effekten och
effektiviteten hos våra produkters innovativa material,
komponenter och metoder. Läs mer om de senaste
studieresultaten från din Bauerfeind-serviceavdelning
eller i certiﬁerade CME-fortbildningar i vår akademi.
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DE NYA TRAIN-STÖDFÖRBANDEN
FRAMTIDENS STANDARD
Mindre smärta och bättre stabilitet i lederna är
behandlingssyftet med medicinska stödförband.
Men ett stödförband kan bara hjälpa om det sitter bra
och är bekvämt att använda. Det måste bevisa sin
funktion varje dag, för:

DETTA ÄR VIKTIGT FÖR PATIENTER
VID KÖP AV STÖDFÖRBAND*

86 %

83 %

80 %

Bekvämt
att använda

Enkel och
okomplicerad
på- och avtagning

Känsla av
säkerhet och
stabilitet

Bauerfeind har alltid agerat efter detta.
De nya Train-stödförbanden är

NU EFFEKTIVARE, BEKVÄMARE
OCH ENKLARE ATT
ANVÄNDA ÄN NÅGONSIN.

LINDRAR SMÄRTA VARAKTIGT
DE NYA TVÅKOMPONENTSPELOTTERNA

UNDERLÄTTAR
PÅ- OCH AVTAGNING
DE NYA PLASTSTAVARNA

• Pelotter avlastar och minskar smärta
• Innovativa massagenoppor av två
komponenter ger nu ännu intensivare
stimulering för en varaktig effekt

• Bekväm på- och avtagningshjälp
• Slitstarkt och mycket ﬂexibelt
material av plast
• Flexibel böjzon för perfekt passform

* Representativ enkät från Institut für Demoskopie Allensbach på uppdrag av eurocom e.V., 2019
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INTENSIVARE EFFEKT
DET NYA STRUKTURERADE
STICKADE MATERIALET

+ STABILISERANDE,

SMÄRTLINDRANDE EFFEKT
Den kraftigt strukturerade ytan ger extra
stimulerande massage och sitter säkrare än
en slät yta

+ STIMULERAR VÄVNADSOM-

SÄTTNINGEN OCH LÄKNINGEN
Det komprimerande stickade materialet ger
en välgörande tryckvariationsmassage

+ EFFEKT TACK VARE

OPTIMAL PASSFORM
Det stickade materialet är anatomiskt format
och högelastiskt för optimal passform

+ BEKVÄMT ATT ANVÄNDA
Det stickade materialet är tunnare,
strukturen luftigare och kompressionen
mjukare på känsliga ställen på kroppen

BEPRÖVAD
BAUERFEIND-KVALITET
BEKVÄMT OCH SLITSTARKT
Runt det stickade, elastiska materialet
löper två mjuka garn i motsatt riktning
och omsluter det skyddande
MJUKA KANTER
Breda tryckminimerade kanter förhindrar
att materialet skär in i huden samt
säkerställer vävnadsomsättningen

»PASSFORMEN
ÄR UNIK»
Tack vare det stickade
materialets tredimensionella,
anatomiska grundform och
höga elasticitet sitter de nya
Train-stödförbanden optimalt vid
rörelse och kan på så sätt
utveckla sin fulla effekt.
Birgit Görnert,
Chef Global produktmanagement
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Modellen bär fotledsortosen MalleoLoc ® L.

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

RYGGRAD &
NACKE

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

FÖR RIKTAD
BEHANDLING AV
FOTLEDEN

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING
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INDIKATIONSFÖRESKRIFTER
FÖR VRIST OCH FOTLED

PRODUKT

MalleoTrain®

MalleoTrain® S /
S open heel

MalleoTrain®
Plus

AchilloTrain®

AchilloTrain® Pro

PRODUKTEGENSKAP

Avlastar och stabiliserar
fotleden

Stabiliserar fotleden
tack vare ett funktionellt
remsystem

Ger bättre stabilisering
och avlastning av
fotleden tack vare
ett funktionellt
remsystem

Avlastar hälsenan tack
vare hälkil

Lindrar hälsenebesvär
tack vare friktionspelott

16

SIDA
INDIKATIONER
lindrig
Ledbandsinsufficiens/
instabilitet

måttlig
svår

Irritationstillstånd
(posttraumatiskt/postoperativt)
Ledkapsel-/ledbandsskada (akut)
Tidig funktionell behandling
Konservativ /postoperativ behandling
Rehabilitering/skydd
Sinus-tarsi-syndrom /
instabilitet i subtalarleden
Recidivprofylax
Artros / artrit
Tendomyopati
Akillodyni
Haglunds häl
Hallux valgus (konservativt / postoperativt)

17 + 19

19

20

21

15

MalleoLoc® L

MalleoLoc® L3

MalleoLoc®

CaligaLoc®

ValguLoc®

ValguLoc® II

Stabiliserar den övre
fotleden med justerbar
luftkudde

Stabiliserar fotleden
lateralt

Stabiliserar fotleden
lateralt – kan tas isär i
tre steg

Ger bättre stabilisering
av den övre och nedre
fotleden

Stabiliserar den övre
och nedre fotleden efter
svåra skador

Korrigering av stortån
i vila

Korrigering av stortån
i vila och rörelse

26

27

28

29

RYGGRAD &
NACKE

24

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

23

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

22

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

AirLoc®

16

MalleoTrain®
Avlastar och stabiliserar fotleden

Lateral pelott

Medial pelott

Pelotter anpassade efter den inre
och yttre fotknölen

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kroniska, postoperativa och
posttraumatiska
irritationstillstånd, t ex efter
distorsioner

• Den doserade kompressionen påskyndar
resorptionen av ödem, utgjutningar och
hematom

+ Enkel användning

• Artros och artrit, ledutgjutningar
och svullnader
• Tendomyopatier

• Pelotterna medför en omfördelning av
stödförbandets kompression från de
prominenta malleolerna till den omgivande
mjukdelsvävnaden
• Neuromuskulär ledstabilisering tack vare
kompressionen från det stickade materialet

• Ledbandsinsufficiens
• Tidig funktionell/konservativ
behandling

• Vid rörelse uppstår en intermittent
kompression som förbättrar
genomblödningen i ledkapslar och senskidor

• Recidivprofylax

• Förbättrad hållbarhet även vid stora
påfrestningar tack vare förstärkt söm med
ett elastiskt band

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: natur, svart, titan
Utföranden: höger sida, vänster
sida
Tillval:
Måttillverkning (natur, titan)

LEVERANSOMFÅNG
Inklusive påtagningshjälp

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 80 % av deltagarna i studien
var besvärsfria efter 14 dagar

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1110 20*0 +0°

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)
Δ

Måttbeställs: De exakta mätpunkterna framgår av måttbeställningsblocket eller måttbeställningsbladet, sidan 103.

O‘Hara J., Valle-Jones C. J., Walsh H, O‘Hara H., Davey N. B., Hopkin-Richards H. and Butcher R. M.
Controlled trial of an ankle support (MalleoTrain) in acute ankle injuries, Br J Sp Med 1992; 26(3)

experts.bauerfeind.com/malleotrain
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MalleoTrain® S

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar fotleden tack vare ett
funktionellt remsystem

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Ledbandsinsufficiens

• Stabiliserar fotledens rörelsenivåer och
verkar antisupinatoriskt tack vare
remsystem i tre steg (elastiskt, icke elastiskt,
delvis elastiskt)

+ Enkel användning

• Fungerar som ett funktionellt tejpförband
och förbinder mellanfot med distalt
underben genom en vertikal åtta

+ Digital mätning

• Supinationsprofylax
• Lätta distorsioner

• Förbättrad hållbarhet även vid stora
påfrestningar tack vare förstärkt söm med
ett elastiskt band
• Neuromuskulär ledstabilisering tack vare
kompressionen från det stickade materialet

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material

RYGGRAD &
NACKE

Remsystem

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: svart, titan
Utföranden: höger sida, vänster
sida

LEVERANSOMFÅNG

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

Inklusive påtagningshjälp

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Remsystem lindat i en åtta

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1111 20*0 +0°

* = Färg (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s
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MalleoTrain® S open heel
Stabilisering av fotleden och
bättre kontakt med marken tack
vare öppen häldel

Remsystem lindat i en åtta

Remsystem

Öppen häldel

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Ledbandsinsufficiens

• Stabiliserar fotledens rörelsenivåer och
verkar antisupinatoriskt tack vare
remsystem i tre steg (elastiskt, icke
elastiskt, delvis elastiskt)

+ Enkel användning

• Fungerar som ett funktionellt tejpförband
och förbinder mellanfot med distalt
underben genom en vertikal åtta

+ Digital mätning

• Supinationsprofylax
• Lätta distorsioner

• Neuromuskulär ledstabilisering tack vare
kompressionen från det stickade materialet
• Förbättrad hållbarhet även vid stora
påfrestningar tack vare förstärkt söm med
ett elastiskt band

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: natur, titan
Utföranden: höger sida, vänster
sida

• Öppen häldel för bättre kontakt med marken

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

110 1115 00*0 +0°

* = Färg (1) natur, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-s-open-heel
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MalleoTrain® Plus

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Ger bättre stabilisering och avlastning
av fotleden tack vare ett funktionellt
remsystem

Remsystem lindat i en åtta

Remsystem

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kroniska, posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd

• Stabiliserar fotledens rörelsenivåer och
verkar antisupinatoriskt tack vare
remsystem i tre steg (elastiskt, icke elastiskt,
delvis elastiskt)

+ Enkel användning

• Fungerar som ett funktionellt tejpförband
och förbinder mellanfot med distalt
underben genom en vertikal åtta

+ Digital mätning

• Postoperativ rehabilitering
• Tidig funktionell behandling av
ledbandsskador i den övre resp.
nedre fotleden
• Ledbandsinsufficiens / instabilitet
• Supinationsprofylax, i synnerhet
vid intensiva aktiviteter

• Extra stabilitet tack vare mediala och
laterala pelotter som är tätt omslutna av
remmen som lindas i en åtta
• Neuromuskulär ledstabilisering tack vare
kompressionen från det stickade materialet

+ Stickat material

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida, vänster
sida

LEVERANSOMFÅNG
Inklusive påtagningshjälp

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Förbättrad hållbarhet även vid stora
påfrestningar tack vare förstärkt söm med
ett elastiskt band

+ Hudvänligt material som andas

RYGGRAD &
NACKE

Medial pelott

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Lateral pelott

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1112 0080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/malleotrain-plus
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AchilloTrain®
Avlastar hälsenan
tack vare hälkil

Integrerad hälkil

Pelott som löper
längs hälsenan

Pelott

Utjämningskudde

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Akillodyni
(tendinos, peritendinit, bursitis
subachillea)

• Pelotten ger ett jämnt tryck och en
masserande effekt vid rörelse, förbättrar
vävnadsomsättningen lokalt och reducerar
ödem

+ Enkel användning

• Den integrerade senpelotten är viskoelastisk
och anatomiskt formad

+ Digital mätning

• Den uttagbara, integrerade viskoelastiska
hälkilen (6 mm hög) avlastar hälsenan

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Proprioception bidrar till förbättrad
muskelkoordination

Utföranden: höger sida, vänster
sida

ANVÄNDNINGSINFORMATION

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• När hälkilen är inlagd måste även
utjämningskudden på motsatt sida användas

LEVERANSOMFÅNG

• Haglunds häl
• Kroniska, posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd,
t ex vid hälsenerupturer

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material

Färger: natur, svart, titan

Inklusive påtagningshjälp
Inklusive utjämningskudde
En separat hälkudde för andra foten
som kompenserar för
längdskillnaden

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1101 30*0 +0°

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain

21

AchilloTrain® Pro

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Lindring av hälsenebesvär
tack vare friktionspelott

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Akillodyni
(tendinos, peritendinit, bursitis
subachillea)

• Pelottens båda vingar når ända till
vadmuskelns senfäste och stimulerar senans
övre tredjedel och »muskelspolarna»
(lägesreceptorer) i övergången mellan muskel
och sena

+ Enkel användning

• Haglunds häl
• Kroniska, posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd,
t ex vid hälsenerupturer
• Inﬂammatoriska processer i
hälsenan

• Pelottens noppor som är riktade inåt utövar en
smärtlindrande friktionsmassage vid rörelse,
vilket förbättrar proprioceptionen och därmed
rörelsemönstret
• Längsgående räfflor främjar lymfavﬂödet
samtidigt som pelottens kanal styr hälsenan i
dess anatomiska läge

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: natur, svart, titan
Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida

LEVERANSOMFÅNG
ANVÄNDNINGSINFORMATION

RYGGRAD &
NACKE

Friktionspelott som löper längs
hälsenan

Inklusive påtagningshjälp

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Vid behov rekommenderas en upphöjning av
hälen med en stötdämpande hälkudde

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Friktionspelott

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1105 10*0 00°

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/achillotrain-pro
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AirLoc®
Stabiliserar den övre fotleden
med justerbar luftkudde

Justerbar luftkudde

Elastisk skalfog

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Behandling vid ledkapsel- /
ledbandsskador (akuta)

+ Enkel användning

• Tidig funktionell / konservativ
behandling, t ex efter
fotledsdistorsion och
ligamentruptur

• Stabiliserar den laterala
kapselligamentapparaten i den övre
fotleden tack vare anatomiskt formade
plastskal och motverkar på så sätt
vrickning av foten (framför allt i
kombination med skon)

• Postoperativ rehabilitering /
skydd, t ex efter
ledbandssutur / -rekonstruktion

• Perfekt passform och mycket god
anpassning efter svullnadsgraden tack
vare uppblåsbara luftkuddar

• Kronisk ledbandsinsufficiens /
instabilitet

• Optimal anpassning efter fotens bredd och
svullnadsgraden med hjälp av elastisk
skalfog

• Recidivprofylax

• Anpassas individuellt tack vare fyra
justerbara kardborrband

+ Anpassning utan verktyg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Storlek: universal
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

LEVERANSOMFÅNG
Inklusive gummiblåsa (pump)

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Individuell anpassning av luftkuddarna
med hjälp av den medföljande pumpen

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 34 % färre komplikationer i
fotledsbehandlingen jämfört
med ett tejpförband

STORLEK

ARTIKELNR

Finns i universalstorlek

120 1303 1080 +00

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
Δ

Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:
The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

experts.bauerfeind.com/airloc
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MalleoLoc® L

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar fotleden lateralt

Smalt L-skal

Passar i vardags- och ﬁnskor

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Konservativ behandling av
distorsioner och ledbandsrupturer

• Stabiliserar foten i skon och skyddar
lateralt mot vrickning åt sidan utan att
begränsa fotens naturliga stegavveckling

+ Enkel användning

• Profylax vid kronisk
ledbandsinstabilitet
• Postoperativ rehabilitering /
skydd, t ex efter
ledbandssutur / -rekonstruktion
• Posttraumatiska / postoperativa
irritationstillstånd

• L-skalet ligger an framför talus
(språngbenet) och motverkar
framskjutning av talus
• Plantar-pelott (tillval) som kan placeras
individuellt och som stimulerar fotens
sträckmuskulatur för ytterligare aktiv
stabilisering
• Bekväm att använda tack vare vaddering
av mikroﬁber

+ Hudvänligt material som andas
+ Anpassning utan verktyg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Storlek: universal
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Akut och kronisk
ledbandsinstabilitet

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Motverkar vrickning

STORLEK

ARTIKELNR

Finns i universalstorlek

120 1326 1080 +00

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
Δ

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., laboratoriestudie:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l

RYGGRAD &
NACKE

Vadderingsmaterial av mikroﬁber

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Plantar-pelott

24

MalleoLoc® L3
Stabiliserar fotleden lateralt
– kan tas isär i tre steg

Dragkedja

Passar i vardags- och ﬁnskor

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Konservativ behandling av
distorsioner och ledbandsrupturer

• Isärtagbara ortoser används av patienten
under behandlingen och är en lösning för tre
stabiliseringsbehov i enlighet med
läkningsprocessen

+ Enkel användning

• Stödförbandets mjukdelskompression
påskyndar reduceringen av svullnader,
förbättrar proprioceptionen och verkar
muskelaktiverande

+ Anpassning utan verktyg

• Profylax vid kronisk
ledbandsinstabilitet
• Postoperativ rehabilitering /
skydd, t ex efter
ledbandssutur / -rekonstruktion
• Posttraumatiska / postoperativa
irritationstillstånd

• Stabiliserar foten i skon lateralt och skyddar
mot vrickning åt sidan utan att begränsa
fotens naturliga stegavveckling
• L-skalet ligger an framför talus (språngbenet)
och motverkar framskjutning av talus

+ Komfortzon
+ Behandling i ﬂera steg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Dragkedja för enkel påtagning
av stödförbandet

