STOÐARBÓKIN 2013

Formáli
Við hjá Stoð hf. leitum stöðugt leiða til að auðvelda störf
lækna og annarra sérfræðinga sem nota þjónustu okkar fyrir
skjólstæðinga sína.
Þetta er tilgangurinn með útgáfu þessarar bókar. Henni er
ætlað að auðvelda val á stoðtækjum og samskipti okkar á milli. Í
bókinni eru á sjöttahundrað skýringamyndir af algengustu
stoðtækjum. Myndirnar eru til skýringar en sýna ekki nákvæma
útfærslu.
Allar myndir í bókinni eru númeraðar í samræmi við alþóðlega
staðla. Fyrstu sex tölurnar segja til um tegund tækis og á hvaða
líkamshluta tækið er borið en tölurnar þar fyrir aftan eru
flokkunarnúmer Stoðar.
Þessi bók á vonandi eftir að verða handhægt hjálpartæki við
val á stoðtækjum. Þó má aldrei gleyma því að náið samstarf
okkar á milli er besta tryggingin fyrir réttu vali stoðtækja fyrir
sameiginlega skólstæðinga okkar.
Starfsfólk Stoðar hf.

HRYGGSPELKUR

Bls 6

041209 Kviðslitbelti / Hernia girdles and trusses
060303 Mjaðmaspelkur / Sacro - iliac orthoses
060306 Mjóhryggjarspelkur / Lumbo – sacral orthoses
060309 Brjóstkassa–og bolspelkur / Thoraco -lumbo -sacral orthoses
060312 Hálsspelkur / Cervical orthoses
060315 Háls– og brjóstkassaspelkur / Cervico - thorasic orthoses

SPELKUR FYRIR EFRI ÚTLIMI

Bls 23

060603 Fingur spelkur / Finger orthoses
060609 Úlnliðsspelkur / Wrist orthoses
060613 Úlnliðs-, handar– og fingurspelkur / Wrist-hand-finger orthoses
060615 Olnbogaspelkur / Elbow orthoses
060618 Úlnliðs– og olnbogaspelkur / Wrist– elbow orthoses
060621 Axlarspelkur / Shoulder orthoses
060624 Axlar– og olnbogaspelkur / Shoulder—elbow orthoses
060627 Axlar-, olnboga– og úlnliðsspelkur / Shoulder-elbow-wrist orthoses

SPELKUR FYRIR NEÐRI ÚTLIMI
061206 Ökklaspelkur / Ankle - foot orthoses
061209 Hnéspelkur / knee orthoses
061212 Fótleggjaspelkur / Knee - ankle - foot orthoses
061215 Mjaðmaspelkur / Hip orthoses
061218 Fótleggjaspelkur með mjaðmastuðningi / hip-knee-ankle-foot orthoses

Bls 39

GERVIHENDUR
061806

Gervihandleggir frá úlnlið (án liða, innri hulsa og gervihanda)

061809

Gervihandleggir frá framhandlegg

061812

Gervihandleggir frá olnboga

061815

Gervihandleggir frá upphandlegg

061824

Gervihendur, óhreyfanlegar

Bls 65

061824B Gervihendur, hreyfðar og ólastýrðar
061824C Gervihendur, rafknúnar, með 2 rafnemum, 2 rafhlöðum og tengibúnaði
061824D Gervihendur, útlitshanskar
061825

Krókar fyrir gervihandleggi

061830

Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi

061833

Gerviolnbogaliðir fyrir gervihandleggi, ekki rafknúnir

061891

Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi, innri hulsur

061892

Harðar hulsur fyrir gervihandleggi, ytri hulsur

HEILDARLISTI GERVILIMIR
062403

Gervifótleggir frá rist

062406

Gervifótleggir frá ökklalið ( án liða, innri hulsa og framleista )

062409

Gervifótleggir frá kálfa ( án liða, innri hulsa og framleista )

062412

Gervifótleggir frá hné ( án liða, innri hulsa og framleista )

062415

Gervifótleggir frá læri ( án liða, innri hulsa og framleista )

062427A Gervifætur, framleistafætur með ökklalið
062427B Gervifætur, framleistafætur án ökklaliðs
062427C Gervifætur, Ökklaliðir
062430

Gerviliðir, snúningsliðir fyrir gervifótleggi án höggdempunar

062431

Höggdemparar í gerviliði fyrir gervifótleggi

062433

Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi

062440

Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi

062441A Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi
062441A Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa
062441B Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri
062492

Gervibaðfótleggir frá kálfa

062493

Gervibaðfótleggir frá læri

Bls 99

HRYGGSPELKUR

HRYGGSPELKUR

Flokkar
041209 Kviðslitsbelti / Hernia girdles and trusses
060303 Mjaðmaspelkur / Sacro - iliac orthoses
060306 Mjóhryggjaspelkur / Lumbo – sacral orthoses
060309 Brjóstkassa–og mjóhryggjaspelkur / Thoraco -lumbo -sacral
060312 Hálsspelkur / Cervical orthoses
060315 Háls– og brjóstkassaspelkur / Cervico - thoracic orthoses

Kviðslitsbelti

Hernia girdles and trusses

041209

041209RE0123

041209PET301

041209RE1125

Rehband 123

Pel Supply T301

Rehband 1125

Nárakviðslit

Nárakviðslit

Magakviðslit

041209RE1121

041209RE1121

041209CUF01

Rehband 1121

Rehband 1121

Stoð ehf - Sérsmíði

Magakviðslit,

Magakviðslit,gat fyrir
stomapoka.

Nárakviðslit, magakviðslit.

041209CR1351

041209NO0215

041209NO0212

CAROLI - 829/11351

NordiCare

NordiCare

Magakviðslit,

Nárakviðslit

Magakviðslit,
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Kviðslitsbelti

Hernia girdles and trusses

041209NO0210

041209RER122

NordiCare

NordiCare

Magakviðslit,

041209

Nárakviðslit
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Mjaðmaspelkur

Sacro—iliac orthoses

060303

060303RE1041

060303RE1042

060303RE1045

Rehband 1041

Rehband 1042

Rehband 1045

Leðurbelti til stuðnings við
spjaldhrygg.

Stuðningur við spjaldhrygg,
grindargliðnun, brot á
mjaðmagrind.

060303RE7131

060303CUF01

060303NO0102

Rehband 7131

Sérsmíði

Nordicare - Mama Mia

Grindargliðnun, óstöðuleiki í
spjaldhrygg

Stuðningur við spjaldhrygg, Stuðningur við spjaldhrygg/ Stuðningur við spjaldhrygg,
brot.
Neoprene
Neoprene

060303CA2151

060303NO0102

Camp Scandinavia

Nordicare - Mama Fix

Stuðningur við spjaldhrygg
og mjóbak
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Stuðningur við spjaldhrygg
og mjóbak

Mjóhryggjarspelkur

Lumbo—sacral orthoses

060306

060306CUT01

060306CUT02

060306CUT03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Skrið, spengingar, brot á
Hryggjarlið.

Skrið, spengingar,
hryggskekkja, aflaganir.
Lághitaplast.

Brot, spengingar, tvískipt.
Auðveld ásetning

060306CUT04

060306CUT05

060306CUT06

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Skrið, spengingar, brot á
hryggjarlið. Gert after
fyrirfram formuðu móti

Hryggskekkja. Gert eftir
Hryggskekkja, lömun,
fyrirfram formuðu móti, með aflögun.
réttingarpúðum.

060306CA0134

060306CA9071

060306RE1032

Camp0134

Camp9071

Rehband 1032

Stuðningur við mjóhrygg,
ófrískar, magamiklir, mjúkt
viðkomu.

Stuðningur við mjóhrygg,
mjög stöðugt við mjóbak,
lágt kvensnið.

Léttur stuðningur við
mjóhrygg.
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Mjóhryggjarspelkur

Lumbo—sacral orthoses

060306

060306RE1069

060306RE1070

060306RE1055

Rehband 1069

Rehband 1070

Rehband 1055

Stuðningur við mjóhrygg,
stíft, beint snið.

Stuðningur við mjóhrygg,
Stuðningur við mjóhrygg,
stíft, hátt, hægt að nota með mjög stöðugt.
teinum.

060306RE1056

060306RE1064

060306RE7139

Rehband 1056

Rehband 1064

Rehband 7139

Stuðningur við mjóhrygg,
hátt, mjög stöðugt.

Stuðningur við mjóhrygg,
mjög stíft.

Stuðningur við mjóhrygg,
stíft. Heldur hita á hrygg.

06306RE1079

060306RE2690

060306RE2670

Rehband 1079

Rehband 2690

Rehband 2670

Stuðningur við mjóhrygg.
Stíft. Kvensnið.
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Stuðningur við mjóhrygg,
stíft. Mjög hátt belti,
rennilás. Kvensnið

Stuðningur við mjóhrygg,
stíft. Mjög hátt, rennilás.
Karlsnið.

Mjóhryggjarspelkur

Lumbo—sacral orthoses

060306

060306RE1143

060306RE7130

060306CUF01

Rehband 1043

Rehband 7130

Sérsmíði

Stuðningur við mjóhrygg,
Vinnubelti fyrir erfiðisvinnu.