+ Hudvänligt material som andas

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Motverkar vrickning

STORLEK

1

Fotledens omkrets (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

120 1327 1080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)
Δ

RYGGRAD &
NACKE

• Akut och kronisk
ledbandsinstabilitet

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Behandlingslösning för tre stabilitetsbehov

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

25

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., laboratoriestudie:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ausg. 10, S. 26 – 29, 2018

experts.bauerfeind.com/malleoloc-l3
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MalleoLoc®
Ger bättre stabilisering av den övre och
nedre fotleden

Plantar tunga

Anatomiskt format, bilateralt
stabiliseringselement

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Tidig funktionell / konservativ
behandling vid
kapselligamentskador och vid
skador på lig. bifurcatum,
t ex efter distorsion och
ligamentruptur

• Stabiliserar foten och skyddar mot
vrickning åt sidan

+ Enkel användning

• Möjliggör plantarﬂexion och
dorsalextension och motverkar samtidigt
framﬂyttning av talus, det »normala»
gångmönstret begränsas inte

+ Digital mätning

• Postoperativt skydd efter
ledbandssutur / -rekonstruktion

• Aktiverar fotens sträckmuskulatur via en
plantar tunga och främjar på så sätt
ortosens stabiliserande effekt och
supinationsskydd

Färger: titan

• Kronisk ledbandsinsufficiens
• Recidivprofylax

+ Anpassning utan verktyg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Motverkar vrickning

STORLEK

1 (NORMAL)

2 (BRED)

ARTIKELNR

Hälbredd (cm)

<6

>6

120 1301 3080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 2)
Δ

Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking.
Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.

experts.bauerfeind.com/malleoloc
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CaligaLoc®

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar den övre och nedre fotleden
efter svåra skador

Fotställning utan pronationskil

Fotställning med pronationskil

Vy från medial

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Konservativ behandling av svåra
fotledsskador

• Förhindrar ofysiologiska stressituationer för
den övre, men delvis även för den nedre
fotleden

+ Enkel användning

• Postoperativt skydd efter
ledbandssutur / -rekonstruktion

• Höjer upp ytterkanten på fotens bakre del
och avlastar den laterala ledbandsapparaten
tack vare integrerad pronationskil

• Kronisk instabilitet i den övre
och / eller nedre fotleden med
kontraindikation mot operation

+ Anpassning utan verktyg
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Individuell anpassning genom utskärning av
vadderingen vid kraftig svullnad tack vare
öppning vid den yttre fotknölen

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

ANVÄNDNINGSINFORMATION

• Posttraumatiskt sinus-tarsisyndrom och dekompenserad
instabilitet i subtalarleden, även
som tillfällig stabiliseringshjälp

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Tillbaka på arbetet igen 23,3
dagar tidigare jämfört med gips

STORLEK

1

2

3

ARTIKELNR

Riktvärde skostorlek

34 – 38

39 – 43

44 – 48

120 1300 4080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 3)
Δ

Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt:
5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

experts.bauerfeind.com/caligaloc

RYGGRAD &
NACKE

Pronationskil för avlastning av de
laterala ledbandsstrukturerna
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ValguLoc®
Korrigering av stortån i vila

Positioneringsskena

INDIKATION

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Hallux valgus
(konservativt och postoperativt)

• Korrigerar stortåns felställning och
stretchar förkortade kapsel- respektive
mjukdelar

+ Enkel användning

• Postoperativt kan förlust av korrektionen
undvikas (t ex på grund av ärrdragning)
och skenan skyddar stortån mot
mekanisk påverkan
• Korrektionstrycket kan anpassas steglöst
med kardborrknäppning
• Hög komfort tack vare mjukt rem- och
vadderingsmaterial

+ Anpassning utan verktyg
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

STORLEK

1

2

3

ARTIKELNR

Riktvärde skostorlek

34 – 36

37 – 40

41 – 46

120 1310 2080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/valguloc
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ValguLoc® II

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Korrigering av stortån i vila
och rörelse

Fri rörlighet hos stortåns grundled eller ﬁxering i
inställbara ﬂexions- och extensionsvinklar

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Postoperativt skydd /
rehabilitering efter hallux valgusoperation

• Individuell inställning av korrektionsvinkel
för stortån tack vare tredimensionellt
inställbar led

+ Enkel användning

• Konservativ-funktionell
behandling av hallux-felställning
med mobiliseringsfunktion

• Kan anpassas efter fotens individuella
form, kan låsas stegvis (tillval) för
postoperativ spjälkning / ﬁxering av
stortåns grundled

• Passar i breda promenadskor tack vare
den låga höjden

Färger: titan
Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida
Storlek: universal
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

• Avlastar stortåns grundled genom
korrektion

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Begränsar inte fotens naturliga
stegavveckling

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 92 % av patienterna bedömde
komforten som god eller
mycket god

STORLEK

ARTIKELNR

Finns i universalstorlek

120 1316 0050 000

Δ

Icke-interventionell studie 2012, Handhabung und Compliance der Hallux-valgus-Orthese ValguLoc II; interna data, Bauerfeind AG

experts.bauerfeind.com/valguloc-ii

RYGGRAD &
NACKE

Flerdimensionell led för inställning
av abduktions- och
adduktionsvinkeln

30

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

RYGGRAD &
NACKE

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FÖR EN RIKTAD
KNÄBEHANDLING

Modellen bär knäortosen GenuTrain® OA.
FOT &
FOTLED

31
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INDIKATIONSFÖRESKRIFT KNÄ,
LÅR OCH HÖFT

PRODUKT

GenuTrain®

GenuTrain® A3

GenuTrain® P3

GenuTrain® S

GenuTrain® S
Pro

GenuPoint®

PRODUKTEGENSKAP

Aktiverar,
avlastar och
stabiliserar
knäleden

Aktiverar och
stabiliserar vid
komplexa
knäbesvär, t ex
gonartros

Centrerar och
ﬁxerar patella
(knäskålen) tack
vare ett justerbart
reglerband.

Ger bättre
stabilisering av
knäleden tack vare
ledskenor på
sidorna

Ger bättre
stabilisering av
knäleden tack vare
ledskenor på
sidorna vilka
begränsar
rörelseomfånget

Ger riktad
avlastning och stöd
åt patellasenan

34

SIDA
INDIKATIONER
Irritationstillstånd
(posttraumatiskt / postoperativt)
Recidiverande vätskeutgjutning i leden
Lateralisering av patella
Femuropatellärt
smärtsyndrom
lätt till medelsvår
Instabilitet

svår till komplex
funktionell, t ex non-coper

Meniskskada
Skador på sidoledbanden
Bristning av det främre / bakre
korsbandet (ACL / PCL)
lätt till medelsvår
Gonartros / artrit
medelsvår till svår
Tillstånd efter brosktransplantation
Patellafraktur
(konservativ eller postoperativ)
Genu recurvatum (med kryssband)
Korrigerande osteotomi
Knäﬁxering
Muskelskada
Förebygga / förhindra recidiv
Coxartros
Höftledsluxation
Efter endoprotetiskt ingrepp /
konstgjorda proteser / rekonstruktionsplastik

36

37

38

39

40

33

SecuTec® Genu GenuTrain® OA

SofTec® OA

SecuTec® OA

MOS-Genu

GenuLoc®

MyoTrain®

SofTec® Coxa

Stabiliserar
knäleden aktivt
och passivt –
perfekt för
långtidsbehandling

Stabilisering med
begränsning av
rörelseomfånget
vid komplexa
knäskador

Avlastar vid medial
gonartros tack vare
justerbara
luftkamrar

Avlastar och
stabiliserar vid
gonartros med
felställning hos
benaxeln

Korrigerar och
stabiliserar efter
komplexa
knäskador eller
korrigerande
osteotomi

Fixerar knäleden
– sträckt eller i en
förinställd
ﬂexionsvinkel

Justerbar
kompression för
behandling av
muskelskador i
låren

Ger bättre
stabilisering och
stöd åt höftleden

46

47

48

49

50

51

RYGGRAD &
NACKE

44

med felställning
av benaxeln

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

42

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

41

Ger riktad
avlastning och
stabilisering för
ökad aktivitet vid
gonartros

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

SofTec® Genu

34

GenuTrain®
Aktiverar, avlastar och stabiliserar knäleden

DEN NYA
GENERATIONEN

Komfortzon vid knävecket

Comfort-storlekar

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Tendinopati, tendomyopati, slappa
ligament, meniskopati, kroniska,
posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd

• Bevisad avlastning och stabilisering av
knäleden tack vare anpassad aktivering av den
ledstabiliserande muskulaturen

+ Enkel användning

• Recidiverande vätskeutgjutning
i leden
• Gonartros / artrit
(ledförslitning / ledinﬂammation)
• Förebygga / förhindra recidiv
• Instabilitetskänsla

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material

• Sidovingar masserar menisken och minskar
smärtan

+ Komfortzon
+ Digital mätning

• Främjar vävnadsomsättningen och
självläkningen av knäet genom tryckpunkter
som stimulerar Hoffas fettkudde

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Komplex stimulering genom mekanosensorer
förbättrar koordination, sensomotorik och
fysiologiska rörelsemönster

Färger: natur, svart, titan

• Förbättrar rörligheten tack vare massage av
spända muskler, senor och fascia

Tillval:
Silikon:
Standardstorlekar (svart, titan),
Comfort-storlekar (natur, svart, titan)

Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida

• Påskyndar resorptionen av ödem och
utgjutningar och främjar läkningen vid irritation

Måttbeställning (natur, titan):
Fästband, extra påtagningshjälp,
kardborrknäppning

• Det anatomiskt formade stickade materialets
andningsaktiva zoner och extra mjuka
komfortzoner ger maximal komfort och optimal
medicinsk effekt

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 89 % av deltagarna i studien
upplever bättre stabilitet i
knäleden

RYGGRAD &
NACKE

Integrerad på- och avtagningshjälp

Stickat material

Tillbehör / reservdelar:
Silikonband med noppor (titan)

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Mätbart mindre belastning på
knäleden
• Bevisat mindre smärtor när
stödförbandet används

STORLEK
Standard

Comfort

0

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Omkrets nedtill (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

Omkrets upptill (cm)

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

59 – 62

Omkrets nedtill (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
= Silikon (0) utan, (9) med (endast titan och svart, Comfort-storlekar även natur)
° = Storlek (0 – 7)
Δ

ARTIKELNR
110 4120 60* 00°

110 4120 60* 08°

Måttbeställs: De exakta mätpunkterna framgår av
måttbeställningsblocket eller
måttbeställningsbladet, sidan 99.

Schween R., Gehring D., Gollhofer A. »Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis«.
PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/ journal.pone.0115782. eCollection 2015.

experts.bauerfeind.com/genutrain

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Omega+ Pad

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

35

14 cm

12 cm

36

GenuTrain® A3
Aktiverar och stabiliserar vid komplexa
knäbesvär, t ex gonartros

Patellapelott med friktionszoner

Integrerat reglerband för
stabilisering av patella

Töjningszon vid underbenet

Silikon

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Gonartros och artrit, kroniska,
posttraumatiska och
postoperativa irritationstillstånd,
slappa ligament och tendomyopati

• Lindrar smärta tack vare den riktade
effekten från de anatomiskt formade
pelotterna med friktionszoner

+ Enkel användning

• Knäsmärta vid funktionell
instabilitet på grund av muskulära
obalanser
• Recidiverande vätskeutgjutning i
leden
• Förebygga / förhindra recidiv
• Lateralisering av patella

• Aktiverar den ledstabiliserande
muskulaturen och förbättrar koordinationen
genom att stimulera mekanosensorer i
huden och i övergången mellan muskel och
sena
• Påskyndar läkningen vid komplexa
knäbesvär tack vare tryckvariationsmassage
i rörelsen, vilket främjar avledningen av
ödemvätska och resorptionen av
vätskeutgjutningar

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material
+ Komfortzon
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: natur, titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Underlättar på- och avtagningen av
stödförbandet tack vare en unik töjningszon
vid underbenet
• Maximal komfort tack vare
tryckminimerande kantområden, extra
mjuk zon i knävecket och fuktreglerande
egenskaper hos det stickade materialet

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Smärtfri gång: Förlängd sträcka
utan smärta, 2,4 gånger så lång

STORLEK

1

2

3

4

5

6

Omkrets upptill (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

Omkrets nedtill (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Färg (1) natur, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)
Δ

Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3

ARTIKELNR
110 4125 10*0 +0°

14 cm

12 cm

37

GenuTrain® P3

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Centrerar och ﬁxerar patella (knäskålen)
tack vare ett justerbart reglerband

Avslappningspelott

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Lateralisering av patella

• Centrerar och skyddar patella i dess
fysiologiska rörelse tack vare funktionellt
formad pelott och individuellt justerbart
reglerband; Motverkar att patella förskjuts
lateralt

+ Enkel användning

• Friktionspunkter på pelottens distala del
masserar Hoffas fettkudde och verkar
avlastande och smärtlindrande

+ Digital mätning

• Högtstående knäskål
(patella alta)
• Efter lateral release-operation
• Irritationstillstånd i knäleden
(femuropatellärt smärtsyndrom,
chondropathia patellae,
kondromalaci, patellar
tendinopati / hopparknä, löparknä)
• Instabilitetskänsla

• Avslappning av tractus iliotibialis och
minskat drag på patella tack vare en unik
avslappningspelott
• Förbättrad proprioception tack vare
pelottvingar med proximal förlängning till
musculus vastus medialis

+ Stickat material
+ Komfortzon

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: natur, svart, titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillval:
Silikonband (endast titan),
Silikonkant (5 cm),
måttbeställs (natur, titan)

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Påskyndar resorptionen av ödem och
utgjutningar tack vare medicinskt effektiv
kompression och tryckvariationsmassage i
rörelsen

+ Hudvänligt material som andas

RYGGRAD &
NACKE

Reglerband

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Patellapelott
t ll
l tt

STORLEK

1

2

3

4

5

6

Omkrets upptill (cm)

39 – 42

42 – 45

45 – 48

48 – 51

51 – 54

54 – 57

Omkrets nedtill (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
= Silikon (0) utan, (9) med (endast titan)
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/genutrain-p3

Måttbeställs: De exakta mätpunkterna framgår av
måttbeställningsblocket eller måttbeställningsbladet,
sidan 100.

ARTIKELNR
110 4140 30* +0°

17 cm

15 cm

38

GenuTrain® S
Ger bättre stabilisering av knäleden tack
vare ledskenor på sidorna

Pelott

Ledskenor på sidorna

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Ledinstabilitet
(lätt till medelsvår)

• Avlastar och ger stöd åt knäleden genom
ledskenor på sidorna i kombination med
remsystemet som löper cirkulärt runt lår
och underben

+ Enkel användning

• Smidig passform och kan justeras
individuellt med dragremmar med
mikrokardborrar

+ Komfortzon

• Hög komfort tack vare det stickade
materialet som andas och absorberar fukt
samt har en särskild zon vid knävecket och
tryckminimerande kantområden

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Gonartros
• Artriter
(t ex reumatoid artrit)

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material
+ Digital mätning

Färger: natur, svart, titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Främjar den neuromuskulära
ledstabiliseringen genom att adressera
propriosensorerna

Tillval:
Silikonband, måttbeställs (titan)

• Minskar smärta genom tryckvariationsmassage av de parapatellära mjukdelsstrukturerna i rörelsen tack vare en viskoelastisk pelott

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Påskyndar resorptionen av ödem och
utgjutningar genom det elastiska, stickade
materialets kompressions- och
massageeffekt

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• De anatomiskt formade ledskenorna kan
formas termoplastiskt och anpassas efter
den individuella anatomin

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Omkrets nedtill (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 7)

Måttbeställs: De exakta mätpunkterna framgår av
måttbeställningsblocket eller måttbeställningsbladet, sidan 101.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s

ARTIKELNR
110 4130 40*0 +0°

14 cm

12 cm

39

GenuTrain® S Pro

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Ger bättre stabilisering av knäleden
tack vare ledskenor på sidorna vilka
begränsar rörelseomfånget

Begränsning av knäets extension

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Ledinstabilitet
(lätt till medelsvår)

• Begränsar rörelseomfånget i enlighet med
behandlingen via justerbara leder

+ Enkel användning

• Gonartros

• Avlastar och ger stöd åt knäleden genom
ledskenor på sidorna i kombination med
remsystemet som löper cirkulärt runt lår och
underben

+ Stickat material

• Främjar den neuromuskulära
ledstabiliseringen genom att adressera
propriosensorerna

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Artriter
(t ex reumatoid artrit)
• Meniskskador

+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

RYGGRAD &
NACKE

Begränsning av knäets ﬂexion

Färger: natur, svart, titan

• Påskyndar resorptionen av ödem och
utgjutningar genom det stickade
kompressionsmaterialets kompressions- och
massageeffekt

Utföranden: höger sida,
vänster sida

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Pelott

Tillval:
Silikonband, måttbeställs (titan)

• Smidig passform och kan justeras individuellt
med dragremmar med mikrokardborrar

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Minskar smärta genom
tryckvariationsmassage av de parapatellära
mjukdelsstrukturerna i rörelsen tack vare en
viskoelastisk pelott

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Knäledens ﬂexion och extension kan begränsas
oberoende av varandra
(ﬂexion: 30°, 60°, 90°)
(extension: 20°)
• De anatomiskt formade ledskenorna kan formas
termoplastiskt och anpassas efter den
individuella anatomin

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Omkrets nedtill (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 7)

Måttbeställs: De exakta mätpunkterna framgår av
måttbeställningsblocket eller måttbeställningsbladet, sidan 102.

experts.bauerfeind.com/genutrain-s-pro

ARTIKELNR
110 4135 00*0 +0°

14 cm

12 cm

40

GenuPoint®
Ger riktad avlastning och stöd åt
patellasenan

Pelott med friktionsnoppor

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Irritationstillstånd i området runt
patellasenan (femuropatellärt
smärtsyndrom, chondropathia
patellae, patellar tendinopati /
hopparknä)

• Stödjer och avlastar patellasenan genom
riktad kompression

+ Enkel användning

• Den viskoelastiska pelotten med särskilda
tryckpunkter masserar typiska
smärtområden, lindrar besvär och
förbättrar koordinationen

+ Digital mätning

• Dynamisk tryckanpassning och
behovsanpassad kompression tack vare
remmen som kan justeras individuellt

Färger: svart, titan

+ Hudvänligt material som andas

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida

• Maximal rörelsefrihet tack vare den
anatomiska formen

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Mindre smärta och bättre
proprioception

STORLEK

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets (cm)

28 – 30

30 – 35

35 – 44

120 4240 00*0 00°

* = Färg (7) svart, (8) titan
° = Storlek (1 – 3)
Δ

Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017

experts.bauerfeind.com/genupoint
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SofTec® Genu

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar knäleden aktivt och passivt –
perfekt för långtidsbehandling

Stabilt, cirkulärt fäste enligt
fyrpunktsprincipen

Ledskenor på sidorna med leder
som kan begränsas

Pelott med integrerat reglerband

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Bristning av det främre och / eller
bakre korsbandet (ACL / PCL) för
konservativ behandling, pre- och
tidsförskjuten postoperativ
behandling, långtidsrehabilitering
och vid kronisk insufficiens

• Stabiliserar knäleden enligt
fyrpunktsprincipen genom den dragfasta,
icke elastiska stickade delen, ledskenor på
sidorna och kardborrband

+ Enkel användning

• Skjuvkrafter som kan skada knäleden kan
undvikas genom att ortosens leder kan
ställas in tredimensionellt på den
individuella kompromissledaxeln

+ Anpassning utan verktyg

• Skador på kollateralligamenten

+ Komfortzon
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Lokaliserar själv den individuella
kompromissledaxeln

Färger: svart, titan

• Funktionella instabiliteter,
t ex funktionsbortfall i den
neuromuskulära styrningen,
non-coper

• SofTec Genu placeras korrekt på benet med
hjälp av patellautskärningen i pelotten

Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Motverkar förskjutning av patella tack vare
ett reglerband som är integrerat i pelotten

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• För att begränsa rörelseomfånget
(t ex efter menisksutur eller
meniskimplantation)

• Anatomiskt utformade kardborrband gör att
ortosen varaktigt sitter säkert på plats

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

• Svåra och / eller komplexa
instabiliteter (traumatiska,
degenerativa, t ex »unhappy triad»)

+ Hudvänligt material som andas

RYGGRAD &
NACKE

Lokaliserar själv den individuella
kompromissledaxeln

ANVÄNDNINGSINFORMATION
MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Lederna går att begränsa för extension och
ﬂexion i 10°-graderssteg

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Mekanisk och neuromuskulär
stabilisering av knäleden

STORLEK

1

2

3

4

5

6

Omkrets upptill (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

Omkrets i mitten (cm)

29 – 32

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

Omkrets nedtill (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

Ledskydd ﬁnns som tillbehör
* = Färg (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)
Δ

Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: Effect of two different functional braces on laxity and functional achievements in patients with
anterior cruciateligament ruptures, submitted to: The American Journal of Sports Medicine

experts.bauerfeind.com/softec-genu

ARTIKELNR

122 4600 10*0 +0°
17 cm

129 4601 1070 000

15 cm

42

SecuTec® Genu
Stabilisering med begränsning av rörelseomfånget
vid komplexa knäskador

Ramarna för lår / underben
kan kombineras i olika storlekar

Ledlåsning

Rörligt vadband

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Bristning av det främre och / eller
bakre korsbandet (ACL / PCL)

• Sex remmar i kombination med den hårda
ramen ger omfattande stabilisering enligt
fyrpunktsprincipen, både vid ACL-, PCL- eller
komplexa ledbandsskador

+ Enkel användning

• Enkel för patienten att ta på och ﬁxera
framifrån, vilket minskar belastningen på
det skadade knäet

+ Digital mätning

• Efter ledbandsoperation /
ledbandsplastik
• Svåra och / eller komplexa
instabiliteter (traumatiska,
degenerativa, t ex »unhappy
triad»)
• Skador på kollateralligamenten
• För att begränsa knäledens
rörelseomfång
(t ex efter menisksutur eller
meniskimplantation)

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: blå, grön

• Sitter på plats säkert och anatomiskt korrekt

Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Hög vridningsstabilitet med den anatomiskt
formade ramkonstruktionen, inkl.
skenbenskantform

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Flexion och extension begränsas oberoende
av varandra:
Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Extra stabil position
under rörelse

+ Anpassning utan verktyg

• Begränsning och ﬁxering av leden utan
verktyg, vinkeln kan läsas av utifrån
• Extremt lätt, tunn och stabil tack vare
ramens specialförädlade lättmetallegering

• Patellafraktur (konservativ och
postoperativ)

+ Hudvänligt material som andas

Versioner: ihopsatt,
delvis ihopsatt, produktsats
Lår- och underbensdel kan
kombineras i två olika storlekar
(max. skillnad: två storlekar),
levereras som produktsats
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Omkrets nedtill (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Fixering kan ställas in vid 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

STORLEK

17 cm

KOMBINATIONER

ARTIKELNR

Proximal ramstorlek

1

2

3

4

5

6

7

121 4614 0**0 +0° SecuTec Genu

Distal ramstorlek

1–3

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

121 4619 0**0 +0° Delvis ihopsatt

** = Färg (05) blå, (23) grön
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 7)
Δ

RYGGRAD &
NACKE

Fyrpunktprincip vid ACL- (blå pilar)
eller PCL-skador (gula pilar)

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Lätt att ta på framifrån

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED
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^ = proximal ramstorlek
> = distal ramstorlek

Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

experts.bauerfeind.com/secutec-genu

121 4647 0**0 +^> Produktsats

15 cm

44

GenuTrain® OA
Ger riktad avlastning och stabilisering för
ökad aktivitet vid gonartros

NYHET

Formstickad 3D-mesh

Tryckfri böjzon

Stor på- och avtagningshjälp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Medial eller lateral gonartros

• Den smärtande sidan av knäet avlastas
märkbart tack vare det innovativa avlastningsoch stabiliseringssystemet med banden som
löper runtom enligt trepunktsprincipen

+ Enkel användning

• Instabilitet (mediolateral)
• Brosk- / benlesion,
unikompartmentell
• Tillstånd efter broskkirurgi resp.
broskuppbyggnad vid nödvändig
ensidig postoperativ avlastning
• Efter ensidiga menisklesioner
• Ahlbäcks sjukdom (osteonekros)
• Osteochondritis dissecans
• Bone bruise (benmärgsödem i
mediala femur condylus /
tibiaplatta)

• Avlastningen anpassas enkelt via
Boa Fit-systemets vridlås utan att kardborrknäppningar behöver användas
• Ökad aktivitet tack vare lätt vikt och säker
positionering på benet
• Flexibel ledskena, dubbel rem i en åtta och
stickad 3D-mesh adresserar sensomotoriken
och främjar naturliga rörelsemönster
• Bekväm att bära även under längre tid tack vare
det andningsaktiva stickade 3D-meshmaterialet
och den tryckfria böjzonen i knävecket
• Enkel på- och avtagning tack vare två öglor på
ortosens övre och nedre kant, som är lätta att
greppa

+ Hudvänligt material som andas
+ Anpassning utan verktyg
RYGGRAD &
NACKE

Boa® Fit-system

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: svart-blå
Utföranden:
Höger sida: för medial avlastning;
eller för lateral avlastning på
vänster ben
Vänster sida: för medial avlastning;
eller för lateral avlastning på höger
ben
Tillval:
Begränsningsset i 3 storlekar

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Innovativt avlastningssystem

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

45

ANVÄNDNINGSINFORMATION

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Ledskenan formas utan verktyg för individuell
anpassning till patientens ben
• Enkel användning av Boa Fit-systemet:
– Öppna vridlåset för att lossa remmarna och
ta på och av ortosen
– Stäng och vrid vridlåset för att reglera
smärtavlastningen

STORLEK

1

2

3

4

5

Omkrets upptill (cm)

40 – 47

47 – 52

52 – 58

57 – 65

60 – 72

Omkrets nedtill (cm)

28 – 34

34 – 39

39 – 43

43 – 46

46 – 50

+ = Utförande (6) höger sida medialt / vänster sida lateralt, (7) vänster sida medialt / höger sida lateralt
° = Storlek (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/genutrain-oa

ARTIKELNR
121 4165 0070 +0°

17 cm

15 cm
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SofTec® OA
Avlastar vid medial gonartros tack vare
justerbara luftkamrar

Avlastning enligt trepunktsprincipen

Duocentrisk led

INDIKATION

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Medial gonartros

• Avlastar det mediala knäkompartmentet
enligt trepunktsprincipen tack vare
funktionselement med dragstabil stickad del
och remsystem

+ Enkel användning

• Stödförbandet påskyndar tillbakagången av
mjukdelsirritationer, ödematös svullnad och
ledutgjutningar

+ Digital mätning

+ Hudvänligt material som andas
+ Komfortzon

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Största möjliga rörelseutrymme för
muskulaturen samt hög dragstabilitet

Färger: svart, titan
Utföranden: höger sida, vänster
sida

• Det går alltid att ställa in ett valgiserande
tryck individuellt med de integrerade
luftkamrarna

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Två pelotter vid knäskålens övre och nedre
kant säkerställer att ortosen sitter rätt

LEVERANSOMFÅNG
Inklusive gummiblåsa (pump)

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 54 % mindre smärta
efter sex veckors användning
• Ökad mobilitet
från i genomsnitt 1 km till
3,5 km för patienterna

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

57 – 63

60 – 66

Omkrets i mitten (cm)

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

Omkrets nedtill (cm)

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

45 – 49

48 – 52

ARTIKELNR

122 4680 00*0 +0°
17 cm

* = Färg (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 7)

Δ

von Herrwaarden R., Eine neuartige valgisierende Orthese zur Behandlung der medialen Gonarthrose…, MOT, (3) 2005

experts.bauerfeind.com/softec-oa

15 cm

47

SecuTec® OA

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Avlastar och stabiliserar vid gonartros
med felställning hos benaxeln

Gelvaddering med inläggskilar

Kombination av olika storlekar för
perfekt passform

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Medial eller lateral
gonartros / artrit (medelsvår
till svår)

• Korrektion och avlastning enligt
trepunktsprincipen (varus och valgus)

+ Enkel användning
+ Hudvänligt material som andas

• Stabiliserar enligt fyrpunktsprincipen
(draglåda; främre / bakre)

• Tillstånd efter
brosktransplantation
• Efter menisksutur
• Bristning av det främre / bakre
korsbandet (ACL / PCL) med
felställning hos benaxeln

+ Digital mätning

• Perfekt passform och kraftöverföring tack
vare justerbar vadklämma och justerbar
underbensram

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Hög komfort tack vare lätt aluminiumram

Utföranden: höger sida,
vänster sida

Färger: blå

• Enkel på- och avtagning med snabblås
• Den anatomiskt formade
kondylgelvadderingen med inläggskilar ger
exakt anpassning

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Individuell anpassning på den distala
ramen för inställning av varus eller valgus
(vardera 25°) med 3 mm sexkantnyckel

Versioner:
Återanvändbar ortos, set
Lår- och underbensdel kan
kombineras i två olika storlekar
(max. skillnad: två storlekar),
levereras som produktsats
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Flexion och extension begränsas oberoende
av varandra
(ﬂexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°)
(extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°)
• Rörelsebegränsande till ﬁxerande tack vare
ledbegränsningar (kan beställas separat)

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Omkrets nedtill (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51
17 cm

KOMBINATIONER

ARTIKELNR

Proximal ramstorlek

1

2

3

4

5

6

7

121 4691 0050 +0° SecuTec OA

Distal ramstorlek

1–3

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

121 4692 0050 +^> Produktsats

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/secutec-oa

^ = Proximal ramstorlek
> = Distal ramstorlek

RYGGRAD &
NACKE

Justerbar vadklämma

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

En ortos för båda
avlastningsriktningarna, ingen
minskning av knäbredden

15 cm

48

MOS-Genu
Korrigerar och stabiliserar efter komplexa
knäskador eller korrigerande osteotomi

12°

Långt utförande

Justering i varus- och
valgusriktning

12°

Varus- / valgusjustering möjlig
upp till 12°

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

ANVÄNDNINGSINFORMATION

• Avlastning av respektive
kompartment vid gonartros varus
respektive valgus

• Varus- / valgusinställningen bygger
på trepunktsprincipen och avlastar
motsvarande knäkompartment
resp. kollateralligament och
korrigerar benaxelns läge

• Varus- / valgusjustering möjlig upp till 12°.

• Bristning av det främre och / eller
bakre korsbandet (ACL / PCL)

• Knäortosen bygger på den
välkända fyrpunktsprincipen och
motverkar en främre draglåda

• Svåra och / eller komplexa
instabiliteter (traumatiska,
degenerativa, t ex »unhappy
triad»)

• Ramkonstruktionen stabiliserar
knäleden mot variserande resp.
valgiserande krafter; Den långa
versionen ger en längre hävarm

• Skador på kollateralligamenten
• För att begränsa knäledens rörelseomfång (t ex efter menisksutur eller
meniskimplantation)

• Hyperextension förhindras tack
vare poplitealbandet
(kan beställas som reservdel)

• Genu recurvatum (med kryssband)

• Banden har stor kontaktyta för
mycket god kraftöverföring och
säker passform

MOS-Genu lång:
• Korrigerande osteotomier
• Komplexa ledbandsrekonstruktioner

• Den monocentriska leden med
fysiologiskt optimerad
ledvridpunkt reducerar ortosens
eventuella skjuvkrafter på
knäleden till ett minimum

• Lednära frakturer,
implantatkirurgi, skydd
• Patellafraktur (konservativ och
postoperativ)
• Tillstånd efter
brosktransplantation

• De monocentriska lederna kan begränsas i steg
om 10° för ﬂexion och extension
• Storleksbestämning av MOS-Genu-knäortosen:
Benet placeras i 30° ﬂexion. Bestämningen
av böjningsvinkeln kontrolleras sedan med
MOS-Genu-goniometern. Mätningen av M-Lknäbredden görs i höjd med femurkondylen med
MOS-Genu-ortometern (utan tryck).
Ortosens storlek läses av i siktfönstret.
Vid visningen ligger mellan två storlekar ska
hänsyn tas till svullnadens eller atroﬁns tillstånd
och till bredden på den andra knäleden.