Stuðningur við mjóhrygg,
hitabelti.

060306RE1030

060306CUT08

060306MEK220

Rehband 1030

Sérsmíði / spinecor

Medi K220

Stuðningspúði sem hentar Idiopatisk Scoliosa.
sem viðbótar stuðningur við Hryggskekkjuspelka, mjúk,
Rehband bakspelkur.
sveigjanleg, mismunandi.

060306MEK200

060306MEK210

Medi K200

Medi K210

Stuðningur við mjóhrygg.
Kven og Karlsnið.

Stuðningur við mjóhrygg.
Kven og Karlsnið.

Stuðningur við mjóhrygg,
hátt belti, sérsaumað

Stuðningur við mjóhrygg.
Kven og Karlsnið.
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Mjóhryggjarspelkur

Lumbo—sacral orthoses

060306

060306MEK200

060306MEK220

060306MEK210

Medi K200

Medi K220

Medi K210

Stuðningur við mjóhrygg.
Kven og Karlsnið.

Stuðningur við mjóhrygg.
Kven og Karlsnið.

Stuðningur við mjóhrygg.
Kven og Karlsnið.

060306RE50R40

060306RE50R42

060306RE50R8

Rehband—50R40

Rehband—50R42

Rehband—50R8

Stuðningur við mjóhrygg,
mjórra um mitti .

Stuðningur við mjóhrygg,
stíft, hátt .

Stuðningur við mjóhrygg,
hátt belti, sérsaumað

060306AN6327

060306AN0617

060306MILMB06

Aspen—L0637

Aspen—L0617

Miami—LMB-06

Stuðningur við mjóhrygg,
Stuðningur við mjóhrygg,
mikill stiðnigur við mjóbak . mikill stíft, beint snið .
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Stuðningur við mjóhrygg.
Stíft, beint snið.

Mjóhryggjarspelkur

Lumbo—sacral orthoses

060306

060306AN6327
Aspen L0637

Stuðningur við mjóhrygg.
Stíft, beint snið.

060306RE50R52

060306RE50R50

Rehband 50R52

Rehband 50R50

Stuðningur við mjóhrygg,
stíft, hátt .

Stuðningur við mjóhrygg,
Karl og kvensnið.

Page 15

Brjóstkassa og bolspelkur Thoraco-lumbo-sacral orthoses

060309

060309CUT01

060309CUT02

060309CUT03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Brot, spengingar á hrygg.
Hryggspelka til að bæta
setstöðu. Háhitaplast.

Spengingar á hrygg, CP,
fjölfötlun. Bæta setstöðu.
Háhitaplast.

Brot, spenging á hrygg.
Samloka. Auðveld ásetning
þegar skipta þarf um
umbúðir. Háhitaplast.

060309CUT04

060309CUT05

060309CUT07

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Brjósthryggur, mjóbak.
Hindrar hreyfingar. Sniðið úr
tilbúnum einingum.
Háhitaplast.

Hryggskekkja. Gert eftir
Providence næturspelka til
fyrirfram formuðu móti, með réttingar á hryggskekkju.
réttingar á hryggskekkju.
Háhitaplast.

060309CA0C35

060309CA9056

060309MITLSO

Camp C35

Camp 9056

Miami Lumbar TLSO

3-punkta extensionsbelti.
Brjósthryggur. Hindrar
hreyfingar.
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Brjósthryggur. Hindrar
hreyfingar. KVENSNIÐ.

Hindrar hreyfingar í
brjósthrygg, kyfosa,
beinbrot, skrið.

bolspelkur

Thoraco-lumbo-sacral orthoses

060309

060309RE1068

060309CA9188

060309CUF01

Rehab 1068

Camp 9188

Sérsmíði

Bætt líkamsstaða. Kyfosa.
Hindrar hreyfingar í
Clavicle brot. Hægt að nota brjósthrygg, kyfosa.
með lumbosacral beltum frá Beinbrot. Skrið.
Rehband.

Hindrar hreyfingar í
brjósthrygg, kyfosa.
Beinbrot. Skrið.

060309ME5669

060309CUC01

060309CUC02

Medi Spinomed III

Sérsmíði

Sérsmíði

Osteoporosis, Juvenile
Schauermans og
hyperkyphosis.

CP, fjölfötlun, hryggstyrking. CP, fjölfötlun, hryggstrking.
Opin að framan til að létta
Opin að aftan til að létta
andardrátt. Koltrefjar.
andardrátt. Koltrefjar.

060309MESPIN

060309CUT08

060309OT28R16

Medi Spinomed

Sérsmíði / Spinecor

OttoBock 28R16

Osteoporosis, juvenile
Schauermans og
hyperkyphosis.

3-punkta extensionsbelti.
Idiopatisk Scoliosa.
Hryggskekkjuspelka, mjúk, Brjósthryggur, brot. Hindrar
hreyfingar. Eftirgefanlegt.
sveigjanleg, mismunandi
útfærslur.
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Brjóstkassa og bolspelkur Thoraco-lumbo-sacral orthoses

060309

060309OT28R14

060309ANTLSO2

060309RE50R59

OttoBock Dorso Arexa

Aspen Evergreen

Rehband 50R59

Hindrar hreyfingar í
3-punkta extensionbelti.
Brjósthryggur, brot. Hindrar brósthrygg, kyfosa,
beinbrot, skrið.
hreyfingar.

060309RE50R49

060309TL0386

Rehband 50R49

Teufel 40 386

Bætt líkamsstaða. Kyfosa. Bætt líkamsstaða. Kyfosa.
Clavicle brot. Hægt að nota Clavicle brot.
með lumbosacral beltum frá
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Brjósthryggur, mjóbak.
Hindrar hreyfingar.

HÁLSSPELKUR

Hálsspelkur

Cervical orthoses

060312

060312CUT01

060312CUT02

060312RAPHIL

Sérsmíði

Sérsmíði

Raven Philadelphia

Stuðningur við brotna eða
spengda hálsliði.

060312RASTAB
Raven Philadelphia stab

Stuðningur við brjósthrygg.
Notast með
060312RAPHIL.

Stuðningur við brotna eða
spengda hálsliði. Tvískipt.

Stuðningur við hálsliði
vegna áverka.

060312RE0103

060312RE1025

Rehband 103

Rehband 1025

Stuðningur við hálsliði, með Stuðningur við hálsliði,
plaststyrking með úrtöku
úrtöku fyrir höku.
fyrir höku.

060315RA2107

060312TT0PDC

060312TT0PDCS

Raven St Blaise

Tharmert PDC

Tharmert PDC swim

Brot á hálsliðum,
spengingar.
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Torticollis, áverkar,
gigtareinkenni, stífleiki.
Fullorðins og barnastærðir.

Torticollis, áverkar,
gigtareinkenni, stífleiki.
Fullorðins og barnastærðir.

Hálsspelkur

060312TTMIAM
Thömert Miami J

Stuðningur við hálsliði
vegna áverka.

060312RALINE
Raven Original
Philad. w. Liner

Hálsspelka með áklæði

Cervical orthoses

060312RAPEDI

060312RAINFA

Raven Philadelphia Pedi Raven Philadelphia infant

Stuðningur við hálsliði.
Barna og unglingastærð.

Stuðningur við hálsliði.
Barna og unglingastærð.

060312RAHALO

060312DA6810

Raven Philadelphia Halo Danmar Hensinger

Hálsspelka með
höfuðborða.

060312ÖS5054

060312SY562Q

Össur Resolve Halo

Symmetric Designs

óstoðugt brot á hálsliðum

060312

Hálskragi. Stuðningur við
hálslið. Fyrir extension og
flexion.

til að mínka óstöðugleika í
háls og halda höfði
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Hálsspelkur

Cervical orthoses

060312

060312ANVIST2

060312ANCOLL1

060312ANVIST4

Aspen Vista 2

Aspen Collar 1

Aspen Vista ts 4

Stuðningur við brotna eða
spengda hálsliði. Tvískipt.
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Stuðningur við brotna eða
spengda hálsliði. Tvískipt.

Stuðningur við brotna eða
spengda hálsliði.
Tvískipt.stuðnigur niður á
brjóst bak

SPELKUR FYRIR
EFRI ÚTLIMI

SPELKUR FYRIR EFRI ÚTLIMI

Contents
060603

Fingur spelkur / Finger orthoses

060609

Úlnliðsspelkur / Wrist orthoses

060613

Úlnliðs-, handar– og fingurspelkur / Wrst-hand-finger

060615

Olnbogaspelkur / Elbow orthoses

060618

Úlnliðs– og olnbogaspelkur / Wrist– elbow orthoses

060621

Axlarspelkur / Shoulder orthoses

060624

Axlar– og olnbogaspelkur / Shoulder– elbow orthoses

060627

Axlar-, olnboga– og úlnliðsspelkur / Shoulder-elbow-wrist

Fingurspelkur

Finger orthoses

060603

060603CUT03

060603CUT01

060603CUT02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. Beinbrot á þumli,
tognun. Lághitaplast.

Óliðuð. Beinbrot á þumli,
tognun. Háhitaplast.

Óliðuð. Beinbrot á fingri,
tognun. Lághitaplast.

060603CUS01

060603CUF01

060603RE4802

Sérsmíði

Sérsmíði

Rehband 48020

CP meðferð. Silikon með
eða án koltrefja styrkingar.
Þrýstingur á grunnlið
þumals.

CP meðferð, leður,
plaststyrking. Þrýstingur á
grunnlið þumals.

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing.

060603NC1568

060603DEL501

060603NCL620

NorthCoast Murphy
hringur

Deroyal 501

North Coast L620

Óliðuð. Kontraktur. Leyfir
hreyfingu.

Óliðuð. Kontraktur.
Sveigjanleg, dynamisk.

Óliðuð. Kontraktur.
Lághitaplast.
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Fingurspelkur

Finger orthoses

060603

060603RE4064

060603RE4146

060603RE4084

Rehband 4064

Rehband 4146

Rehband 4084

Óliðuð. Kontraktur. Leyfir
hreyfingu.

Óliðuð. Kontraktur.
Sveigjanleg, dynamisk.

060603RE4085

060603RE4086

060603RE4075

Rehband 4085

Rehband 4086

Rehband 4075

Óliðuð. Kontraktur.

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing,
millilengd.

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing,
löng.

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing,
löng.

060603RE4074

060603RE4026

060603RE4076

Rehband 4074

Rehband 4026

Rehband 4076

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing,
stutt.
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Óliðuð. Liðslit, liðeyðing,
Létt stuðningsspelka.

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing.

Fingurspelkur

Finger orthoses

060603

060603RE4021

060603RE4103

060603RE9010

Rehband 4021

Rehband 4103

Rehband 9010

Til réttingar og stuðnings við Léttur stuðningur við úlnlið
ulnardeviation í fingrum v/
v/t.d. sinaskeiðabólgu .
gigtar eða eftir aðgerð.

Léttur stuðningur við úlnlið
v/t.d. sinaskeiðabólgu .

060603RE4068

060603RE4103

060603RE9010

Rehband 4068

Rehband 4103

Rehband 9010

Stuðningur við úlnlið og
þumal. V/CP, SMA.
Barnaspelka.

Léttur stuðningur við úlnlið
v/t.d. sinaskeiðabólgu.

Léttur stuðningur við úlnlið
v/t.d. sinaskeiðabólgu.

060603MEK413

060603MER140

060603NC5875

Medi Manumed Active

Medi Rhizomed

North Coast Oval 8

Stuðningur við þumal.
Rhizarthrotis, liðbandaslit,
m.m.

Óliðuð. Kontraktur.

Óliðuð. Liðeyðing, RA,
Plastspöng .
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Úlnliðsspelkur

Wrist orthoses

060609

060609CUT01

060609CUC01

060609CUT02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. Kreppuvörn, brot,
tognun. Háhitaplast.

Óliðuð. CP, afmyndun.
Leður og koltrefjar.

Brot, tognun, bólgur.
Lághitaplast.

060609CUP01

060609CUS01

060609CUT03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

CP gifsmeðferð,
spennulosun, teyging.

Óliðuð. CP, afmyndun.
Silikon með eða án
styrkingu.

060609CUT04

060609CHT01

060609MER110

Sérsmíði

Sérsmíði

Medi Manumed R11023

Óliðuð. Beinbrot.
Lághitaplast.
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Liðuð. Beinbrot.
Háhitaplast.

Óliðuð. Beinbrot.
Háhitaplast.

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing.

Úlnliðsspelkur

Wrist orthoses

060609

060609CHF01

060609CHT02

060609

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. CP, festing á hendi.
Leður.

Kreppumeðferð, CP .
Ultraflex liðir. Dynamisk.

Raförvunarspelka.

060609RE4088

060609RE4062

060609RE4024

Rehband 4088

Rehband 4062

Rehband 4024

Liðslit, liðeyðing. Mjög
stöðug með styrkingu
palmart og dorsalt.

Liðslit, liðeyðing.

Liðslit, liðeyðing, RA.

060609RE4023

060609RE0401

060609RE4142

Rehband 4023

Rehband 0401

Rehband 4142

Liðslit, liðeyðing, RA.

Aukaborði fyrir allar
Liðslit, liðeyðing.
handarspelkur frá Rehband
til aukins stuðnings.
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Úlnliðsspelkur

Wrist orthoses

060609

060609RE4143

060609RE4145

060609RE4055

Rehband 4143

Rehband 4145

Rehband 4055

Liðslit, liðeyðing. Stillanlegt
þumalband.

Liðslit, liðeyðing. Sérstyrkt.

Liðslit, liðeyðing. Sérstyrk,
RA.

060609RE4058

060609RE4063

060609RE4067

Rehband 4058

Rehband 4063

Rehband 4067

Liðslit, liðeyðing. Sérstyrk. 2 Liðslit, liðeyðing. Stillanlegt
cm lengri en 4055.
þumalband.

060609RE7110

060609NO4030

Rehband 7110

Nordicare 40300

Liðslit, liðeyðing.
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Óliðuð. Liðslit, liðeyðing.
Stillanlegt þumalband.

CP og SMA, barnastærð.

Úlnliðs-, handar–og fingurspelkur Wrist-hand-finger orthoses 060603

0606131CUT01

060613CHT01

060613CUT02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. Kreppuvörn, hvíld.

Dynamisk. Meðferðarspelka Óliðuð. Kreppuvörn, hvíld.

060613CHT02

060613MA0050

060613MA0030

Sérsmíði

Maersk Medical
70-0050

Maersk Medical
70-0030

Liðuð í úlnlið, Ultraflex liðir, Kreppumeðferð, 20 cm.
Loftspelka.
Kreppumeðferð, CP.
Ultraflex.

Kreppumeðferð, 53 cm.
Loftspelka.

060613RA1021

060613MER100

060609MER110

Raven Cock up

Medi CTS R11000

Medi– Manumed R11023

Óliðuð. Kreppuvörn, hvíld.

Carpal Tunnel Syndrome

Óliðuð. Liðslit, liðeyðing.
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Úlnliðs-, handar–og fingurspelkur Wrist-hand-finger orthoses 060603

060613RE4025

060613NC2567

060613NC2560

Rehband 4025

NorthCoast Progress
Dorsal Anti-spasticity

NorthCoast Progress
Functional Resting.

Liðslit, liðeyðing, RA.
Stuðningur við þumal.
.

Dorsalspelka. Úr léttmálmi
sem auðvelt er að beygja til
svo passi.

060613NC2561

060613NC2563

NorthCoast Progress
Individual Finger

NorthCoast Progress
Neutral Hand Cone

I.F. ( Individual Finger )
splints. Úr léttmálmi sem
auðvelt er að beygja til svo
passi..

060613NC3380
North Coast progress

Wrist flexion Turnbuckle
Orthosis. Stillanleg frá 60°
palmarflex í neutral
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Functional Resting Splints.
Úr léttmálmi sem auðvelt er
að beygja til svo passi.

060613NC2562
NorthCoast Progress
Palm & Wrist protector

Neutral Hand Cone Splints. Palm & Wrist Protector. Úr
Úr léttmálmi sem auðvelt er léttmálmi sem auðvelt er að
að beygja til svo passi.
beygja til svo passi.

Olnbogaspelkur

Elbow orthoses

060615

060615CUT01

060615CUC01

0606151CUF01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háhitaplast.

Óliðuð. Liðeyðing. Leður og Óliðuð. Þjálfun, lág
vöðvaspenna, CP, MD,
koltrefjar.
SMA. Tauspelka.

060615CUT02

060615CUF02

060615CUP01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. Kreppuvörn.
Lághitaplast.

Óliðuð. CP meðferð. Leður
með styrkingum.

Óliðuð. Kreppumeðferð.
Gifs.

060615CHT01

060615CH01

060603CHT02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háhitaplast.

Liðuð. Liðslit, liðeyðing.
Læsanlegir liðir. Leður og
koltrefjar.

Óliðuð. Kontraktur.
Lághitaplast.
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Olnbogaspelkur

Elbow orthoses

060615

060615CHT03

060615CUT03

06061315CUT04

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Liðuð í olnboga,
kreppumeðferð, CP.
Ultraflex liður.

Beinbrot, slit á sinum, rif á Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð. holdi, sýking, sárameðferð.
Nær á milli liða. Háhitaplast. Nær á milli liða.
Lághitaplast.

060615MK0402

060615RE7124

060615RA7286

MediKid402

Rehband 7124

Raven 7286

Stífing á lið, þjálfun, fyrir 0-4 Liðuð. Liðslit, liðeyðing,
hyperextension.
ára. Tauspelkur.

Liðuð. Brot á handlegg
nálægt olnboga.

060615MA0040

060615RE4801

060615MER031

Maersk Medical
70-0040

Rehband 4801

Medi Epico R03120

Óliðuð. Epicondilitis.

Liðuð. Liðslit, liðeyðing,
eftirmeðferð á beinbroti.