BAUERFEIND PLUS
+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: blå
Utföranden: short, long, höger sida, vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 30 % mindre belastning
på den mediala sidan

STORLEK

1

2

3

4

5

ARTIKELNR

Max. Knäbredd (mm)

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 4660 405# +0°

# = Utförande (1) short, (2) long
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 5)

experts.bauerfeind.com/mos-genu

Δ

Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint –
in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011
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GenuLoc®
FOT &
FOTLED

Fixerar knäleden – sträckt eller i en
förinställd ﬂexionsvinkel

KNÄ, LÅR &
HÖFT

0°

20°

Förformade aluminiumskenor

Sidostavar i plast

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Preoperativ, postoperativ,
posttraumatisk ﬁxering

• Knäets böjningsvinkel kan anpassas med
dorsala aluminiumskenor

+ Enkel användning

• Konservativ behandling av
patellafrakturer

• Mindre ödembildning tack vare uttagbar
knävaddering
• De stabiliserande sidostavarna av plast
anpassar sig automatiskt efter den inställda
knävinkeln och säkerställer en god
passform

+ Hudvänligt material som andas

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

RYGGRAD &
NACKE

Knävaddering

Färger: svart
Storlek: universal

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Aluminiumskenorna är förformade med
20° knävinkel

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Universalstorlek, ett utförande för höger och
vänster knä

STORLEK

ARTIKELNR

Finns i universalstorlek

120 4320 0070 000

experts.bauerfeind.com/genuloc
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MyoTrain®
Justerbar kompression för behandling av
muskelskador i låren

Valfri användning: Funktionspelott
och liten akutpelott

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• För kompression vid
muskelskador
(spänningar, bristningar,
sträckningar och bristningar i
muskelﬁbrerna,
muskelkontusioner)

• Verkar enligt samma princip som ett
tejpförband med kompression på det
skadade området

+ Enkel användning

• Recidivprofylax

• Riktad effekt med akutpelott omedelbart
efter skadan för att hämma blödningar och
begränsa hematom

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Kompressionen ställs in med ett
kardborrband och två pelotter (som kan
användas om så önskas)

Färger: titan
Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida

• Heltäckande kompression tack vare en stor
funktionspelott minimerar svullnader och
minskar besvär
• Maximal komfortabel och sitter säkert tack
vare anatomiskt formstickat material,
silikonkant och tryckreducerande
kantområde
• Reglerar muskeltonusen och förebygger
återfallsskada

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

Omkrets upptill (cm)

44 – 48

48 – 52

52 – 56

56 – 60

60 – 64

64 – 68

68 – 72

Omkrets nedtill (cm)

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

° = Storlek (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/myotrain

ARTIKELNR
110 3250 0080 00°

30 cm

2 cm
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SofTec® Coxa

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Ger bättre stabilisering och stöd
åt höftleden

Ledskydd

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

• Luxation

• Ortosen ﬁxerar ledkulan på ett säkert sätt i
ledskålen genom en kombination av
– Säker placering av bäckenselen på
höftbenskammarna
– Individuell anpassning av den laterala
lårselen
– Anpassning av ortosleden för att passa
indikationen

• Totalendoprotetiskt ingrepp
• Totalendoprotetiskt
revisionsingrepp
• Resektion av lårbenshuvudet
(Girdlestone-operation)
• Höftspacer för tvåstegsoperation

• Den ﬂerdimensionella, monocentriska leden
möjliggör erforderlig individuell adduktionsoch abduktionsställning och begränsar
extension och ﬂexion

• Coxartros (medelsvår till svår)
• Instabilitet

• Säkerställer positiva operationsresultat
genom att speciﬁcerade rörelser begränsas
• Den anatomiskt formade bäckenselen som
är integrerad i det stickade materialet
garanterar att ortosen enkelt kan placeras
rätt
• De stickade delarna och dragremmarna på
bäcken- och lårselarna kan skäras till
individuellt
• Den monocentriska ortosleden säkerställer
en anatomiskt korrekt inpassning och
möjliggör optimal kontroll av höftleden

Tvåsidigt stöd

• Adduktion och abduktion kan
justeras steglöst mellan -6°
och +6°
• Leden ﬁnns i en svängd och en
rak version och kan användas
antingen för höger eller vänster
höftled
• Ortosen kan justeras direkt vid
patientsängen på liggande patient

BAUERFEIND PLUS
+ Enkel användning
+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Tillval:
Svängd led / rak led
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Kan ställas in individuellt och parallellt med
höftens vridpunkt
• Ledens extension och ﬂexion kan begränsas
i steg om 10° mellan -10° och +90°

STORLEK

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

75 – 95

95 – 115

115 – 135

122 252# 0080 00°

# = Utförande (4) svängd led (dam), (5) rak led (herr)
° = Storlek (1 – 3)

experts.bauerfeind.com/softec-coxa

RYGGRAD &
NACKE

Led som kan ställas in på höjden

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Tredelad bäckensele av plast

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

Monocentrisk led för
abduktion / adduktion och
ﬂexion / extension

52

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

RYGGRAD &
NACKE

FÖR EN RIKTAD
RYGGBEHANDLING

Modellen bär ryggortosen LumboTrain® Lady.
KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

53

54

INDIKATIONSFÖRESKRIFT RYGGRAD OCH NACKE
PRODUKT

LumboTrain®/ SacroLoc®
Lady

LordoLoc®

PRODUKTEGENSKAP

Aktiverar,
avlastar och
stabiliserar
ländryggraden

Stabiliserar
Stabiliserar
och avlastar
och avlastar
ländryggraden ländryggraden
med
dragremmar

Stabiliserar
bäckenet och
avlastar
sakroiliakalederna på ett
anpassat sätt

LumboLoc® LumboLoc®
Forte

Stabiliserar
och avlastar
ländryggraden
ytterligare med
ett variabelt
remsystem

Spinova®
Stabi
Classic

Spinova®
Support
Plus

Spinova®
Spinova®
Support
Unload
Plus Classic Classic

Stabiliserar
ländryggraden
måttligt med
korsettstavar

Stabiliserar
ländryggraden med en
anatomiskt
formad
ryggpelott

Ger måttligt
stöd åt den
naturliga
ländlordosen
med anatomiskt
formad
ryggpelott

Förhindrar
lordosering
måttligt och
avlastar
ländryggraden
med avtagbar
överbryggningsram

FUNKTIONSELEMENT
eller

56

SIDA
INDIKATIONER
Ländryggssyndrom (akut och kroniskt)
(Pseudo-) radikulärt ryggsyndrom/lumboischialgi
med muskelbortfall vid
diskprotrusion
Degeneration/
muskulär insufficiens
i ryggraden

måttlig
svår
lindrig
måttlig
svår

Tillstånd efter prolaps (konservativt)
Tillstånd efter diskektomi,
prolaps (postoperativt)
Facettsyndrom/
artros

måttlig
svår

Lumbala deformiteter
Slappa ligament, tendomyopatier

grad I
Spondylolys /
spondylolistes

grad II
grad III

Spondylodes /kyfoplastik (postoperativt)
Spinalkanalstenos
Foraminal stenos
Osteoporos
Sakroiliakaledsyndrom, artros i sakroiliakaleden, instabilitet i sakroiliakaleden,
blockering av sakroiliakaleden
Instabilitet i bäckenringen, t ex
symfysruptur / -uppluckring
Myalgi, tendinopati i bäckenregionen
Ledstörning efter spondylodes (L5 / S1)
Konservativ behandling
efter bäckenfrakturer
Kotkroppsfrakturer

Avlastning av framkanten
Avlastning av bakkanten

Osteokondros
Tumörer (metastaser)
Kotfrakturer (ländryggrad)
Smärtsam ryggkrökning
Smärttillstånd
i nackkotorna
Whiplashskada / blockering

måttlig
svår

58

59

60

61

avtagbar

62

63

avtagbar

64

avtagbar

65
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Spinova®
Immo
Plus

Spinova®
Spinova®
Immo
Immo
Plus Classic

SecuTec®
Dorso

SecuTec®
Lumbo

SofTec®
Lumbo

DorsoTrain® Spinova®
Osteo

SofTec®
Dorso

CerviLoc® CerviLoc® S

Förhindrar
lordosering och
ger extra avlastning av ländryggraden med
avtagbar överbryggningsram

Immobiliserar
ländryggraden
med mobiliseringsfunktion
genom avtagbart skal

Immobiliserar
ländryggraden
med mobiliseringsfunktion
och avtagbart
skal

Förhindrar
lordosering och
avlastar ländryggraden med
en överbryggningsram och
korsettstavar

Förhindrar
lordosering
och avlastar
ländryggraden
genom en
överbryggningsram

Immobiliserar
ländryggraden
med mobiliseringsfunktion
genom avtagbart skal

Rätar upp och
ger stöd åt
ryggraden

Stabiliserar
bröst- och
ländryggraden
ytterligare

Stabiliserar och avlastar
halskotpelaren

avtagbar

avtagbar

avtagbar

avtagbar

avtagbar

71

72

67

68

avtagbar
t b

69

70

73

Stabiliserar
och rätar upp
ryggraden
och lämnar
bröst och
mage fritt

74

76

77

77

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

RYGGRAD &
NACKE

66

Immobiliserar
ländryggraden

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Spinova®
Unload
Plus

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

1

1

2

1

utan ram

2

osteoporotisk

3

enkel, t.o.m. TH8

2

3
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LumboTrain® / Lady
Aktiverar, avlastar och stabiliserar
ländryggraden

DEN NYA
GENERATIONEN

Praktiska handöglor för enkel
på- och avtagning

Perforerad knäppning och
stormaskigt stickat material för
god andningsaktivitet

LumboTrain Lady (ﬁgurskuren)

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Allmänna smärttillstånd i
ländryggen (akuta och kroniska)

• Det stickade materialet och den viskoelastiska pelotten ger tryckvariationsmassage som lindrar smärta under rörelse

+ Enkel användning

• Degenerativ sjukdom i
ländryggraden, t ex osteokondros,
spondylartros, lumbala
deformiteter, spondylolys utan
kotförskjutning
• Tillstånd efter prolaps
(konservativt / postoperativt)

• Lätt att ta på med praktiska handöglor
• Stabiliserar och avlastar ländryggen genom
den cirkulära kompressionens upprätande
verkan
• LumboTrain Lady med ﬁgurnära form och
hög benskärning

• Tillstånd efter diskektomi

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material
+ Komfortzon
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden:
rakt / ﬁgurnära snitt

• Pelotten kan placeras individuellt efter
behov

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

ANVÄNDNINGSINFORMATION

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 21 % högre
ryggmuskelaktivitet
• 69 % mindre smärta
jämfört med kontrollgruppen

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 145

110 841# 5080 00°

# = Utförande (0) rakt snitt, (1) ﬁgurnära snitt
° = Storlek (1 – 7)
Δ

RYGGRAD &
NACKE

Pelott som kan positioneras
individuellt

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Pelott med friktionsnoppor

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED
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Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019
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SacroLoc®
Stabiliserar bäckenet och
avlastar sakroiliakalederna på
ett anpassat sätt

Två massagepelotter

Stabilisering

Dragremssystem

Elastiskt nätmaterial med
patenterad remstyrning

Individuellt justerbara
dragremmar

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Sjukdomar i sakroiliakaleden
(sakroiliakaledsyndrom, artros i
sakroiliakaleden, instabilitet i
sakroiliakaleden)

• Avlastar omedelbart bäckenet och
sakroiliakaleden genom cirkulär
kompression med individuellt justerbara
dragremmar

+ Enkel användning

• Instabilitet i bäckenringen, t ex
symfysruptur och -uppluckring

• Lindrar smärta på ett anpassat sätt tack
vare två friktionspelotter på
sakroiliakalederna, vilka kan positioneras
exakt

• Blockering i sakroiliakaleden
(akut och profylaktiskt)

• Enastående komfort, även vid sittande, tack
vare nätmaterial som andas och smal, tunn
knäppning

• Ledbesvär efter spondylodes
(i övergången L5 – S1)
• Myalgi och tendinopati i
bäckenregionen

+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Öglor på sidorna för hög kraftpåverkan utan
större kraftansträngning

• Konservativ behandling efter
bäckenfrakturer

• Enkel och bekväm att ta på tack vare de
praktiska och breda handöglorna
• Hög patientanvändningsgrad eftersom
ortosen kan bäras under kläderna utan att
den syns
• Det rigida dragremssystemet stabiliserar
cirkulärt, nutationen av sacrum begränsas,
ledbanden avlastas och smärtor lindras

ANVÄNDNINGSINFORMATION
BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ

• Lämplighet och användning av ortosen
under graviditet avgörs från fall till fall i
samråd med läkare

• 32 % mindre smärta

• Pelotterna kan placeras individuellt efter
behov

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

ARTIKELNR

Omkrets bäcken (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

120 8416 2080 00°

° = Storlek (1 – 7)
Δ

Sichting et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.
Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

experts.bauerfeind.com/sacroloc
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LordoLoc®

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar och avlastar
Ländryggraden med dragremmar

Elastiska dragremmar för
individuellt inställbar kompression

Stabiliserar och avlastar

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Allmänna smärttillstånd i
ländryggen (akuta och kroniska)

• Rätar upp ländryggraden genom integrerade
korsettstavar

+ Enkel användning

• Måttlig degeneration /
muskulär insufficiens

• Ökad stabilisering med individuellt
justerbara dragremmar

+ Digital mätning

• Lätt och slät konstruktion, bylsar sig inte

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

• Det elastiska, komprimerande materialet
avlastar och aktiverar buk- och
ryggmuskulaturen

+ Hudvänligt material som andas

RYGGRAD &
NACKE

Dorsalt integrerade korsettstavar

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8500 0080 00°

° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/lordoloc
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LumboLoc®
Stabiliserar och avlastar
ländryggraden

Rätar upp ländryggraden genom
dorsalt integrerade korsettstavar

Stabiliserar och avlastar

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Allmänna smärttillstånd i ländryggen (akuta och kroniska)

• Rätar upp ländryggraden genom integrerade
korsettstavar

+ Enkel användning

• Måttlig degeneration /
muskulär insufficiens

• Det stickade materialet stabiliserar och
avlastar ländryggen

+ Digital mätning

• Facettsyndrom

• Lätt att ta på med praktiska handöglor
• Exakt passform tack vare elastiskt material
och formbara korsettstavar

+ Stickat material

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 53 färre dagar med smärta
om året

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8400 3080 00°

° = Storlek (1 – 6)
Δ

Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685-692

experts.bauerfeind.com/lumboloc
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LumboLoc® Forte

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar och avlastar
ländryggraden ytterligare med
ett variabelt remsystem

Korsettstavar

Funktionsrem

Stabiliserar och avlastar

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Medelsvår lumboischialgi med
lätta muskulära bortfall vid
diskprotrusion / prolaps

• Ökad stabilisering med individuellt
justerbara dragremmar

+ Enkel användning

• Rätar upp ländryggraden genom integrerade
korsettstavar

• Medelsvårt (pseudo) radikulärt
lumbalsyndrom

• Funktionsrem som kan justeras på höjden
för kraftpåverkan enligt indikationen

• Spondylolys / spondylolistes
grad 1

• Extra stabilisering genom pelotter för
ländryggen eller korsbenet*

• Måttlig lumbal deformitet
• Tillstånd efter prolaps,
t ex postoperativt

+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Tillval: Ange även ländryggs- eller
korsbenspelott vid förskrivningen,
dessa måste beställas separat
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Slappa ligament, tendomyopati

RYGGRAD &
NACKE

Ländryggspelott

• Måttlig degeneration / muskulär
insufficiens

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Korsbenspelott

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

* Ange typ av pelott vid förskrivningen

LumboLoc Forte
STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8403 0080 00°

° = Storlek (1 – 6)

LumboLoc Forte pelotter
STORLEK

ARTIKELNR

Finns i universalstorlek

121 840# 0050 001

# = Utförande (4) korsbenspelott, (5) ländryggspelott

experts.bauerfeind.com/lumboloc-forte
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Spinova® Stabi Classic
Stabiliserar ländryggraden måttligt med
korsettstavar

Cirkulärt integrerade korsettstavar,
kan formas

Fingerﬁckor på magknäppningen

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Medelsvårt (pseudo)radikulärt
lumbalsyndrom

• Stabiliserar ländryggraden måttligt och
rätar upp genom integrerade cirkulärt
placerade korsettstavar

+ Enkel användning

• Medelsvår lumboischialgi med
lätt nervbortfall vid
diskprotrusion / prolaps

• Den stödjande effekten når ända till den
nedre bröstkotan

+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

• Tillstånd efter prolaps
(konservativt / postoperativt)

• Lätt att ta på med stora ﬁngerﬁckor på
magknäppningen

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Tillstånd efter diskektomi

• Exakt passform tack vare formbara
aluminiumstavar

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Spondylolistes grad I

Färger: titan

• Dragremmarnas längd kan ställas in
individuellt

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8561 0000 00°

° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-stabi-classic
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Spinova® Support Plus

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar ländryggraden med en
anatomiskt formad ryggpelott

Avtagbar ryggpelott

Bukpelott

Lordosering

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kotfrakturer (i ländryggraden)
med skador på kotkroppen –
avlastning av kotans framkant

• Cirkulärt integrerade korsettstavar verkar
stabiliserande och upprätande

+ Behandling i ﬂera steg

• Spondylolys / spondylolistes grad II
• Medelsvår lumboischialgi med
muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion / prolaps
• Lumbala spinalkanalstenoser,
även med pares
(konservativt, postoperativt)

+ Digital mätning

• Dragremssystem som kan anpassas
individuellt
för reglerad kraftpåverkan

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Extra upprätning genom ökat
abdominaltryck med bukpelott