Óliðuð. Kreppumeðferð.
Loftspelka.
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Olnbogaspelkur

Elbow orthoses

060615

060615RE7122

060615RE4061

060615RE9015

Rehband 7122

Rehband 4061

Rehband 9015

Óliðuð. Epicondilitis.
Hitahlíf.

Óliðuð. Epicondilitis.

060615RE4823

060615RE7724

Rehband 4823

Rehband 7724

Óliðuð. Epicondilitis.

Liðuð. Liðslit, liðeyðing,
Kubitaltunnelsyndrom
(kompression av N. Ulnaris i hyperextension.
armbågsnivå). Hindrar fulla
flexion.
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Úlnliðs og olnbogaspelkur Wrist - Elbow orthoses

060618

060618CUT01

060618CHT01

060618CHT03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. Beinbrot slit á
sinum, rif á holdi, sýking.
Háhitaplast.

Liðuð. Beinbrot slit á sinum, Liðuð. V / kreppuvörn/brota,
rif á holdi, sýking.
CP, Utraflex. Liður.
Háhitaplast.
.

06061813

060618MA0200

060618MA0500

Sérsmíði

Maersk Medical
74-0200

Maersk Medical
74-0500

Liðuð. V / kreppuvörn, CP,
Utraflex. ( pro/supination í
úlnlið ).

Óliðuð. Stutt v/
kreppumeðferð fyrir börn,
20cm. Loftspelka.

Óliðuð. Stutt v/
kreppumeðferð fyrir börn,
50cm. Loftspelka.

060618MA0030

060618MA0020

060618MA0010

Maersk Medical
70-0030

Maersk Medical
70-0010

Maersk Medical
74-0010

Óliðuð. 53 cm.
Óliðuð. 70 cm.
Óliðuð. 80 cm.
Kreppumeðferð. Loftspelka. Kreppumeðferð. Loftspelka. Kreppumeðferð. Loftspelka.
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Axlarspelkur

Shoulder orthoses

060621

060621CUE01

060621CUT01

0606211CHT01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Óliðuð. Brot, eftir aðgerð.

Beinbrot , slit á sinum, rif á
holdi, sýking. Nær á milli
liða. Háhitaplast.

Beinbrot , slit á sinum, rif á
holdi, sýking. Einnig
stuðningur við olnboga.
Háhitaplast.

060627CHT01

060621DOSC01

060621RE5055

Sérsmíði

DonJoy S.C.O.I.

Rehband 5055

Beinbrot , slit á sinum, rif á Beinbrot , slit á sinum,
holdi, sýking. Stuðningur við Stillanleg.
olnboga og úlnlið.
Háhitaplast.

Liðslit, liðeyðing. Sublux,
eftir aðgerð.

060621RA0138

060621RA8450

060621RE7125

Raven 11-0138/4

Raven 79-84500

Rehband 7125

Liðslit, liðeyðing, sublux,
eftir aðgerð.

Brot, eftir aðgerð.

Liðhlaup í öxl.
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Axlarspelkur

Shoulder orthoses

060621

060621RE7126

060621RE5065

060621NO2022

Rehband 7126

Sérsmíði

NordicCare 20220

Liðhlaup í öxl, léttur
stuðningur.

Lömun í axlar og
handleggjavöðvum,
liðhlaups í öxl.

Beinbrotameðferð
(HumerusComfort ).

060621DOSC01

060621GMSLIN

060621MEK303

DonJoy S.C.O.I.

GivMohr Sling

Medi Omomed

Lömun í axlar og
handleggjavöðvum,
liðhlaups í öxl.

Liðslit, liðeyðing, sublux,
eftir aðgerð.

Beinbrot , slit á sinum,
Stillanleg.

060621RE5055
Rehband 5055

Liðslit, liðeyðing, sublux,
eftir aðgerð.
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SPELKUR FYRIR
NEÐRI ÚTLIMI

SPELKUR FYRIR NEÐRI ÚTLIMI

Contents
061206 Ökklaspelkur / Ankle - foot orthoses
061209 Hnéspelkur / Knee orthoses
061212 Fótleggjaspelkur / Knee - ankle - foot orthoses
061215 Mjaðmaspelkur / Hip orthoses
061218 Fótleggjaspelkur með mjaðmastuðningi / hip-knee-ankle-foot

Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206CUC01

061206CUT01

061206CUT02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Stuðningur um fótinn,
Seinkaður gróandi í broti,
útfylling, MMC, CP, SMA,
slit á liðböndum, sýkingar,
CMT, RA. Koltrefjastyrking, sáravörn. Háhitaplast.
silicon bólstrun.

Stuðningur um leistann, útfylling,
jöfnun fótleistalengdar, DAFO,
MMC, RC, CP, styrking undir
leistann. Leður og koltrefjar.

061206CUT04

061206ÖT50S1

061206SE0811

Sérsmíði

Otto Bock 50 S1

Semeda 811

Sundspelka með sóla. CP,
MD, SMA, MMC, með
drengötum. Háhitaplast.

Dyna Ankle. Droppfótur,
lömun. Varusstaða á fæti,
liðbandaslit.

Klumbufótameðferð. Skór
fyrir Ponsetti / Denis Brown
spelku. Par.

061206SE0700

061206CUT05

061206CUT06

Semeda 700

Sérsmíði

Sérsmíði

Klumbufótameðferð.
Ponsetti / Denis Brown
spelka með skóm.

Nætursspelka. Kreppuvörn,
brotameðferðð, slit á
liðböndum, sýking,
sárameðferð. Háhitaplast.

Klumbufótameðferð.
Teygingar á mjúkvefjum,
mótun á fótleista.
Háhitaplast.
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Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206CUT07

061206CUT08

061206CUT09

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum /
liðböndum, rif á holdi,
sýking, sárameðferð,
samaloka. Háhitaplast.

CP meðferð. Stuðningur við Liðeyðing, brot, slit,
fótleista, þrýstipunktar til
óstöðugur liður, RA, CP.
slökunnar. Háhitaplast.
Háhitaplast, leður.

061206CUC03

061206CUP01

061206CUT12

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

CP, SMA, MD, MS,
Stuðningur, þrýstipunktar.
Koltrefjar, leður ökklahluti
með styrkingum.

CP meðferð. Filtinnlegg,
plastgifs, bólstrun, gifsskór.

Lömun, droppfótur.
Háhitaplast.

061206HT01

061206CHT02

061206CHT03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Lömun, droppfótur.
Háhitaplast.
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Lömun, liðbandaslit.
Umeá-spelka. Háhitaplast.

Klumbufótameðferð,
Teygingar á mjúkvefjum,
mótun á fótleista.
Háhitaplast.

Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206CHT04

061206CHC03

061206CHT05

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

CP meðferð, stuðningur við MMC, SMA, MD. Leistinn
Liðeyðing, brot, slit.
fótleista, þrýstipunktar til
stífur með fjöðrun, hreyfing í Háhitaplast, leður.
slökunnar. Háhitaplast.
dorsiflexion. Koltrefjar.

061206CHC02

061206CHT06

061206CHM01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

CP, SMA, MD, MS,
Stuðningur, þrýstipunktar.
Koltrefjar, leður ökklahluti
með styrkingum.

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.

Lömun, droppfótur, CP, MD,
Málmur, leður, svampur.

Háhitaplast.

061206CUT13

061206CUC04

061206CUM01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Lömun, Kraftleysi.
Háhitaplast.

MMC, MD, SMA, lömun,
kraftleysi. Stífur
fótleistahluti. Koltrefjar,
leður.

Droppfótur, fest á skó.
Málmur.
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Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206CHT10

061206CUC05

061206CUF01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking. Lághitaplast.

CP, aflögun á fótleistum,
lömun, droppfótur.
Koltrefjar, leður.

Leður fótleistahluti til
endurnýjunar á spelku
061206CUC05

061206CUF02

061206CHT07

061206CHT08

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Leður fótleistahluti til
endunýjunar á spelku

Kreppumeðferð, virkni á
dorsal og plantarflexion.
Háhitaplast. Ultraflex.

Kreppumeðferð, virkni á
inversion og eversion.
Háhitaplast. Ultraflex.

061206CHT09

061206CUT11

061206CUT14

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

061206CUC04

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking. Háhitaplast.
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Beinbrot, slit á sinum, rif á Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking. Sárameðferð. holdi, sýking. Sárameðferð.
Háhitaplast.
Lághitaplast.

Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206CUM02

061206DOAIRW

061206DOAIRD

Sérsmíði

Donjoy Aircast
xp walker

Donjoy Aircast
Xp Diabetic

Beinbrot, hælbrot, aflöstun
á fótleista. Háhitaplast,
málmur.

061206DOAIRA
Donjoy Air Stirrup

Liðbandaslit, slæmar
tognanir. Plast,
loftpúðabólstrun.

Beinbrot, slit á sinum,
hásinaslit, liðbandaslit.
Plast, svampur,
loftpúðabólstrun.

061206IEWALK

Sárameðferð v.
Blóðrásartruflana
( sykursýki m.m ). Plast,
svampur, loftpúðabólstrun.

061206ERDICT

Innovative Neurotronics
Walkaide

Erimed Dictus

Raförvunarspelka fyrir
peroneusparesu, droppfót.
Stýrist af hallanema.

Vægur droppfótur.
Leðurhusla, teygja.

061206CHC06

061206CHT11

061206CUC08

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Stuðningur við ökklalið vegna
lágrar vöðvaspennu, liður öðru
megin, leðurfótleisti. Koltrefjar,
leður

Teygjumeðferð fyrir
rúmliggjandi einstaklinga,
stuðningur við fótleista,
holrúm fyrir hæl, teygja.

Lömun, droppfótur. Virkni
eins og “ Toe off “.
Uppistaða utanfótar.
Trefjaplast.,
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Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206CUC09

061206CUC10

061206CUC11

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Lömun, droppfótur í skó
með hælum. Dömulag,
möguleg fyrir ýmsar

Lömun, droppfótur, virkni
eins og “dynamic“.
Uppistaða Innanfótar.
Trefjaplast.

CP , aflögun á fótleistum,
lömun, droppfótur. Dafo
spelka utanum fótinn og
koltrefja fjöður sem

061206RA3518

061206RA1608

061206OT28U9

Raven 3518

Raven 1608

Otto Bock 28U9

Lömun, droppfótur.
Leafspring. Stíf. Plast.

Lömun, droppfótur. Plast

061206CUS01

061206SC0201

061206CHC04

Sérsmíði

Schein 0201

Sérsmíði

Silicone droppfótur spelka.
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Klumbufótameðferð. Leður,
gúmmí, plast, gormar.

Lömun, droppfótur. Styrkt.
Plast.

Lömun, Droppfótur. Liðuð
öðru megin. Koltrefjar.

Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206RE7772

061206MA0080

061206SP9051

Rehband 7772

Maersk Medical
70-0080

Sportspharma 9051

Liðbandatognun/slit.
Neoprene, Plaststyrking.

Kreppumeðferð. PVC plast. Droppfótur, lömun.
Loftspelka.
Trefjablandað háhitaplast.

061206RE7670

061206RE7680

061206OT28U1

Rehband 7670

Rehband 7680

Otto Bock 28U11

Liðbandaslit. Tau, plast,
reimar.

Active Ankle.liðbandaslit,
Walk-on AFO. Droppfótur,
leyfir hreyfingu í plantar– og Fyrir folk með miðlungs til
alverlega mikinn droppfót,
dorsalflexion. Tau, plast.
lömun, kraftleysi. Fjöðrin
leggst medialt .

061206CA2837

061206CA2840

061206ÖS1020

Camp Toe off

Camp Ypsilon

Óssur Dynamic

Dropppfótur, lömun.
Koltrefjafjöður, mjög stíf

Droppfótur, lömun.
Koltrefjar.

Droppfótur, lömun.
Koltrefjar.
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Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206RA7995

061206RE7175

061206SC3910

Raven

Rehband 7175

Schein 39101

Beinbrot, slit á sinum,
hásinaslit, liðbandaslit.
Plast, svampur.

Liðbandatognun/slit.
Neoprene, formanleg
plastspöng.

Klumbufótameðferð. Leður,
gúmmí, plast, gormar.

061206T8U22

061206OT8U23

061206RAPLSC

OttoBock Walkon Flex

Otto Bock Walkon

Raven PLSC drop foot

Fyrir folk með miðlungs
mikinn droppfót, lömun,
kraftleysi. Fjöðrin er í spiral
og leggst .

Fyrir folk með miðlungs til
alvarlega mikinn droppfót,
lömun, kraftleysi. Fjöðrin
leggst medialt

061206RACAR

061206PMJWR5

061206PMSWF5

Promedics ROM walker

Promedics Economy

Lömun, droppfótur. Styrkt
plast.
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Beinbrot, slit á sinum,
hásinaslit, liðbandaslit.
Plast, svampur. Málmur.
Stillanlegur

Lömun, droppfótur. Styrkt
plast.

Beinbrot, slit á sinum,
hásinaslit, liðbandaslit.
Plast, svampur.

Ökklaspelkur

Ankle—Foot orthoses

061206

061206RATRT2

061206RAA101

061206NC9239

Raven Active Ankle

Promedics Economy

Promedics Economy

Liðbandaslit. Leyfir
hreyfingu í plantar og
dorsalflexion. Tau, plast,
gel, loftpúði
061206RE7771
Promedics

Liðbandaslit. Tau, stíf
plaststyrking, reimuð .

Liðbandaslit. Tau, stíf
plaststyrking, reimar .

Liðbandaslit. Leyfir
hreyfingu í plantar og
dorsalflexion. Tau, plast.

061206DBDCB1
Ponsetti

061206CPPONS
Ponsetti

Klumbufótameðferð.
Ponsetti
klumbufótameðferð. Dobbs Ponsetti skór fyrir Dobbs
spelka með C-prodirect
spelku. Par.
skóm. Erfið tilfelli.

061206MEK010

061206MEK020

061206MA0080

Medi - Levamed

Medi—Achimed

Maersk Medical
70-0080

Hásinaslit, Krónískar bólgur Hásinaslit, Krónískar bólgur Kreppumeðferð. PVC plast.
í hásin. Aukastuðningur við í hásin. Aukastuðningur við Loftspelka.
hásin. Tau , silicon.
malleola. Tau , silicon.

Page 49

Ökklaspelkur
061206IEWALK
Innovative Walkaid

Raförvunarspelka fyrir
peroneusparesu, droppfót.
Stýrist af hallanema.

061206OA3615
Orthomerica
Pediatric

Næturspelka, stuðningur við
fótleista, teygja á hásin.
Háhitaplast. Fóðruð.
Barnastærð
03360610
Smartknit socks

Ankle—Foot orthoses
061206BSL300
Bioness Ness L300

Raförvunarspelka fyrir
peroneusparesu, droppfót.
Stýrist af hælnema.

061206OA3621
Orthomerica

Næturspelka, stuðningur við
fótleista, teygja á hásin.
Háhitaplast. Fóðruð.

061206PMJWF5
Promedics Fixed
walker

061206PMJWA5
Promedics Air shield

Beinbrot, slit á sinum,
hásinaslit, liðbandaslit.
Plast, svampur.

Beinbrot, slit á sinum,
hásinaslit, liðbandaslit.
Plast, svampur með
loftsellum.

061206HE6405
Raven Active Ankle

Spelkusokkar, antibacterial, Liðbandaslit. Leyfir
saumlausir, góð teygja. Par. hreyfingu í plantar- og
dorsalflexion. Tau, plast,
gel, loftpúði.
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061206

061206NC9239
North Coast Ankle

Liðbandaslit. Leyfir
hreyfingu í plantar- og
dorsalflexion. Tau, plast.

Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209CHT01

061209CHC01

061209CUT01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háhitaplast.

Liðbandaslit, lág
vöðvaspenna, yfirrétta,
lömun. Koltrefjar.

Stífing á lið v/ brots, slits,
sýkinga. Sárameðferð.
Kreppuvörn. Háhitaplast.

061209CUT02

061209CUT03

061209CUC01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, Kreppuvörn.
Samlokuspelka.
Háhitaplast.

Liðeyðing, brot, slit, RA.
Leður, styrking úr
háhitaplasti.

Vegna liðstífingar, full
stífing. Koltrefjastyrking,
leður.

061209CUM02

061209CUT04

061209CUF01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Rétting á lið,
extensionsspelka. Málmur,
plast.

Beinbrot, liðbandslit.
Lághitaplast.

Stífing á lið, þjálfun.
Teygjuefni, styrking.
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Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209CHT04

061209CHT03

061209CHC03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Kreppumeðferð, virkni á
flexion og extension.
Háhitaplast. Utraflex

Liðbandslit. Lághitaplast.

061209CHT02

061209CHM01

061209CHM02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Liðeyðing, brot, slit, RA.
Leður, háhitaplast styrking.

4-punkta spelka.
Krossbandaslit, liðbandaslit,
liðeyðing. Koltrefjar.

Liðeyðing, lömun. Málmur.
Liðeyðing, brot, slit, RA.
Leður, háhitaplast styrking.

061209CUT05

061209CUT06

061209ÖSUNLO

Sérsmíði

Sérsmíði

ÓSSUR Unloader

Beinbrot. Háhitaplast.
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Beinbrot. Lághitaplast.

Liðeyðing, RA, liðbandaslit,
Varus eða valgus. Liðuð
öðru megin. Málmur, plast.

Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209CHM03

061209RE8156

061209RE8358

ÓSSUR Sérsmíði

Rehband 8156

Rehband 8358

Liðeyðing, RA, liðbandaslit.
Varus eða valgus. Liðuð
öðru megin. Málmur, plast.

Liðbandaslit, hyperextension.
Neoprene, málmur.

Genu Carezza. Byrjandi
liðbrjóskeyðing, óstöðugleiki.
Með gormastyrkingum.
Teygjuefni

061209RE8362

061209RE8360

061209RE8356

Rehband 8362

Rehband 8360

Rehband 8356

Genu Carezza. Byrjandi
liðbrjóskeyðing, óstöðugleiki.
Alveg opnanleg. Með
gormastyrkingum. Teygjuefni

Genu Carezza. Patella
luxationspelka. Teygjuefni.