Färger: titan

• Ger stöd åt den naturliga ländlordosen med
en stor, anatomiskt formad ryggpelott

• short < 170 cm kroppslängd

RYGGRAD &
NACKE

Dragremssystem som kan anpassas
individuellt för att reglera
kraftpåverkan

Utföranden: short, standard
• standard > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Medelsvårt (pseudo) radikulärt
lumbalsyndrom
• Svår degeneration / muskulär
insufficiens
• Tillstånd efter prolaps
(postoperativt / konservativt)

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Cirkulärt integrerade korsettstavar,
kan formas

• Tillstånd efter diskektomi

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Tillstånd efter spondylodes/
kyfoplastik (två / ﬂera
sammanväxta kotor)
• Osteoporos

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Hög patientanvändningsgrad
och hög upplevd stabilitet

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

122 8542 100+ 00°

+ = Utförande (0) standard, (1) short
° = Storlek (1 – 7)
Δ

Rommelspacher, Y., Ziob, J., effekt av ryggortosen Spinova Support Plus vid postoperativ behandling av segmentell
spondylodes degenerativ sjukdom i ländryggen, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Universitätsklinikum Bonn, inlämnad för publicering

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus
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Spinova® Support Plus
Classic
Ger måttligt stöd åt den naturliga
ländlordosen med anatomiskt formad
ryggpelott

Avtagbar ryggpelott

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Stabila kotfrakturer (i ländryggen)
med skador på kotkroppen –
avlastning av kotans framkant

• Cirkulärt integrerade korsettstavar verkar
stabiliserande och upprätande

+ Behandling i ﬂera steg

• Måttlig degeneration / muskulär
insufficiens i ryggraden
• Medelsvår lumboischialgi med
muskelbortfall vid
diskprotrusion / prolaps

• Bukpelott för kraftigare kompression av
bukhålan för att räta upp ryggraden
• Ger stöd åt den naturliga ländlordosen med
en anatomiskt formad ryggpelott

+ Hudvänligt material som andas

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Facettsyndrom
• Medelsvårt (pseudo) radikulärt
lumbalsyndrom
• Lumbal spinalkanalstenos
(konservativt, postoperativt)
• Spondylolys / spondylolistes grad II
• Tillstånd efter prolaps
(konservativt / postoperativt)
• Tillstånd efter diskektomi
• Tillstånd efter
spondylodes / kyfoplastik
(två / ﬂera sammanväxta kotor)
• Osteoporos

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8563 1000 00°

° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-support-plus-classic

65

Spinova® Unload Classic

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Förhindrar lordosering måttligt och
avlastar ländryggraden med avtagbar
överbryggningsram

Förhindrar lordosering

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kotfrakturer (i ländryggen) med
skador på kotkroppen, avlastning
av kotans bakkant

• Cirkulärt integrerade korsettstavar verkar
stabiliserande och upprätande

+ Hudvänligt material som andas

• Korrigerar ländlordosen genom en
självjusterande överbryggningsram

+ Digital mätning

• Avlastar bakkanten av kotorna i
ländryggraden

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Spondylolys/spondylolistes
grad I – II
• Medelsvår lumboischialgi med
muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion / prolaps

+ Behandling i ﬂera steg

RYGGRAD &
NACKE

Avtagbar överbryggningsram

Färger: titan
Utföranden: short, long

• Lumbala spinalkanalstenoser,
även med pares
(konservativt, postoperativt)

• short < 170 cm kroppslängd
• long > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Medelsvårt (pseudo)radikulärt
lumbalsyndrom
• Facettsyndrom

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Tillstånd efter diskektomi

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Cirkulärt integrerade korsettstavar,
kan formas

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8562 100+ 00°

+ = Utförande (1) short, (2) long
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-classic
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Spinova® Unload Plus
Förhindrar lordosering och ger extra
avlastning av ländryggraden med
avtagbar överbryggningsram

Cirkulärt integrerade korsettstavar,
kan formas

Avtagbar överbryggningsram

Bukpelott

Förhindrar lordosering

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kotfrakturer (i ländryggraden)
med skador på kotkroppen –
avlastning av kotans bakkant

• Cirkulärt integrerade korsettstavar verkar
stabiliserande och upprätande

+ Hudvänligt material som andas

• Korrigerar ländlordosen genom en
självjusterande överbryggningsram

+ Digital mätning

• Avlastar bakkanten av kotorna i
ländryggraden

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Spondylolys/spondylolistes
grad I – II
• Svåraste formen av lumbala
deformiteter vid
facettsyndrom / artros

+ Behandling i ﬂera steg

Färger: titan

• Extra upprätning genom ökat
abdominaltryck med bukpelott

Utföranden: short, long

• Svåraste formen av
lumboischialgi med
muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion /prolaps

• short < 170 cm kroppslängd
• long > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Lumbala spinalkanalstenoser,
även med pares
(konservativt, postoperativt)
• Svåraste formen av (pseudo-)
radikulärt lumbalsyndrom
• Foraminal stenos

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

122 8543 100+ 00°

+ = Utförande (1) short, (2) long
° = Storlek (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-unload-plus
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Spinova® Immo Plus

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar ländryggraden med
mobiliseringsfunktion genom
avtagbart skal

Bukpelott som tillval för kraftigare
kompression av bukhålan

Immobilisering

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kotfrakturer (i ländryggraden)
med betydande skador på
kotkroppen – avlastning av kotans
fram- och / eller bakkant

• Stabiliseringen, avlastningen och
rörelsebegränsningen av ländryggraden
sker med hjälp av ett skal runt bålen med
en cirkulär bäckensele

+ Hudvänligt material som andas

• Tumörer (metastaser)

• Kan justeras individuellt för exakt passform
tack vare det tvådelade skalsystemet

• Tillstånd efter spondylodes
(två / ﬂera sammanväxta kotor)
• Svåraste formen av (pseudo-)
radikulärt lumbalsyndrom
• Svåraste formen av
lumboischialgi med
muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion / prolaps
• Lumbal spinalkanalstenos med
pares (konservativt, postoperativt)

+ Behandling i ﬂera steg
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Spinova-dragremssystemet bildar en
funktionell enhet tillsammans med skalet,
och längskrafterna kan styras individuellt
och enligt indikationen

Färger: titan

• Extra avlastning av ryggraden genom ökat
abdominaltryck med bukpelott

• standard > 170 cm kroppslängd

• Integrerade korsettstavar stabiliserar
ytterligare och rätar upp ryggen

RYGGRAD &
NACKE

Skalsystem i två storlekar som
kan anpassas individuellt

Utföranden: short, standard
• short < 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Cirkulärt integrerade korsettstavar,
kan formas

• Foraminal stenos
• Osteokondros

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Svår degeneration /
muskulär insufficiens
• Svår lumbal deformitet vid
facettsyndrom / artros
• Tillstånd efter prolaps
(konservativt / postoperativt)
• Tillstånd efter diskektomi
• Spondylolys/spondylolistes
grad I – III

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

122 8541 100+ 00°

+ = Utförande (0) standard, (1) short
° = Storlek (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus
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Spinova® Immo Plus
Classic
Immobiliserar ländryggraden med
mobiliseringsfunktion och avtagbart skal

Skalsystem som kan anpassas
individuellt

Bukpelott som tillval för kraftigare
kompression av bukhålan

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Stabila kotfrakturer (i ländryggen)
med skador på kotkroppen

• Stabiliseringen, avlastningen och
rörelsebegränsningen av ländryggraden
sker med hjälp av ett skal i form av en
bålsele med en cirkulär bäckensele

+ Hudvänligt material som andas

• Kan justeras individuellt för exakt passform
tack vare det tvådelade skalsystemet

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Extra avlastning av ryggraden genom ökat
abdominaltryck med bukpelott

Utföranden: short, standard

• Avlastning av kotans
fram- och / eller bakkant
• Svåraste formen av lumboischialgi med muskelbortfall vid
diskprotrusion / prolaps
• Lumbala spinalkanalstenoser,
även med pares (konservativt,
postoperativt)

• Integrerade fjäderstålstavar stabiliserar
ytterligare och rätar upp

+ Behandling i ﬂera steg

Färger: titan
• short < 170 cm kroppslängd
• standard > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Tumörer (metastaser)
• Svår degeneration / muskulär
insufficiens i ryggraden
• Spondylolys / spondylolistes
grad II – III
• Facettsyndrom / spondylit
• Svåraste formen av (pseudo-)
radikulärt lumbalsyndrom
• Foraminal stenos
• Tillstånd efter prolaps
(konservativt / postoperativt)
• Tillstånd efter diskektomi
• Tillstånd efter
spondylodes / kyfoplastik
(två / ﬂera sammanväxta kotor)
• Osteokondros

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8564 100+ 00°

+ = Utförande (0) standard, (1) short
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo-plus-classic
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Spinova® Immo

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar
ländryggraden

Immobilisering

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Fixering av ländryggraden
(preoperativt, postoperativt,
posttraumatiskt, inﬂammatoriska
sjukdomar)

• Stabiliseringen, avlastningen och
rörelsebegränsningen av ländryggraden
sker med hjälp av ett skal runt bålen med
en cirkulär bäckensele

+ Digital mätning

• Konservativ frakturbehandling av
enkla och stabila frakturer

• Kan justeras individuellt för exakt
passform tack vare det tvådelade
skalsystemet

Färger: titan

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

RYGGRAD &
NACKE

Skalsystem som kan anpassas
individuellt

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

• Spinova-dragremssystemet bildar en
funktionell enhet tillsammans med skalet,
och kraftpåverkan kan styras individuellt
och enligt indikationen

STORLEK

1

2

3

4

5

6

7

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

122 8540 1000 00°

° = Storlek (1 – 7)

experts.bauerfeind.com/spinova-immo
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SecuTec® Dorso
Förhindrar lordosering och avlastar
ländryggraden med en
överbryggningsram och korsettstavar

Avtagbar
överbryggningsram

Anatomiskt formade
korsettstavar

Integrativt
stavgallersystem

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Spondylolistes
(med recidiverande
lumboischialgi) grad I – III

• Avlastar och rätar upp ländryggraden
genom kombinationen av korsettstavar,
anatomiskt stickat material och
dragremmar

+ Enkel användning

• Förhindrar lordosering genom en
överbryggningsram

Färger: titan

• Tillstånd efter prolaps
(t ex postoperativt)
• Tillstånd efter diskektomi

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Kotfrakturer (i ländryggraden)
med skador på kotkroppen
• Osteoporos
• Medelsvår till svår lumboischialgi
med muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion/prolaps
• Svårt (pseudo) radikulärt
lumbalsyndrom
• Medelsvår till svår lumbal
deformitet vid facettsyndrom/
artros
• Lumbal spinalkanalstenos

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

75 – 85

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 8474 0080 00°

° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-dorso
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SecuTec® Lumbo

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Förhindrar lordosering och
avlastar ländryggraden genom
en överbryggningsram

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Svåraste formen av
lumboischialgi med
muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion / prolaps

• Avlastar och rätar upp ländryggraden
genom kombinationen av korsettstavar,
anatomiskt formstickat material och
dragremmar

+ Enkel användning

• Svåraste formen av (pseudo-)
radikulärt lumbalsyndrom

• Extra upprätning genom ökat
abdominaltryck med bukpelott

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Spondylolys / spondylolistes
grad I – III

+ Digital mätning

RYGGRAD &
NACKE

Bukpelott

Färger: titan
Utföranden: short, long
• short < 170 cm kroppslängd

• Medelsvår till svår lumbal
deformitet vid
facettsyndrom / artros

• long > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Lumbal spinalkanalstenos
• Medelsvår till svår
degeneration / muskulär
insufficiens

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Avtagbar
överbryggningsram

• Kotfrakturer (i ländryggraden)
med skador på kotkroppen

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Tillstånd efter prolaps,
t ex postoperativt
• Tillstånd efter diskektomi

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8460 108+ 00°

+ = Utförande (1) short, (2) long
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/secutec-lumbo
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SofTec® Lumbo
Immobiliserar ländryggraden med
mobiliseringsfunktion genom
avtagbart skal

Kort version av halvskålen
(29 cm)

Lång version av halvskålen
(35 cm)

Kraftbesparande LPT-remsystem

Bukpelott

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Spondylolys / spondylolistes
grad II – III

+ Behandling i ﬂera steg

• Svåraste formen av
lumboischialgi med
muskelbortfall vid kraftig
diskprotrusion / prolaps

• Stabiliserar ländryggraden: genom den
ändamålsenliga kombinationen av de olika
ortosmodulerna (formstickat material,
stavar av kolﬁberförstärkt plast i två
tjocklekar, halvskål) kan olika grader av
stabilisering erhållas

• Svåraste formen av (pseudo-)
radikulärt lumbalsyndrom

• Enkel, kraftbesparande påtagning för
patienten

Utföranden: short, long, två höjder

• Degenerativt facettsyndrom

• Mycket bekväm

• Plastskalets dorsala höjd:
short 29 cm, long 35 cm

• Tillstånd efter prolaps,
t ex postoperativt

• Extra avlastning av ryggraden genom ökat
abdominaltryck med bukpelott

+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan

• Stabilisering: short L5 – S1,
long L3 – S1

• Tillstånd efter diskektomi

• short < 170 cm kroppslängd

• Tillstånd efter
spondylodes / kyfoplastik
(två / ﬂera sammanväxta kotor)

• long > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Lumbal spinalkanalstenos
• Kotfrakturer (i ländryggraden)
med skador på kotkroppen
• Tumörer (metastaser)
• Svår degeneration /
muskulär insufficiens

STORLEK
Omkrets höft (cm)

1

2

3

75 – 90

90 – 105

105 – 120

75 – 90

90 – 105

105 – 120

° = Storlek (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/softec-lumbo

4

120 – 135

HALVSKÅL

ARTIKELNR

short

122 8480 0081 00°

long

122 8480 0082 00°
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DorsoTrain®

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Rätar upp och ger stöd åt
ryggraden

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Lätt degeneration /
muskulär insufficiens

+ Hudvänligt material som andas

• Osteopeni, osteoporos

• Ryggraden rätas upp och får stöd med hjälp
av en partiellt ﬂexibel reklinator i kombination
med bodyns oelastiska funktionszoner

• Stabila, osteoporotiska frakturer
i kotkroppen

• Den anatomiskt formade reklinatorn
stabiliserar ryggraden och motverkar kutrygg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: isblå

• Stabiliseringsgraden ställs in individuellt med
dragremmar

Utföranden: short, long

• Tas snabbt och enkelt på med hjälp av
dragkedjan fram och grenkilsstängningen
som stängs högt upp

• long > 170 cm kroppslängd

RYGGRAD &
NACKE

Oelastiska funktionszoner

• short < 170 cm kroppslängd

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Reklinator av glasﬁberförstärkt
plast

STORLEK

1

2

3

4

ARTIKELNR

Konfektion

S

M

L

XL

110 8455 008+ 00°

+ = Utförande (1) short, (2) long
° = Storlek (1 – 4)

experts.bauerfeind.com/dorsotrain
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Spinova® Osteo
Stabiliserar och rätar upp ryggraden och lämnar bröst
och mage fritt

Reklinator

Remsystem

Funktionsprincip

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

Aktiv upprätning för avlastning och
korrigering av länd- och
bröstryggen samt begränsning i
sagitalplanet, t ex vid

• Ökad stabilitetskänsla genom vadderade
sidoremmar i kors med biofeedback

+ Hudvänligt material som andas

• Stabila, osteoporotiska frakturer i
kotkroppen
• Osteoporos, osteopeni
• Smärtsam ryggkrökning

• Anpassad upprätning genom en särskild
remstyrning som möjliggör individuell
kraftpåverkan
• Rätar upp med aluminiumreklinator i
kombination med dragremmar och
bäckenförband
• Fri mage och fritt bröst samt hög
positionsstabilitet hos ortosen tack vare
lågt sittande bäckenförband

• Muskulär insufficiens

+ Anpassning utan verktyg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Tillval:
välj den mindre reklinatorn/det
större stödförbandet vid mellanmått

RYGGRAD &
NACKE

Bäckenförband

Fem standardstorlekar:
S2, S3, M3, M4, L4

• Anpassningsbar remstyrning tack vare
dorsal remﬁxering som kan ställas in på
höjden

18 storlekskombinationer av
reklinator (S – L) och stödförband
(1 – 6)

• Lätt att ta på med hjälp av hand- och
ﬁngeröglor

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Lämnar bröst och mage fritt

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

75

STORLEK

S2

S3

M3

M4

L4

Omkrets rygg (cm)

50 – 58

50 – 58

59 – 67

59 – 67

68 – 76

Omkrets bäcken (cm)

80 – 90

90 – 100

90 – 100

100 – 110

100 – 110

°°-nummer

12

13

23

24

34

ARTIKELNR

122 8568 0000 0°°

Spinova Osteo reklinator, delvis monterad
STORLEK

S

M

L

ARTIKELNR

Längd rygg (cm)

50 – 58

59 – 67

68 – 76

122 8570 0000 00°

° = Storlek (1) S, (2) M, (3) L

Anvisningar: Välj den mindre reklinatorn vid mellanstorlekar.