Genu Direxa. Liðbandaslit,
vegna hypertext. Flexions
og/eða extensionsstopp.
Teygjuefni, málmur.

061209RE8353

061209RE8357

061209RE8367

Rehband 8353

Rehband 8357

Rehband 8367

Genu Direxa. Liðbandaslit,
vegna hypertext. Flexions og/
eða extensionsstopp.
Opnanleg. Teygjuefni, málmur.

Genu Direxa. Stabil,
Liðbandaslit, vegna
hypertext. Flexions og/eða
extensionsstopp. Teygjuefni,
málmur.

Genu Direxa. Liðbandaslit,
vegna hypertext. Flexions og/
eða extensionsstopp.
Opnanleg. Teygjuefni, málmur.
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Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209RE8359

061209RE8368

061209RE7150

Rehband 8359

Rehband 8368

Rehband 7150

Genu Direxa. Liðbandaslit,
vegna hypertext. Flexions og/
eða extensionsstopp.
Teygjuefni, málmur.

Genu Direxa. Liðbandaslit,
Létt hnéhlíf til varnar v.
vegna hypertext. Flexions og/ höggs. Barnastærð.
eða extensionsstopp.
Neoprene.
Opnanleg. Teygjuefni, málmur.

061209OT8060

061209OT8065

061209OT50K1

Ottobock Genu
Immobil

Ottobock Genu
Immobil Vario

Ottobock Genu Arexa

Stífing á lið, kreppuvörn.
Eftir mjaðmaaðgerð til að
halda fótlegg beinum.
Svampur, styrking.

Liðbandaslit, fyrir eða eftir
aðgerð. Málmur, plast,
svampur.

Krossbandaslit, varus-/
valgusstaða, fyrir eða eftir
aðgerð. Málmur, plast,
svampur.

061209MK0602

061209MA0070

061209MA0060

Medi Kid 602

Maersk medical
70-0070

Maersk medical
70-0060

Stífing á lið, þjálfun. Tau,
Kreppuvörn, þjálfun, 70cm Kreppuvörn, þjálfun, 60cm
svampur, plaststyrking. Fyrir long. PVC plast. Loftspelka. long. PVC plast. Loftspelka.
0-4 ára.
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Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209RE8156

061209RA7980

061209RA0170

Rehband 8156

Raven D-lux

Raven IROM

Liðbandaslit,
hyperextension. Neoprene,
málmur.

Stífing á lið, kreppuvörn,
Svampur, spangir.

Stífing á lið, kreppuvörn,
fyrir eða eftir aðgerð.
Svampur, spangir.

061209RA0422

061209RA0306

061209RASKC1

Raven Legend

Raven Playmaker

Raven Swedish Knee
Cage

Liðbandaslit. Málmur,
svampur.

Liðbandaslit. Neoprene,
málmur.

Swedish Knee Cage. Vegna
hyperextension. Málmur,
tau.

061209RE7154

061209RE7155

061209CHM03

Rehband 7154

Rehband 7155

Sérsmíði

Vegna chondromalacie.
Neoprene

Vegna chondromalacie.
Neoprene

Liðeyðing, RA, liðbandaslit.
Varus eða valgus. Liðuð
öðru megin. Málmur, plast.
Sérsmíðuð eftir pöntun
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Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209RE7952

061209RE7781

061209RE8386

Rehband 7952

Rehband 7781

Rehband 8386

Létt hnéhlíf til varnar v. höggs.
Barnastærð. Neoprene.

Liðbandaslit, vegna hyperex.
Extensionsstopp. Teygjuefni,
málmur.

Vegna chondromalacie.
Neoprene.

.

061209RE8387

061209DO0432
Raven Donjoy H

Rehband 8387

061209DO0320
Donjoy Lateral J

Skrið á hnéskel. Stuðningur
við hné medialt og lateralt,
öflugur lateral stuðningur
við patella. Tau, málmur.

Vegna chondromalacie.
Neoprene.

Slit undir hnéskel, skrið á
hnéskel. Stuðningur við hné
medialt og lateralt, öflugur
stuðningur við patella. Tau,
málmur.

061209RAD0422

061209DO1579
Donjoy fullforce

061209DODEFI

Liðslit, 4-punkta. Álgrind,
plasthúðuð, mjög létt,
svampur.

Liðslit, 4-punkta.
Koltrefjagrind, svampur.

Donjoy Legend

Liðbandaslit. Málmur,
svampur.
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.

Donjoy Defiance

.

Hnéspelkur

Knee orthoses

061209

061209DO0215

061209MEG060

061209MEG140

Donjoy Reaction

Medi Collamed

Medi PT control

Patellastabiliserandi, mild
sliteinkenni í hné. Plast,
svampur.

MCL slit. Flexions- og/eða
extensionsstopp.
Teygjuefni, málmur.

Skrið á hnéskel. Öflugur
stuðningur við hné og
patella. Flexions- og/eða
extensionsstopp. Tau,
málmur

061209MEG070

061209MEG080

061209MEROM2

Medi Stabimed

Medi Stabimed Pro

Medi Rom II

Liðbandaslit, vegna
hyperextension. Flexionsog/eða extensionsstopp.
Teygjuefni, málmur.

Liðbandaslit, vegna
hyperextension. Extensions
stopp. Teygjuefni, málmur.
.

061209MEK100

061209RE8255

Medi Genumedi

Rehband 8255

Byrjandi liðbrjóskeyðing,
óstöðugleiki. Með
gormastyrkingum, patellar
stýringu. Teygjuefni.

Liðbandaslit, kreppuvörn.
Fyrir eða eftir aðgerð.
Svampur, spangir.

Byrjandi liðbrjóskeyðing,
óstöðugleiki. Með
hliðarstyrkingum. Alveg
opnanleg. Öndunarefni.
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Fótleggjaspelkur

Knee Ankle Foot Orthoses

061212

061212CUT01

061212CUT02

061212CUT03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Næturspelka. CP, MD,
SMA. Kreppuvörn, stífing.
Háhitaplast.

Klumbufótameðferð.
Teygingar á mjúkvefjum,
mótun á fótleista.
Háhitaplast.

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Samloka. Háhitaplast.

061212CHC06

061212CHT04

061212CHT01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Lömun. Liður sem læsist við
hælísetningu. Læsist þrátt fyrir
flexion í hné, líkt og
bremsuhnjáliður á gervilim.
Kolttrefjar, málmur.

Kreppumeðferð, virkni á
flexion og extension í hné.
Háhitaplast. Ultraflex.

Klumbufótameðferð.
Teygingar á mjúkvefjum,
mótun á fótleista.
Háhitaplast.

061212CHT02

061212CHC01

061212CHC02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háhitaplast.
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Lömun, liðbandaslit, lág
vöðvaspenna,
hyperextension. Koltrefjar.

MMC, MD, SMA, lömun,
kraftleysi. Fjaðrandi
fótleistahluti. Koltrefjar,
leður.

Fótleggjaspelkur

Knee Ankle Foot Orthoses

061212

061212CHC03

061212CHT03

061212CHC04

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Lömun, droppfótur.
Dynamisk fjöðrun.
Koltrefjar.

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háhitaplast.

Lömun, liðbandaslit, lág
vöðvaspenna,
hyperextension. Koltrefjar.

061212CHM02

061212CHT05

061212CHT06

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði Ultraflex

Lömun, liðbandaslit, lág
vöðvaspenna,
hyperextension. Málmur.

Kreppumeðferð, virkni á
flexion / extension í hné og
plantar / dorsalflexion í
ökkla. Háhitaplast. Ultraflex

Kreppumeðferð, virkni á
flexion / extension í hné og
plantar / dorsalflexion í
ökkla. Háhitaplast. Ultraflex

061212OT28K2

061212OT170K

061212ARO120

OttoBock 28K20

OttoBock Free Walk

Maersk medical
70-0120

Medial eða lateral gonarthosis,
( offload v. ofþyngdar). 3
punkta stuðningur við hné til að
létta á. Málmur, plast.

Kreppuhindrun, teygja á
Lömun. Læsist við
hælísetningu, opnast við toe mjúkvefjum. PVC plast.
Loftspelka.
off. Noteendaþyngd
<120kg. Málmur, plast.
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Fótleggjaspelkur

Knee Ankle Foot Orthoses

061212

061212CHC07

061212CHC08

061212CHC09

Sérsmíði

OttoBock E-MAG

OttoBock E-mag
Control

Lömun. Liður sem læsist við Lömun. Liður er
hælísetningu, annars opinn. tölvustýrður, nemur
Koltrefjar.
hreyfingar, gervigreind.
Koltrefjar.

Lömun. Liður er
tölvustýrður, stýrist af stöðu
ökkla. Koltrefjar.

061212CHC10

061212CHM06

061212CHM03

OttoBock Sensor
Walk

Ambroise UTX-DZ

Ambroise UTX-Swing

Lömun. Liður er mótordrifinn
tölvustýrður. Koltrefjar.

Lömun. Læsist við
hælísetningu, hné opnast
við fráspyrnu. Aukinn
stuðningur við ökkla við
total paresu. Málmur, plast.

061212CHM04

061212AR0120

Ambroise UTX-FS

Arden Medical

Lömun. Læsist við
Loftspelka. Kreppuhindrun,
hælísetningu, hné opnast
teygja á mjúkvefjum. PVC
við fráspyrnu. Aukinn
plast.
stuðningur við valgusstöðu í
hné. Málmur, plast.
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Lömun. Læsist við
hælísetningu, hné opnast
við fráspyrnu. Málmur,
plast.

MJAÐMASPELKUR

Mjaðmaspelkur

Hip orthoses

061215

061215CUT01

061215CUT02

061215CUE01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Mjaðmalos, liðhlaup,
beinbrot. Háhitaplast.

Meðferð við mjaðmalosi.
Háhitaplast.

Kreppuvörn, sinalenging.
Svampur.

061215CHT01

061215CHT02

061215CHS01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, los í gervilið.
Háhitaplast.

CP, kreppuhindrandi.
Háhitaplast.

MMC, CP. Innskeifa.
Derotationsspelka. Festist í
skó. Málmur, gúmmí.

061215CHS02

061215CHT04

061215RA0072

Sérsmíði

Sérsmíði

Raven 11-0072-9

MMC, CP, Innskeifa.
CP, MMC, SMA. Setspelka. Mjaðmalos. Tau, neoprene,
Derotationsspelka. Festist í Háhitaplast, málmur.
ál.
spelkur. Málmur, gúmmí.
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Mjaðmaspelkur

Hip orthoses

061215

061215OT28L2

061215SC6610

061215NO6030

OttoBock 28L20

Schein Aktiv

NordiCare Safe Hip

Mjaðmalos, takmarkar
hreyfingu. Plast, svampur,
málmur.

Mjaðmalos, Tau, svampur,
fjaðrir.

Safe Hip. Til varnar
mjaðmalið. Tau, svampur.

061215NO6033

061215CASWAS

061215CHT05

NordiCare Safe Hip
Active

Camp Swasti

Sérsmíði

Safe Hip Active. Til varnar
mjaðmalið. Tau, svampur.

Adductionsspasma,
setstuðningur, hindrar
krossun. Plast, svampur,
málmur.

Kreppumeðferð, mótverkar
aductionsspasma, hindrar
krossun. Háhitaplast.
Ultraflex.

061215OA3749
Orthomerica newport

Newport 4 hip Orthoses.
Mjaðmalos. Takmarkar
hreyfingu. Plast, svampur,
málmur.
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Fótleggjaspelkur með mjaðmastuðningi

hip knee ankle foot 061218

061218CHT01

061218CUT01

061218CUW01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háhitaplast.

MMC, CP, SMA.
Pallur á hjólum fyrir
Standspelka, án undirstöðu. standspelku, bönd til
Háhitaplast.
festingar. Viður.

061218CUM01

061218CHT02

061218CHC01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Höfuðstuðningur fyrir
standspelku.

061218CHC02
Sérsmíði

RGO-Spelka. MMC, lömun.
Gönguspelka, víxlverkandi.
Háhitaplast eða koltrefjar
málmur.
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Beinbrot, slit á sinum, rif á
holdi, sýking, sárameðferð.
Háitaplast.

Lömun, lág vöðvaspenna,
hyperextension. Koltrefjar.

GERVILIMIR FYRIR
EFRI ÚTLIMI

GERVIHENDUR

Contents
061806

Gervihandleggir frá úlnlið (án liða, innri hulsa og gervihanda)

061809

Gervihandleggir frá framhandlegg

061812

Gervihandleggir frá olnboga

061815

Gervihandleggir frá upphandlegg

061824

Gervihendur, óhreyfanlegar

061824B Gervihendur, hreyfðar og ólastýrðar
061824C Gervihendur, rafknúnar, með 2 rafnemum, 2 rafhlöðum og tengibúnaði
061824D Gervihendur, útlitshanskar
061825

Krókar fyrir gervihandleggi

061830

Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi

061833

Gerviolnbogaliðir fyrir gervihandleggi, ekki rafknúnir

061891

Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi, innri hulsur

061892

Harðar hulsur fyrir gervihandleggi, ytri hulsur

Gervihandleggir frá úlnlið ( án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka ).

061806A01

061806A02

061806A03

Stoð

Stoð

Stoð

061806

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.

Trefjar og eða nylon, acryl.

Trefjar og eða nylon, acryl.

Trefjar og eða nylon, acryl.

061806B01

061806B02

061806B03

Stoð

Stoð

Stoð

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.

Trefjar, nylon, acryl,
læsibúnaður í botni.

Trefjar, nylon, acryl,
læsibúnaður í botni.

Trefjar, nylon, acryl,
læsibúnaður í botni.

061806B11

061806B12

061806B13

Stoð

Stoð

Stoð

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.
Upphandleggsstýring og
botnefesting.

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.
Upphandleggsstýring og
smellulás, hentar öllum

Heil hulsa með góðum
styrk, stúf stungið beint ofan
í hulsuna með t.d. Svamp
eða gelhulsa.
Upphandleggsstýring og
smellulás, hentar öllum

Trefjar, nylon, acryl,
læsibúnaður í botni. Skinn,
plastplata, riflás

Trefjar, nylon, acryl,
læsibúnaður í botni. Skinn,
plastplata, riflás

Trefjar, nylon, acryl,
læsibúnaður í botni. Skinn,
plastplata, riflás
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Gervihandleggir frá úlnlið ( án liða, innri hulsa og gervihanda/-króka ).

061806E01

061806G01

Stoð

Stoð

Hörð hulsa opin að ofan,
liðar u úlnlið, hentar f
einstaklinga sem hafa t.d.
Hluta af úlnlið til að hreyfa á
móti.
Treffjar, nylon, acryl,
liðunarbúnaður, skinn, riflás.
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Útlitshendi óvirk, stúf
stungið beint inn í hendina,
hægt að sveigja fingur.
Silikon

061806

Gervihandleggir frá framhandlegg

061809

061809A01

061809A02

061809A03

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, einingakerfi,
klædd svampi, létt með
supracondylar festingu.

Hörð hulsa, einingakerfi,
klædd svampi, létt með
supracondylar festingu.

Hörð hulsa, einingakerfi,
klædd svampi, létt með
supracondylar festingu.

Trefjar og/eða nylon, acryl
og einingakerfi.

Trefjar og/eða nylon, acryl
og einingakerfi.

Trefjar og/eða nylon, acryl
og einingakerfi.

061809A11

061809A12

061809A13

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, m steyptum
framhandlegg, létt, með
supracondylar festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m/
án hulsu, sokk.

Hörð hulsa, m steyptum
framhandlegg, létt, með
supracondylar festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m/
án hulsu, sokk.

Trefjar og/eða nylon, acryl. Trefjar og/eða nylon, acryl.

Hörð hulsa, m steyptum
framhandlegg, létt, með
supracondylar festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m/
án hulsu, sokk.
Trefjar og/eða nylon, acryl.

061809B01

061809B02

061809B03

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, m steyptum
framhandlegg, létt, með
smellulás festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m
hulsu.

Hörð hulsa, m steyptum
framhandlegg, létt, með
smellulás festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m
hulsu.

Hörð hulsa, m steyptum
framhandlegg, létt, með
smellulás festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m
hulsu.

Trefjar, nylon, acryl,
polyurethan

Trefjar, nylon, acryl,
polyurethan

Trefjar, nylon, acryl,
polyurethan
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061809

Gervihandleggir frá framhandlegg

061809B11

061809B12

061809B13

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, m
upphandleggsstýringu og
steyptum framhandlegg,
létt, með/án smellulás
festingu.

Hörð hulsa, m
upphandleggsstýringu og
steyptum framhandlegg,
létt, með/án smellulás
festingu.

Hörð hulsa, m
upphandleggsstýringu og
steyptum framhandlegg,
létt, með/án smellulás
festingu.

Trefjar, nylon, Acryl,
polyurethane.

Trefjar, nylon, Acryl,
polyurethane.

Trefjar, nylon, Acryl,
polyurethane.

061809C01

061809C02

061809C03

Stoð

Stoð

Stoð

Gervihendi Hörð hulsa, m
steyptum framhandlegg, létt
f. útlitshanska, með/án
smellulás festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m
hulsu.

Gervihendi Hörð hulsa, m
steyptum framhandlegg, létt
f. útlitshanska, með/án
smellulás festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m
hulsu.

Gervihendi Hörð hulsa, m
steyptum framhandlegg, létt
f. útlitshanska, með/án
smellulás festingu, stúf
stungið beint ofan í hulsu m
hulsu.

Trefjar, nylon, acryl lás.

Trefjar, nylon, acryl lás.

Trefjar, nylon, acryl lás.

061809D01

061809D02

061809D03

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, m eininggakerfi,
létt, með smellulás festingu,
stúf stungið beint ofan í
hulsu m hulsu.

Hörð hulsa, m eininggakerfi,
létt, með smellulás festingu,
stúf stungið beint ofan í
hulsu m hulsu.