Spinova Osteo bäckenförband, delvis monterat
STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets bäcken (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

122 8569 0000 00°

° = Storlek (1 – 6)

Anvisningar: Välj det större bäckenförbandet vid mellanstorlekar.

experts.bauerfeind.com/spinova-osteo

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

Spinova Osteo
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SofTec® Dorso
Ytterligare stabilisering av bröst- och
ländryggen

Axelremmar

Integrerat kors

Aluminiumreklinator

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Konservativ frakturbehandling
(till TH 8) av enkla och stabila
frakturer

• Rätar upp ryggraden och stabiliserar
överkroppen genom den anpassningsbara
aluminiumreklinatorn

+ Digital mätning

• Tillstånd efter diskektomi

• Skyddar mot skadliga felaktiga rörelser

• Tillstånd efter spondylodes

• Anpassningsbar kraftpåverkan och
upprätning med dragremmar

• Osteoporos

• Stabiliseringskorset som kan monteras på
reklinatorn av aluminium förstärker
ortosens upprätande effekt och begränsar
dessutom rörelser till ändläge
(extension / ﬂexion, lutning åt sidan)

• Tumörer (metastaser) eller
inﬂammatoriska processer
(spondylit)

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: short, long
• short < 170 cm kroppslängd
• long > 170 cm kroppslängd
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Avlastar, minskar smärta och
mobiliserar

STORLEK

1

2

3

4

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

75 – 90

90 – 105

105 – 120

120 – 135

122 8490 008+ 00°

+ = Utförande (1) short, (2) long
° = Storlek (1 – 4)
Δ

Bauerfeind, icke-interventionell studie, ej publicerade uppgifter

experts.bauerfeind.com/softec-dorso
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CerviLoc® | CerviLoc® S

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Stabiliserar och avlastar halskotpelaren

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Smärttillstånd i halskotpelaren
(cervikalt syndrom)

• Avlastar halskotpelaren på ett anpassat
sätt

+ Enkel användning

• Whiplashskada

+ Digital mätning

CerviLoc S

• Den integrerade, ﬂexibla
plastförstärkningen hos CerviLoc S ger
bättre stöd

• Svåra smärttillstånd i
halskotpelaren (svårt cervikalt
syndrom)

• Bekväm att ha på sig tack vare det mjuka,
anatomiskt formade skumgummit med
utskärning för hakan

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

+ Hudvänligt material som andas

RYGGRAD &
NACKE

Sedd från sidan

Färger: natur

• Medelsvår whiplashskada
• Blockering

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

ANVÄNDNINGSINFORMATION

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Tre olika höjder med vardera två
omfångsstorlekar tar hänsyn till olika typer
av halspartier

STORLEK

1

2

3

4

5

6

Höjd (cm)

6,5

8,5

10

6,5

8,5

10

Omkrets hals (cm)

32 – 38

34 – 40

34 – 40

36 – 44

36 – 44

38 – 48

+ = Utförande (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Storlek (1 – 6)

experts.bauerfeind.com/cerviloc | experts.bauerfeind.com/cerviloc-s

ARTIKELNR
120 959+ 0010 00°
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FÖR EN RIKTAD
BEHANDLING AV
HAND, ARMBÅGE
OCH AXLAR

Modellen bär handortosen ManuLoc®.

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

RYGGRAD &
NACKE

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

79

80

INDIKATIONSFÖRESKRIFT
FÖR BEHANDLING AV ARM OCH AXLAR
MUSKELAKTIVERANDE
®

PRODUKT

ManuTrain

EpiTrain®

OmoTrain®

OmoTrain® S

ManuLoc®

ManuLoc®
long

PRODUKTEGENSKAP

Avlastar och
stabiliserar
handleden

Avlastar och
stabiliserar
armbågsleden

Avlastar och
stabiliserar
axelleden

Avlastar och
stabiliserar
axelleden

Immobiliserar
handleden

Immobiliserar
handleden och delar
av underarmen

92

93

82

SIDA
INDIKATIONER
Irritationstillstånd
(posttraumatiskt / postoperativt)
Preoperativt
Förebygga / förhindra recidiv
Distorsion
Kontusion
Instabilitet, t ex vid fjädrande armbågsben
lindrig
Artros / artrit

måttlig
svår

Skador på kollateralligamenten
i tummen (t ex skidtumme)
Ledbandsskador i ﬁnger / hand
Förlamning
lindrig
Tendovaginit
(senskideinﬂammation)

måttlig
svår
lindrig

Karpaltunnelsyndrom

måttlig
svår

Tendomyopati
Epicondylitis lateralis /
medialis humeri
Bristning i rotatormanschetten (komplex)
Subcapital humerusfraktur
SLAP-skada
Axelprotesimplantation
Axelluxation
Skada på axelleden (AC-ruptur)

90

83

84

81

STABILISERANDE
RhizoLoc

Immobiliserar
handleden, delar av
underarmen och
ﬁngrarna

Stabiliserar tummens Immobiliserar
grund- och sadelled
handleden med
tumﬁxering

86

87

®

ManuLoc
Rhizo long

ManuLoc
Rhizo long Plus

OmoLoc

Immobiliserar
handleden och delar
av underarmen med
tumﬁxering

Immobiliserar hela
handen och delar av
underarmen

Immobiliserar
axlarna

88

89

®

SecuTec Omo

EpiPoint®

Immobiliserar axlarna
med individuell
positionering av
armen och
mobiliseringsfunktion

Riktad avlastning
av senfästena i
armbågen

94

95

91

Akut

RYGGRAD &
NACKE

85

ManuLoc
Rhizo

®

FOT &
FOTLED

ManuLoc
long Plus

AVLASTANDE
®

KNÄ, LÅR &
HÖFT

®

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

®

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

®

82

ManuTrain®
Avlastar och stabiliserar
handleden

Två anatomiskt formade pelotter

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kroniska, posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd

• Stabiliserar och aktiverar handleden genom
jämn, cirkulär kompression

+ Enkel användning

• Distorsioner (handledsskador,
t. ex. stukningar)

• Tryckavlastar nerver och kärl genom
viskoelastiska, anatomiskt formade pelotter

+ Stickat material

• Artros (ledförslitning)

• Stabiliserar handen enligt indikationen
genom formbar stav för handﬂatan

+ Digital mätning

• Instabilitet, t ex vid fjädrande
armbågsben
• Tendovaginit
(senskideinﬂammation)
• Förebygga / förhindra recidiv

+ Hudvänligt material som andas
+ Komfortzon

• Avlastar handleden ytterligare genom
användning av stav för handﬂatan och
kardborrband

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Grepp utan irritation tack vare stickat
material utan söm mellan tummen och
pekﬁngret

Utföranden: höger sida,
vänster sida

Färger: natur, svart, titan

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Den formbara staven för handﬂatan
möjliggör funktionsinställning av handen
enligt indikationen

LEVERANSOMFÅNG
Inklusive påtagningshjälp

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Avsevärt mindre besvär
efter 2 veckor

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

14 – 15

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19

19 – 20

110 5150 30*0 +0°

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 6)
Δ

Spallek M., Akute Handgelenk- und Unterarmbeschwerden; Schnell wieder fit mit muskelaktivierender Bandage; Ärztliche Praxis, 44. Jahrgang, Nr. 20, S. 12 – 14. 1992

experts.bauerfeind.com/manutrain
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ManuLoc®

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar handleden

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd

+ Enkel användning

• Preoperativt

• Fixerar handleden både i extension / ﬂexion
samt radiellt och ulnärt tack vare
aluminiumstavar

• Karpaltunnelsyndrom
(lindrigt)

• Ortosen förhindrar oönskade rörelser i den
distala och proximala handleden

• Tendovaginit (medelsvår)

• Den anatomiskt utformade mellanhandsstaven stabiliserar handleden i funktionsställning och kan anpassas individuellt

• Distorsioner / kontusioner
• Artros (medelsvår)

• Ortosens utformning möjliggör funktionella
griprörelser och upprätthåller på så sätt
mobiliteten
• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna

+ Hudvänligt material som andas
+ Komfortzon
+ Anpassning utan verktyg
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: universal
(tumöppningar på båda sidor)

• Stor rörelsefrihet för tummen tack vare
stora tumöppningar på båda sidorna – kan
därmed användas både på höger och
vänster hand

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Kanter med ultraljudssvetsteknik för bättre
hållbarhet och snyggare utseende

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Mellanhandsstaven med luftspalter och
sidostavarna av aluminium kan formas
individuellt

STORLEK

0

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2080 00°

° = Storlek (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc

RYGGRAD &
NACKE

Kanter med ultraljudssvetsteknik

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Mellanhandsstavar och
sidostavar

84

ManuLoc® long
Immobiliserar handleden och delar av
underarmen

Mellanhandsstavar och
sidostavar

Kanter med ultraljudssvetsteknik

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd,
t ex efter gipsning av
radiusfrakturer

• Fixerar handleden både i extension / ﬂexion
samt radiellt och ulnärt tack vare förlängda
aluminiumstavar

+ Enkel användning
+ Hudvänligt material som andas
+ Komfortzon

• Preoperativt

• Begränsar rotationsrörelser i handleden tack
vare ortosens längre hävarm

• Karpaltunnelsyndrom
(medelsvårt)

• Ortosen förhindrar oönskade rörelser i den
distala och proximala handleden

+ Digital mätning

• Tendovaginit
(medelsvår med smärta vid vila
och på natten)

• Stor rörelsefrihet för tummen tack vare stora
tumöppningar på båda sidorna – kan därmed
användas både på höger och vänster hand

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Distorsioner / kontusioner

• Fixerar i funktionell ställning vid fungerande
grepprörelse tack vare formbar
mellanhandsstav

• Artros (medelsvår)

• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna

+ Anpassning utan verktyg

Färger: titan
Utföranden: universal
(tumöppningar på båda sidor)
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Kanter med ultraljudssvetsteknik för bättre
hållbarhet och snyggare utseende, den mjuka
vadderingen bäddar in den känsligare huden
mot armbågen

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
ANVÄNDNINGSINFORMATION

• 22 % bättre funktion i vardagen
sex veckor efter operationen

• De förlängda sidostavarna och
mellanhandsstaven med luftspalter av
aluminium kan formas individuellt

STORLEK

0

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2082 00°

° = Storlek (0 – 3)
21 cm
Δ

Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016.
Mer information finns på bauerfeind-life.de

experts.bauerfeind.com/manuloc-long
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ManuLoc® long Plus

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar handleden,
delar av underarmen och ﬁngrarna

Formbart handstöd

Sedd från sidan med
funktionsställning

Kanter med ultraljudssvetsteknik

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Posttraumatiskt (multipla,
komplexa skador i hand / ﬁngrar)

• Stabiliserar handleden, underarmen och
ﬁngrarna; tummen är fortfarande fritt rörlig

+ Enkel användning

• Preoperativt och postoperativt,
t ex Dupuytrens sjukdom,
mellanhandsfrakturer

• Justerbara positioneringslägen i IntrinsicPlus-läge eller normalläge för att minska
smärta och undvika skador pga. immobilitet

+ Komfortzon

• Karpaltunnelsyndrom
(svårt – nattvila)

• Fixerar handleden både i extension / ﬂexion
samt radiellt och ulnärt tack vare förlängda
aluminiumstavar

+ Behandling i ﬂera steg

• Bred ﬁngerrem avlastar ledband och senor
medan ﬁngrarna hålls i läge

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Distorsioner / kontusioner
• Ledbandsskador i ﬁnger / hand

• Stor rörelsefrihet för tummen tack vare stora
tumöppningar på båda sidorna – kan därmed
användas både på höger och vänster hand
• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna

+ Anpassning utan verktyg
+ Digital mätning

Färger: titan

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

• Tendovaginit (svår)

+ Hudvänligt material som andas

RYGGRAD &
NACKE

Mellanhandsstavar och
sidostavar

Utföranden: universal
(tumöppningar på båda sidor)
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Fixerar i funktionsställning tack vare formbar
mellanhandsstav
MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Kanter med ultraljudssvetsteknik för bättre
hållbarhet och snyggare utseende, den mjuka
vadderingen bäddar in den känsligare huden
mot armbågen

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• De förlängda sidostavarna och
mellanhandsstaven med luftspalter av
aluminium kan formas individuellt

STORLEK

0

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5341 0080 00°

° = Storlek (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-long-plus

21 cm
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RhizoLoc®
Stabiliserar tummens
grund- och sadelled

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

Kardborrﬂik för mobilisering

Aluminiumbygel

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Postoperativa och
posttraumatiska
irritationstillstånd

• Stabiliserar tummens grund- och sadelled

+ Enkel användning

• God stabilisering av tummens grundled tack
vare aluminiumbygeln

+ Hudvänligt material som andas

• Skador på kollateralligamenten,
t ex skidtumme

• Begränsningsbar rörelsefrihet för tummens
grundled (dynamisering) tack vare
kardborrﬂik

+ Anpassning utan verktyg

• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Tumbasartros (lindrig)
• Distorsioner / kontusioner

• Hög komfort tack vare material med
luftporer som andas

+ Komfortzon

Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Rörelsefrihet i handleden tack vare den
smala remmen och den lilla, omslutande
ringen

ANVÄNDNINGSINFORMATION
BEVISAD EFFEKT I STUDIE

• Aluminiumbygel som kan formas
individuellt

Δ

• Smärtlindring genom ﬁxering
av tummens sadelled
(till MCP-I-leden) vid polyartros i
ﬁngrarna

STORLEK

1

2

Omkrets handled (cm)

12,5 – 16

16 – 20

Omkrets tumme (cm)

5–7

6,5 – 9

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 2)
Δ

Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10 – 12, 2013

experts.bauerfeind.com/rhizoloc

ARTIKELNR

2

120 5330 1080 +0°

1
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ManuLoc® Rhizo

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar handleden med tumﬁxering

Kanter med ultraljudssvetsteknik

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Akuta, posttraumatiska och
postoperativa irritationstillstånd i
handled och tumme

• Ortosen förhindrar oönskade rörelser i den
proximala och distala handleden samt
tummens grund- och sadelled

+ Enkel användning

• Preoperativt

• Fixerar handleden med formbara
aluminiumstavar

• Radialsidig tendovaginit
(medelsvår)

+ Hudvänligt material som andas
+ Komfortzon
+ Anpassning utan verktyg

• Stabiliserar handleden i funktionsställning
tack vare anatomiskt formad
mellanhandsstav

+ Behandling i ﬂera steg

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Distorsioner / kontusioner

• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna

• Ledbandsskador i
ﬁnger / hand

• Kanter med ultraljudssvetsteknik för bättre
hållbarhet och snyggare utseende

Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Tumbasartros (svår)
• Karpaltunnelsyndrom
(lindrigt)

ANVÄNDNINGSINFORMATION

RYGGRAD &
NACKE

Tumﬁxering som kan ställas in
individuellt

+ Digital mätning

Färger: titan

Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Mellanhandsstavar och
sidostavar

• Mellanhandsstaven med luftspalter,
sidostavarna och bygeln av aluminium kan
formas individuellt
MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Under behandlingens gång kan tummen
dynamiseras allt mer och tumﬁxeringen tas
bort helt

STORLEK

0

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo
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ManuLoc® Rhizo long
Immobiliserar handleden och delar
av underarmen med tumﬁxering

Mellanhandsstavar och
sidostavar

Tumﬁxering som kan ställas in
individuellt

Aluminiumbygel

Kanter med ultraljudssvetsteknik

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd,
t ex efter gipsning av
skafoidfrakturer

• Ortosen förhindrar oönskade rörelser i den
proximala och distala handleden samt
tummens grund- och sadelled

+ Enkel användning

• Preoperativt

• Begränsar rotationsrörelser i handleden
tack vare ortosens längre hävarm

• Radialsidig tendovaginit
(medelsvår)

• Fixerar handleden med formbara
aluminiumstavar

• Tumbasartros (svår)

• Stabiliserar handleden i funktionsställning
tack vare anatomiskt formad
mellanhandsstav

• Distorsioner / kontusioner
• Karpaltunnelsyndrom
(medelsvårt)
• Skador på kollateralligamenten,
t ex skidtumme

+ Hudvänligt material som andas
+ Komfortzon
+ Anpassning utan verktyg
+ Behandling i ﬂera steg
+ Digital mätning

• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna
• Kanter med ultraljudssvetsteknik för bättre
hållbarhet och snyggare utseende, den
mjuka vadderingen bäddar in den känsligare
huden mot armbågen

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Mellanhandsstaven med luftspalter,
sidostavarna och bygeln av aluminium kan
formas individuellt
• Under behandlingens gång kan tummen
dynamiseras allt mer och tumﬁxeringen tas
bort helt

STORLEK

0

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0082 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long

≥ 21 cm
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ManuLoc® Rhizo long Plus

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar hela handen
och delar av underarmen

Tumﬁxering som kan ställas in
individuellt

Kanter med
ultraljudssvetsteknik

Kardborrknäppning med
återdragningsstopp

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Posttraumatiskt (multipla,
komplexa skador i hand / ﬁngrar)

• Stabiliserar handleden, underarmen och
ﬁngrarna inkl. tummen

+ Enkel användning

• Preoperativt och postoperativt,
t ex Dupuytrens sjukdom,
mellanhandsfrakturer

• Justerbara positioneringslägen för att minska
smärta och undvika skador pga. immobilisering

+ Komfortzon

• Fixerar handleden med formbara
aluminiumstavar

+ Behandling i ﬂera steg

• Komplexa ledbandsskador
i ﬁnger / hand pga. trauma

• Ortosen tas enkelt på med ena handen tack
vare praktiska kardborrknäppningar och
återdragningsstopp på remmarna

• Förlamningar
• Tendovaginit (svår)

• Kanter med ultraljudssvetsteknik för bättre
hållbarhet och snyggare utseende, den mjuka
vadderingen bäddar in den känsligare huden
mot armbågen

• Distorsioner / kontusioner

+ Hudvänligt material som andas
+ Anpassning utan verktyg
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

ANVÄNDNINGSINFORMATION

RYGGRAD &
NACKE

Formbart ﬁngerstöd

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Mellanhandsstavar och
sidostavar

• Fingerstödet levereras i neutralställning och
kan snabbt och utan verktyg formas i Intrinsic
Plus-ställning
MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Mellanhandsstaven med luftspalter,
sidostavarna och bygeln av aluminium kan
formas individuellt
• Ger stöd vid fysioterapi och mobilisering under
läkningsprocessen tack vare avtagbart
ﬁngerstöd och tumﬁxering

STORLEK

0

1

2

3

ARTIKELNR

Omkrets handled (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5347 0080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (0 – 3)

experts.bauerfeind.com/manuloc-rhizo-long-plus

≥ 21 cm
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EpiTrain®
Avlastar och stabiliserar
armbågsleden

DEN NYA
GENERATIONEN

Epicon+ Pads

Epicon+ Pads på produkten

Komfortzon vid armvecket

Lång stickad överarmsdel

Stickat material

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd,
t ex epikondylit

• Den terapeutiska kompressionen från det
stickade materialets strukturerade yta ger
tillsammans med Epicon+ Pads en märkbar
avlastning och riktad smärtlindring

+ Enkel användning

• De viskoelastiska Epicon+ Pads med
öppningar för epikondylerna omfördelar
stödförbandets kompression från
epikondylerna till den omgivande
mjukdelsvävnaden och gör det möjligt att
placera stödförbandet på ett säkert sätt

+ Komfortzon

• Den mjuka och extra andningsaktiva
komfortzonen vid armvecket på det
anatomiskt formade stickade materialet ger
hög komfort

Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida

• Artros / artrit
(ledförslitning / ledinﬂammation)
• Tendinopati (degenerativ
sensjukdom)
• Tendomyopati
(sjukdom i muskelsena)
• Förebyggande / förhindrande av
återfall

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: natur, svart, titan

• Epicon+ Pads avlastar epikondylerna och
massagenopporna, som är av ett fastare
material, utövar en välgörande
tryckvariationsmassage på muskel- och
senfästena vid rörelse

Tillval: Måttbeställning i natur
och titan, silikonband,
kardborreknäppning
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 50 % mindre smärta efter
14 dagar jämfört med i början
av behandlingen med EpiTrain
(kontrollgruppen: - 19 %)

STORLEK

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Största underarmsomkretsen (cm) 21–23

23–25

25–27

27–29

29–31

31–33

33–35

110 6160 40*0 00°

* = Färg (1) natur, (7) svart, (8) titan
° = Storlek (0 – 6)

Måttbeställs: De exakta mätpunkterna framgår av
måttbeställningsblocket eller måttbeställningsbladet, sidan 104.

Δ

0

Valle-Jones et al., Controlled trial of an ellbow support (EpiTrain) in patientes with acute painful conditions of the ellbow:
a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224 – 233, 1990

experts.bauerfeind.com/epitrain
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EpiPoint®

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Riktad avlastning av
senfästena i armbågen

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Epicondylitis lateralis humeri
(inﬂammation i muskelfäste,
tennisarm)

• Ger riktad avlastning av överansträngda
strukturer tack vare anpassad kompression
på underarmen

+ Enkel användning

• Epicondylitis medialis humeri
(inﬂammation i muskelfäste,
golf- och kastararmbåge)

• Den viskoelastiska fempunktspelotten
stimulerar triggerpunkterna och möjliggör
en exakt kompression

• Förebygga / förhindra recidiv

• Individuell, steglös tryckanpassning med
elastiskt reglerband
• Rött signalområde på reglerbandet visar för
kraftigt tryck

+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: svart, titan
Utföranden: universal

LEVERANSOMFÅNG
Visas också (12 st.)

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• 23 % mindre smärta
(hos patienter med positivt
Extensor Grip Test)

STORLEK

UNIVERSAL

ARTIKELNR

Omkrets underarm (cm)

22,5 – 33

120 6350 10*0 000

* = Färg (7) svart, (8) titan

Δ

Doktorsavhandling: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

experts.bauerfeind.com/epipoint

RYGGRAD &
NACKE

Fempunktspelott

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Rött signalområde visar ett
för kraftigt påverkande tryck
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OmoTrain®
Avlastar och stabiliserar axelleden

Avtagbar deltapelott

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kroniska, posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd

• Det komprimerande stickade materialet och
remsystemets dragverkan har en centrerande effekt på glenohumeralleden

+ Hudvänligt material som andas

• Förebygga / förhindra recidiv

• Den viskoelastiska deltapelotten med
friktionsnoppor masserar axlarnas
mjukdelar vid rörelse; ledförnimmelsen
förbättras, resorptionen av ödem och
utgjutningar påskyndas, smärta lindras

• Omartros

+ Stickat material
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan

• Remstyrningen lämnar bröstpartiet öppet
• Deltapelotten kan om så önskas sättas fast
och ﬂyttas vid behov

Utföranden: samma utförande för
höger och vänster sida
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

BEVISAD EFFEKT I STUDIE Δ
• Främjar den funktionella
behandlingen vid
rotatormanschettskador eller
tendinos

STORLEK

0

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7170 2080 00°

° = Storlek (0 – 6)
Δ

Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage,
Aktuelle Traumatologie, S. 35 – 78, April ’91.

experts.bauerfeind.com/omotrain
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OmoTrain® S

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Avlastar och stabiliserar axelleden

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Kroniska, posttraumatiska eller
postoperativa irritationstillstånd

• Det komprimerande stickade materialet och
remsystemets dragverkan förbättrar
humerushuvudets koadaption mot
glenoiden

+ Enkel användning

• Den viskoelastiska deltapelotten med
friktionsnoppor masserar axelns mjukdelar
vid rörelse, vilket lindrar smärta,
ledförnimmelsen förbättras och den
ledstabiliserande muskulaturen aktiveras

+ Digital mätning

• Deltapelotten kan om så önskas sättas fast
och ﬂyttas

Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Omartros

+ Hudvänligt material som andas
+ Stickat material

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

• Stödförbandet tas snabbt och enkelt på tack
vare direkt remstyrning

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

• Förebygga / förhindra recidiv

RYGGRAD &
NACKE

Avtagbar deltapelott

STORLEK

0

1

2

3

4

5

6

ARTIKELNR

Omkrets (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7171 0080 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (0 – 6)

experts.bauerfeind.com/omotrain-s
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OmoLoc®
Immobiliserar axlarna

Mjuka underlagsplösar

Förslutning med ﬁngerﬁcka

Med axelrem

Breda hand- / armöglor stödjer
armen över en stor yta

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Immobilisering, t ex efter en
axeloperation

• Fixerar axelleden i 0°-abduktionsställningen
(internt roterat), t ex för att säkerställa
operationsresultatet

+ Enkel användning

• Posttraumatiskt, preoperativt

• Underarmen ﬁxeras i erforderlig ﬂexion på
90 – 100°, vilket på så sätt kan lindra smärta

• Axelluxation

• Säker ﬁxering och perfekt passform tack
vare tre armöglor som kan positioneras
individuellt
• Säker och situativ anpassning tack vare
magknäppning med dragremssystem
• Mer hygienisk tack vare ortosens
konstruktion
• Ingen axelrem behövs; felställningar och
därmed förknippade spänningar i friska
axlar kan på så sätt undvikas; axelremmen
ﬁnns dock som reservdel

+ Hudvänligt material som andas
+ Digital mätning

BESTÄLLNINGSALTERNATIV
Färger: titan
Utföranden: höger sida,
vänster sida
Tillval: Axelremmen ﬁnns som
reservdel
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Fixering av underarmen i medicinskt
terapeutiskt korrekt position, 90 – 100°

STORLEK

1

2

ARTIKELNR

Omkrets midja (cm)

upp till 100

100 – 130

120 7360 1120 +0°

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida
° = Storlek (1 – 2)

experts.bauerfeind.com/omoloc
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SecuTec® Omo

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED

Immobiliserar axlarna med individuell
positionering av armen och
mobiliseringsfunktion

INDIKATIONER

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

BAUERFEIND PLUS

• Bristning i rotatormanschetten
(komplex)

• Fixerar axelleden i abduktion som kan väljas
fritt för att avlasta senapparaten

+ Hudvänligt material som andas

• Subcapital humerusfraktur

• Smärtlindring genom begränsning

• SLAP-skada

• Mobilisering är möjlig genom att inåt- resp.
utåtrotation aktiveras med ett knapptryck

BESTÄLLNINGSALTERNATIV

• Höjdjustering av armstödet efter den
individuella armlängden; lutningsvinkeln
justeras automatiskt

Utföranden: höger sida,
vänster sida

• Axelprotesimplantation
• Axelluxation
• Posttraumatiska, postoperativa
irritationstillstånd
• Preoperativt
• Skada på axelleden (AC-ruptur)

• Avlastar handen tack vare avtagbart handstöd
• Säker och individuell anpassning tack vare
magknäppning med dragremssystem
• Aktiveringen av rotationen är avsedd att
avlasta och öka komforten på natten och ska
endast användas på inrådan av läkare

+ Digital mätning

Färger: titan

Tillval: Axelremmen ﬁnns som
reservdel
Tillbehör / reservdelar:
ﬁnns tillgängligt

• Ingen axelrem behövs; felställningar och därmed
förknippade spänningar i friska axlar kan på så
sätt undvikas; axelremmen ﬁnns dock som
reservdel

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

ANVÄNDNINGSINFORMATION
• Justerbar i två rörelseplan
• Abduktionsvinkel upp till 60° kan ställas in
individuellt
• Inåt- och utåtrotation kan regleras med ett
knapptryck
• Bäckenselen kan lutas för att anpassas efter
kroppsformen
• Ingen axelrem behövs eftersom armstödet
stöttas på bäckenselen

STORLEK

UNIVERSAL

ARTIKELNR

Omkrets höft (cm)

70 – 140

121 7505 0120 +01

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida

experts.bauerfeind.com/secutec-omo

RYGGRAD &
NACKE

Rotation

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Abduktion/adduktion
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HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

MÅTT- OCH
SERIETILLVERKNING

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

RYGGRAD &
NACKE

KNÄ, LÅR &
HÖFT

FOT &
FOTLED
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Du kan alltid ladda ned de enskilda beställningsblanketterna under följande länk:
https://www.bauerfeind.se/se_se/service/downloads/bestaellningsblanketter/
Vi skickar dig gärna måttbeställningsblocket »Train-aktivstöd»
utan kostnad (Artikelnr 190 0106 0001 002).

TIPS VID
MÄTNING
Mät alla värden som anges på måttblanketterna
– endast om uppgifterna är fullständiga kan
produkten tillverkas med exakt passform.
Personer med utpräglad tendens till svullnader
ska om möjligt mäta på morgonen.
Markera längdmarkeringarna på huden med en
kajalpenna eller en annan hudvänlig penna för
att mäta omkretsen på ett på ett korrekt och
reproducerbart sätt.
Vid behandling av båda sidor bör
du mäta varje sida separat.
Mät inte spänt.
Kontrollera efter mätningen om alla nödvändiga
längd- och omkretsmått har angetts.

Knä
Mått tas stående med 30°
benställning, om kroppskonstitutionen medger detta.
Alla mått ska tas på ben utan
kläder.
Om kunden har svag bindväv,
hudﬂikar etc. kan man använda
en tunn strumpbyxa för att
underlätta mätningen.
Måttet tas på sidan av benet
med utgångspunkt från mitten
av knäskålen.
Beroende på produkt ska den
nödvändiga minimilängden för
omfångsmåttet beaktas.
Från och med ett låromfång på
över 60 cm rekommenderas
att ett silikonband sätts fast på
stödförbandet.

Fot
Längdmåttet tas stående, om
kroppskonstitutionen medger
detta.
Fotlängden mäts utvändigt från
hälen till lilltåns grundled.

Kunden-Nr.
Unterschrift
Datum

MalleoTrain

Medicinska hjälpmedel kan bara vara 100 % effektiva om de passar exakt.
Det förutsätter att relevanta kroppsmått fastställs exakt. Därför har vi tagit
fram olika beställningsblanketter för måttbeställning. Därmed kan du snabbt
och enkelt beställa önskad Bauerfeind-produkt i det utförande du behöver.
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MÅTTBESTÄLLNINGSBLANKETT
FOT &
FOTLED

GenuTrain®
E info@bauerfeind.se

Patientinformation

Kostnadsförslag

(t ex patientens
namn, patientens
initialer)

Omkrets

Längd

Knä
höger

vänster

natur

f

e–f

Färg
titan

f

e–f

Tillbehör
Silikonband * (+5 cm till längden)

1

1

KNÄ, LÅR &
HÖFT

Beställning

Kardborrknäppning*
upptill**
e–d

c

e–c

För en korrekt leverans krävs alltid alla erforderliga
måttuppgifter.
f1

Lår: Mät omkretsen minst 14 cm ovanför
knäets mitt (e). Om omkrets vid f1 är större än 47 cm måste
omkrets mätas högre upp, åtminstone vid e – f1 = 17 cm.

f

Lårfäste

e

Knäets mitt

d

Smalaste stället nedanför knäet

c

Vadomkrets: Mät omkretsen minst 12 cm under knäets mitt (e).

Anvisningar:
• Mät med lätt ﬂexion (30°).
• Längdmått mäts på utsidan av benet.
Avståndet e – f1 bör inte vara kortare än avståndet e – c.
• Från och med ett omkrets av f1 > 60 cm rekommenderas
att ett fästband med noppor sätts på.

Uppgifter om patienten***
man
kvinna
adipös

muskulös

Ålder

Kroppslängd

* Med pristillägg
** Kan inte kombineras med fästband; ej cirkulär
*** Valfritt, ange vid speciﬁka anatomiska egenskaper
för måttanpassad tillverkning
Beställaren ansvarar för felaktiga måttuppgifter.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

d

nedtill

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

e

RYGGRAD &
NACKE

Påtagningsöglor*

Stämpel

Kundnr

Underskrift
Datum
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MÅTTBESTÄLLNINGSBLANKETT

GenuTrain® P3
Patientinformation

E info@bauerfeind.se

(t ex patientens namn)

Kostnadsförslag

short (t.o.m. ca 170 cm kroppslängd)

Beställning

Omkrets

Längder

Knä
höger

vänster

f1

e – f1 = 18 cm

Färg
titan

natur

f

e–f

Tillbehör
Silikonband * (+5 cm till längden)
Reglerbandets position
Standard (lateral)

Avvikelse (medial)

Uppgifter om patienten**
man

kvinna

e

d

e–d

c

e–c

b1

e – b1 = 15 cm

adipös

muskulös

Ålder:

Kroppslängd:

Beställaren ansvarar för felaktiga måttuppgifter.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.

long (fr.o.m. ca 170 cm kroppslängd)
Omkrets

Längder

f1

e – f1 = 22 cm

f

e–f

För en korrekt leverans krävs alltid alla
erforderliga måttuppgifter.
f1
f
e
d
c
b1

Lår / övre stödförbandsslut
Lårfäste (ung. i mitten mellan e och f1)
Knäets mitt
Smalaste stället nedanför knäet, ca 5 – 6 cm
(Största) vadomkretsen
Nedre stödförbandsslut

e

d

e–d

c

e–c

b1

e – b1 = 17 cm

Stämpel

Kundnr

Anvisningar:

Observera följande:

• Mät stående med lätt
ﬂexion (30°)
• Ta längdmåttet på
benets utsida

•
•
•
•

min. omkrets f1 = 39 cm
min. omkrets f = 37 cm
min. omkrets e = 30 cm
min. omkrets b1 = 28 cm

cm

* Med pristillägg – ta hänsyn till den extra längden vid mätning
av patienten
** Valfritt, ange vid speciﬁka anatomiska egenskaper för
måttanpassad tillverkning

Underskrift
Datum
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MÅTTBESTÄLLNINGSBLANKETT
FOT &
FOTLED

GenuTrain® S
Patientinformation

E info@bauerfeind.se

(t ex patientens
namn, patientens
initialer)

Kostnadsförslag

e–f

e–d

c

e–c

b1

e – b1 = 18 cm

För en korrekt leverans krävs alltid alla erforderliga
måttuppgifter.
f1

höger

kort / short
(Stödförbandets längd, lår [e – f1] = 18 cm)
lång / long
(Stödförbandets längd, lår [e – f1] = 21 cm)

e

d

Knä
vänster

Tillbehör
Silikonband* (+ 5 cm till längden)
Uppgifter om patienten**
man
kvinna
adipös

muskulös

Ålder

Kroppslängd

* Med pristillägg – ta hänsyn till den extra längden vid
mätning av patienten
** Valfritt, ange vid speciﬁka anatomiska egenskaper för
måttanpassad tillverkning
Beställaren ansvarar för felaktiga måttuppgifter.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.

Lår

RYGGRAD &
NACKE

f

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

Beställning

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

f1

Längd

KNÄ, LÅR &
HÖFT

Omkrets

f

Lårfäste

e

Knäets mitt

d

Smalaste stället nedanför knäet

c

Vadomkrets: Mät omkretsen minst 12 cm under knäets mitt (e).
1

b

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

Kort / short-version: Mät omkretsen 18 cm ovanför knäets mitt (e).
Lång / long-version: Mät omkretsen 21 cm ovanför knäets mitt (e).

Vadomkrets 18 cm nedanför knäet

Anvisningar:
• Måttbeställningar endast i färgen titan.
• Mät med lätt ﬂexion (30°).
• Längdmått mäts på utsidan av benet.
• Valet av varianterna short / long rättar sig efter de individuella patientmåtten.
Long-versionen rekommenderas för personer som är 1,80 m eller längre.
• För leverans krävs minst följande omkretsmått:
f (14 cm ovanför knäet): minst 38 cm
e (knäets mitt): minst 32,5 cm
c (12 cm nedanför knäet): minst 28 cm

Stämpel

Kundnr

Underskrift
Datum
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MÅTTBESTÄLLNINGSBLANKETT

GenuTrain® S Pro
Patientinformation

E info@bauerfeind.se

(t ex patientens
namn, patientens
initialer)

Kostnadsförslag
Omkrets

f1
f

Längd

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

e–f

e–d

c

e–c

b1

e – b1 = 18 cm

För en korrekt leverans krävs alltid alla erforderliga
måttuppgifter.
f1

Knä
vänster

kort / short
(Stödförbandets längd, lår [e – f1] = 18 cm)

Tillbehör
Silikonband* (+ 5 cm till längden)
Uppgifter om patienten**
man
kvinna
adipös

muskulös

Ålder

Kroppslängd

* Med pristillägg – ta hänsyn till den extra längden vid mätning
av patienten
** Valfritt, ange vid speciﬁka anatomiska egenskaper för
måttanpassad tillverkning
Beställaren ansvarar för felaktiga måttuppgifter.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.

Lår
Kort / short-version: Mät omkretsen 18 cm ovanför knäets mitt (e).
Lång / long-version: Mät omkretsen 21 cm ovanför knäets mitt (e).

f

Lårfäste

e

Knäets mitt

d

Smalaste stället nedanför knäet

c

Vadomkrets: Mät omkretsen minst 12 cm under knäets mitt (e).
1

b

höger

lång / long
(Stödförbandets längd, lår [e – f1] = 21 cm)

e

d

Beställning

Vadomkrets 18 cm nedanför knäet

Anvisningar:
• Måttbeställningar endast i färgen titan.
• Mät med lätt ﬂexion (30°).
• Längdmått mäts på utsidan av benet.
• Valet av varianterna short / long rättar sig efter de individuella patientmåtten.
Long-versionen rekommenderas för personer som är 1,80 m eller längre.
• För leverans krävs minst följande omkretsmått:
f (14 cm ovanför knäet): minst 38 cm
e (knäets mitt): minst 32,5 cm
c (12 cm nedanför knäet): minst 28 cm

Stämpel

Kundnr

Underskrift
Datum
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MÅTTBESTÄLLNINGSBLANKETT
FOT &
FOTLED

MalleoTrain®
E info@bauerfeind.se

Patientinformation

Kostnadsförslag

(t ex patientens
namn, patientens
initialer)

Omkrets

Färg
titan

natur

1

A–b

b

A–b

Tillbehör
Kardborrknäppning *
Mätpunkter för pelotter **
RYGGRAD &
NACKE

b

1

h
1

2
2

A–a
(Fotlängd)

A

För en korrekt leverans krävs alltid alla erforderliga
måttuppgifter.
b

Vadens början: Mät omkretsen minst 16 cm ovanför hälen (A).

b

Minsta omkretsen ovanför vristen

h

Spann (cirkulärt mått uppmätt runt hälen)

a

Omkrets bakom lilltåns grundled

A

Häl

Uppgifter om patienten***
man
kvinna
adipös

muskulös

Ålder

Kroppslängd

* Med pristillägg
** Specialposition för pelotterna (vristernas position avviker
kraftigt från normen)
*** Valfritt, ange vid speciﬁka anatomiska egenskaper för
måttanpassad tillverkning
Beställaren ansvarar för felaktiga måttuppgifter.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

a

1

vänster

A – a Fotlängd utan spets
Anvisningar:
• Ange pelottpunkter vid specialpositionering.
• Avstånd från inre till yttre fotknöl
(uppmätt horisontellt runt hälsenan)
• Avstånd från inre till yttre fotknöl (uppmätt runt fotsulan)

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

1

Längd

Fot
höger

KNÄ, LÅR &
HÖFT

Beställning

Stämpel

Kundnr

Underskrift
Datum
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MÅTTBESTÄLLNINGSBLANKETT

EpiTrain®
E info@bauerfeind.se

Patientinformation

Kostnadsförslag

(t ex patientens
namn, patientens
initialer)

Beställning

Omkrets

Längd

f1

e – f1

f

e–f

e

Arm
höger

vänster

Färg
titan

natur

Tillbehör
Silikonband * (+3 cm till längden)
Kardborrknäppning *
upptill**

nedtill

Uppgifter om patienten***
man
kvinna

d

e–d

c

e–c

adipös

muskulös

Ålder

Kroppslängd

* Med pristillägg
** Kan inte kombineras med fästband; ej cirkulär
*** Valfritt, ange vid speciﬁka anatomiska egenskaper för
måttanpassad tillverkning

För en korrekt leverans krävs alltid alla erforderliga
måttuppgifter.
f1

Överarm: Mät omkretsen minst 10 cm ovanför
armbågsböjen (e).

f

Början av överarmen

e

Armbågsböjen

d

Mitt på underarmsmuskeln

c

Muskelfäste: Mät omkretsen minst 12 cm nedanför
armbågsböjen (e).

Anvisningar:
• Mät med lätt ﬂexion (30°).
• Armbågsböjen (e) är utgångspunkten för mätningen av längdmåttet.
• Måttbeställning omfattar ingen rem

Beställaren ansvarar för felaktiga måttuppgifter.
Måttbeställda produkter kan inte returneras.

Stämpel

Kundnr

Underskrift
Datum

Anteckningar

Företag (stämpel)

MÅTT- &
SERIETILLVERKNING

Artikelnummer

HAND, ARMBÅGE &
AXLAR

Artikel

Leveransadress (om annan)

RYGGRAD &
NACKE

titan

natur

Färg

Underskrift

Medarbetare

Datum

svart

Kontaktperson

Kundnr

KNÄ, LÅR &
HÖFT

short long

Version
1

FOT &
FOTLED

2

4

3

0

R

L

Storlek

Utförande

5

Bauerfeind Nordic AB
Storgatan 14
114 55 Stockholm
info@bauerfeind.se

6

P +46 (0) 774 100 020

7

BESTÄLLNINGSFORMULÄR
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2

BAUERFEIND –
AV MÄNNISKOR FÖR MÄNNISKOR.
FÖR ÖKAD LIVSKVALITET.

BAUERFEIND AG INTERNATIONALS FÖRSÄLJNINGS- OCH
LEVERANSVILLKOR
Priser
Priserna är nettopriser i euro från fabrik plus fraktkostnader
och eventuella skatter.

Bauerfeind AG är en av världens ledande
tillverkare av medicinska hjälpmedel. Våra
produkter får människor att röra på sig och är
därmed ett viktigt bidrag till att bibehålla och
återupprätta människors hälsa.
MEDICINSKA KUNSKAPER
OCH MEDICINSK KOMPETENS
Vi kombinerar kompetens inom teknik och
tillverkning från årtionden tillbaka med
nyskapande, samtidigt som vi kombinerar
traditionerna i vårt medelstora familjeföretag
med ett globalt tänkande. Våra specialister
har redan från första början samarbetat med
läkare, forskare och utvecklare. Resultatet är
patenterade och prisbelönta produkter och
tjänster.
Bauerfeinds stödförband och ortoser tas fram
och tillverkas i Tyskland, allt från trådarna till
den färdiga produkten.
EFFEKTIV MÅNGFALD
Bauerfeind har som åtagande att erbjuda
moderna ortopediska stödförband och ortoser
för att människor ska kunna leva ett aktivt liv
utan besvär ända upp i hög ålder. Produkterna
utmärker sig genom effektivitet som har
bevisats i medicinska studier och enastående
materialegenskaper.
Stödförbanden och ortoserna ger
förutsättningar för ny rörlighet genom
att främja tillfrisknandet efter skador och
operationer och motverka degenerativa
förändringar. Bauerfeinds höga kvalitetsstandarder garanterar att produkterna har
utmärkt effekt.

KOMPROMISSLÖS KVALITET
Bauerfeinds produkter uppfyller inte bara
standardkrav, utan de allra högsta kraven
på kvalitet, effektivitet och komfort. Detta
bekräftas genom regelbundna
testförfaranden, vilkas sigill och märken
våra produkter får uppvisa efter godkända
tester. Alla stödförband och ortoser från
Bauerfeind uppfyller kraven i lagen om
medicinska produkter (MPG) och EU:s
direktiv om medicintekniska produkter
93/42/EEG. CE-märkningen och
DIN SS-EN ISO 13485-certiﬁeringen
garanterar en tillförlitlig kvalitet.

Anvisningar:
Bauerfeinds medicinska hjälpmedel kan förskrivas oberoende av
ålder, förutsatt att måtten på det aktuella kroppspartiet passar in i det
produktspecifika storlekssystemet.

Frakt
På köparens bekostnad och risk, även om köparen inte står för
transportkostnaderna. Vid driftstörningar hos oss eller någon
av våra leverantörer, personalbrist, strejk, lockout eller force
majeure har vi rätt att förlänga leveranstiderna och avsäga oss
alla skyldigheter att leverera så länge hindret kvarstår.
Returer
Utanför garantin accepterar vi endast returer om detta meddelats på förhand (avisering), returen har godkänts av Bauerfeind
och leveransdokumenten har bifogats. Varan måste vara i
felfritt skick. Vi förbehåller oss rätten att generellt neka sådana
returer. Vi debiterar 10 euro per retur för hanteringskostnader
för returer utanför garantin. Vid returer fr.o.m. 1 månad efter
leveransdatum debiteras därutöver 20 procent av nettoordervärdet, dock högst 25 euro per artikel och styck, som hanteringsavgift. Vid retur mellan 6 och 12 månader efter leveransdatum debiteras därutöver 40 procent av nettoordervärdet,
dock högst 50 euro per artikel och styck. Returer utanför garantin, särskilt måttbeställda och specialtillverkade produkter,
samt returer som görs senare än 12 månader efter leveransdatum accepteras inte.
Betalning
Betalning ska ske omedelbart efter fakturering. Förstagångsleveranser sker mot förskottsbetalning. Om kunden inte betalar i
tid levereras ytterligare beställningar mot förskottsbetalning. Vi
debiterar en dröjsmålsränta på 8 procent över aktuell grundränta
från förfallodatumet. Vid betalning med check, växel etc. bedöms
betalningen endast ha gjorts när beloppet oåterkalleligt har bokförts på vårt konto.
Äganderättsförbehåll
Vi förbehåller oss äganderätten till alla levererade varor till
dess att köparen har erlagt betalning för samtliga fordringar
från affärsrelationen med oss. Ägarförbehållet gäller även
proportionerligt i händelse av att varan bearbetats eller
omarbetats. I händelse av vidareförsäljning gäller att därav
resulterande fordringar på tredje part, upp till våra totala
fordringar, överlåts till oss utan förbehåll. Trots överlåtelsen har
köparen rätt att inkassera dessa fordringar. Vår rätt att själva
inkassera fordringarna påverkas inte av detta. Dock förpliktigar
vi oss att inte kräva in fordringarna så länge köparen inte är sen
med betalningen. Om så dock är fallet kan vi kräva att köparen
tillkännager de överlåtna fordringarna och gäldenärerna, anger
alla uppgifter som krävs för inkasseringen, lämnar ut tillhörande
underlag och meddelar gäldenärerna (tredje part) överlåtelsen.
Köparen får varken pantsätta eller lämna de levererade varorna
som säkerhet. Vid utmätningar och konfiskering eller andra
förelägganden genom tredje part måste köparen meddela oss
utan dröjsmål och tillhandahålla oss all information och allt

underlag som krävs för att skydda våra rättigheter. Vi förbinder
oss att på köparens begäran frisläppa säkerheterna som
tillerkänts oss i den mån värdet överstiger fordringen som ska
säkras med mer än 20 procent, om fordringen ännu inte har
reglerats.
Reklamation
Garantianspråk pga. uppenbara brister gäller inte om dessa inte
utan dröjsmål påtalas för oss skriftligt enligt § 377 HGB (tyska
handelslagen). I övrigt preskriberas garantianspråk 1 år efter
att den levererade varan har överlämnats. Om varan är defekt
levererar vi en lämplig ersättningsvara. Reparationer kan av
hygieniska skäl endast utföras på tvättade eller hygieniskt
oklanderliga artiklar. Om otvättade varor skickas in förbehåller
vi oss rätten att debitera ett lämpligt schablonbelopp. Så länge
vi uppfyller våra skyldigheter att åtgärda felet, särskilt att
åtgärda brister eller leverera en felfri vara, har kunden inte rätt
att kräva nedsättning av priset eller att dra sig ur kontraktet,
såvida inte åtgärden misslyckas. Garantin täcker inte fel som
beror på normalt slitage och överbelastning, otillbörlig
användning, underlåtenhet att sköta produkten korrekt eller på
att bruksanvisningen inte har följts.
Ansvar
Kompensation medges inte, såvida det inte från vår, våra representanters eller agenters sida är fråga om grov försumlighet
eller avsiktliga handlingar. Denna ansvarsbegränsning avser
inte skador som resulterar av skada på liv, lem och hälsa eller
brott mot väsentliga skyldigheter enligt avtalet.
Laga domstol
Uppfyllelseort för alla tvister som härrör från affärsrelationen
är Gera, Tyskland.
Salvatorisk klausul
Om enskilda bestämmelser i dessa försäljnings- och leveransvillkor skulle upphöra att gälla påverkar detta inte övriga
bestämmelser. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av en
giltig som motsvarar ekonomisk mening och syfte.

Dataskyddsklausul/samtalsinspelning
I kvalitetssyfte spelar vi in slumpmässiga telefonsamtal
mellan köparen och våra medarbetare. Dessa samtalsinspelningar används endast i syfte att förbättra vår service
och raderas efter att de har utvärderats. De överlämnas
inte till tredje part. Köparen samtycker härmed till att
telefonsamtal spelas in för detta ändamål. Samtycket är
frivilligt och kan när som helst dras tillbaka av köparen för
framtiden.

Per den: Februari 2016
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