Hörð hulsa, m eininggakerfi,
létt, með smellulás festingu,
stúf stungið beint ofan í
hulsu m hulsu.

Trefjar, nylon, Acryl lás,
einingakerfi.

Trefjar, nylon, Acryl lás,
einingakerfi.

Trefjar, nylon, Acryl lás,
einingakerfi.
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061812

Gervihandleggir frá olnboga.

061812A01

061812A02

061812A03

Stoð

Stoð

Stoð

Gervihendi með
supracondyl festingu,
einingakerfi, stúf stungið
beint ofan í hendi m.t.d.
Svamphulsu/gel.

Gervihendi með
supracondyl festingu,
einingakerfi, stúf stungið
beint ofan í hendi m.t.d.
Svamphulsu/gel.

Gervihendi með
supracondyl festingu,
einingakerfi, stúf stungið
beint ofan í hendi m.t.d.
Svamphulsu/gel.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar.

061812B01

061812B02

061812B03

Stoð

Stoð

Stoð

GH m supracond. Fest,
steypt framhandl.
Mekaniskum bún. stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu

GH m supracond. Fest,
steypt framhandl.
Mekaniskum bún. stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu

GH m supracond. Fest,
steypt framhandl.
Mekaniskum bún. stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

061812C01

061812C02

061812C03

Stoð

Stoð

Stoð

GH m supracond. Fest,
einingakerfi. Stuf stungið
inn í hulsu m Svamphulsu/
gel

GH m supracond. Fest,
einingakerfi. Stuf stungið
inn í hulsu m Svamphulsu/
gel

GH m supracond. Fest,
einingakerfi. Stuf stungið
inn í hulsu m Svamphulsu/
gel

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.
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061812

Gervihandleggir frá olnboga

061812C11

061812C12

061812C13

Stoð

Stoð

Stoð

GH m gaffalhulsu
smellulás fest, steyptur
framhandleggur. Stuf
stungið inn í hulsu m
Svamphulsu/gel

GH m gaffalhulsu
smellulás fest, steyptur
framhandleggur. Stuf
stungið inn í hulsu m
Svamphulsu/gel

GH m gaffalhulsu
smellulás fest, steyptur
framhandleggur. Stuf
stungið inn í hulsu m
Svamphulsu/gel

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
Polyurethan.

061812D01

061812D02

061812D03

Stoð

Stoð

Stoð

GH m gaffalhulsu
smellulás fest, steypt
framhandl. Mekaniskum
bún. Stuf stungið beint
ofan í hendi m.t.d.
Svamphulsu/gel

GH m gaffalhulsu
smellulás fest, steypt
framhandl. Mekaniskum
bún. Stuf stungið beint
ofan í hendi m.t.d.
Svamphulsu/gel

GH m gaffalhulsu
smellulás fest, steypt
framhandl. Mekaniskum
bún. Stuf stungið beint
ofan í hendi m.t.d.
Svamphulsu/gel

Trefjar, nylon, acryl, lás,
urethan.

Trefjar, nylon, acryl, lás,
urethan.

Trefjar, nylon, acryl, lás,
urethan.

061812E01

061812E02

061812E03

Stoð

Stoð

Stoð

GH m gaffalhulsu með
smellulás fest, steypt
framhandl. f útlitshendi.
stúf stungið beint ofan í
hendi m.t.d. Svamphulsu/
gel

GH m gaffalhulsu með
smellulás fest, steypt
framhandl. f útlitshendi.
stúf stungið beint ofan í
hendi m.t.d. Svamphulsu/
gel

GH m gaffalhulsu með
smellulás fest, steypt
framhandl. f útlitshendi.
stúf stungið beint ofan í
hendi m.t.d. Svamphulsu/
gel

Trefjar, nylon, acryl, lás,
urethan.

Trefjar, nylon, acryl, lás,
urethan.

Trefjar, nylon, acryl, lás,
urethan.
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061812

Gervihandleggir frá olnboga

061812G01

061812G02

061812G03

Stoð

Stoð

Stoð

GH útlitshendi úr vinil m
viðeigandi festibúnaði, stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu/gel.

GH útlitshendi úr vinil m
viðeigandi festibúnaði, stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu/gel.

GH útlitshendi úr vinil m
viðeigandi festibúnaði, stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu/gel.

Trefjar, nylon, acryl, urethan Trefjar, nylon, acryl, urethan Trefjar, nylon, acryl, urethan

061812G11

061812G12

061812G13

Stoð

Stoð

Stoð

GH útlitshendi úr silikoni m
viðeigandi festibúnaði, stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu/gel.

GH útlitshendi úr silikoni m
viðeigandi festibúnaði, stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu/gel.

GH útlitshendi úr silikoni m
viðeigandi festibúnaði, stúf
stungið beint ofan í hendi
m.t.d. Svamphulsu/gel.

Trefjar, nylon, acryl,
urethane, silicon.

Trefjar, nylon, acryl,
urethane, silicon.

Trefjar, nylon, acryl,
urethane, silicon.
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061815

Gervihandleggir frá upphandlegg

061815A01

061815A02

061815A03

Stoð

Stoð

Stoð

Heil hörð hulsa upp á öxl,
einingakerfi, lás. Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Heil hörð hulsa upp á öxl,
einingakerfi, lás. Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Heil hörð hulsa upp á öxl,
einingakerfi, lás. Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingakerfi.

Trefjar, nylon, acryl,
einingakerfi.

Trefjar, nylon, acryl,
einingakerfi.

061815A11

061815A12

061815A13

Stoð

Stoð

Stoð

Heil hörð hulsa upp á öxl,
steyptur framhandleggur,
lás. Stúf stungið ofan í
hulsu m t.d. Silikonhulsu
m.m.

Heil hörð hulsa upp á öxl,
steyptur framhandleggur,
lás. Stúf stungið ofan í
hulsu m t.d. Silikonhulsu
m.m.

Heil hörð hulsa upp á öxl,
steyptur framhandleggur,
lás. Stúf stungið ofan í
hulsu m t.d. Silikonhulsu
m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan.

061815B01

061815B02

061815B03

Stoð

Stoð

Stoð

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
einingakerfi. Stúf stungið
ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
einingakerfi. Stúf stungið
ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
einingakerfi. Stúf stungið
ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingakerfi.

Trefjar, nylon, acryl,
einingakerfi.

Trefjar, nylon, acryl,
einingakerfi.
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061815

Gervihandleggir frá upphandlegg

061815B11

061815B12

061815B13

Stoð

Stoð

Stoð

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
steyptur framhandleggur.
Stúf stungið ofan í hulsu m
t.d. Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
steyptur framhandleggur.
Stúf stungið ofan í hulsu m
t.d. Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
steyptur framhandleggur.
Stúf stungið ofan í hulsu m
t.d. Silikonhulsu m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan.

061815B21

061815B22

061815B23

Stoð

Stoð

Stoð

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
steyptur framhandleggur.
Læsibúnaður í botni, Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
steyptur framhandleggur.
Læsibúnaður í botni, Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
steyptur framhandleggur.
Læsibúnaður í botni, Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan. Lás.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan. Lás.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan. Lás.

061815C01

061815C02

Stoð

Stoð

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
m Læsibúnaðí botni f,
útlitshanska, Stúf stungið
ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Gaffahulsa hörð upp á öxl,
m Læsibúnaðí botni f,
útlitshanska, Stúf stungið
ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan. Lás.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, polyurethan. Lás.
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Gervihandleggir frá upphandlegg

061815

061815C11

061815C12

061815C21

Stoð

Stoð

Stoð

Heil hörð hulsa upp að öxl,
f. útlitshanka úr vinil (pvc)
og silikonhulsu, m/án lás.
Stúf stungið ofan í hulsu m
t.d. Silikonhulsu m.m.

Heil hörð hulsa upp að öxl,
f. útlitshanka úr vinil (pvc)
og silikonhulsu, m/án lás.
Stúf stungið ofan í hulsu m
t.d. Silikonhulsu m.m.

Heil hörð hulsa upp að öxl,
f. útlitshanka úr silikoni og
silikonhulsu, m/án lás. Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, pvc.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, pvc.

Trefjar, nylon, acryl,
einingar, silikon.

061815A11
Stoð

Heil hörð hulsa upp að öxl,
f. útlitshanka úr silikoni og
silikonhulsu, m/án lás. Stúf
stungið ofan í hulsu m t.d.
Silikonhulsu m.m.
Trefjar, nylon, acryl,
einingar, silikon.
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061824

Gervihandur, óhreyfanlegar

061824A01

061824A02

061824A03

Stoð

Stoð

Stoð

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi karla. Létt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi karla. Styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi karla. Extra-styrkt,
mjog meðfærileg fyrir alla.
Hægt að stilla stöðu fingra.

PVC efni, óliðuð

PVC efni, styrkt óliðuð

PVC efni, extra-styrkt óliðuð

061824A11

061824A12

061824A13

Stoð

Stoð

Stoð

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi kvenna. Létt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi kvenna. Létt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi kvenna. Extra-Styrkt,
mjog meðfærileg fyrir alla.
Hægt að stilla stöðu fingra.

PVC efni, óliðuð

PVC efni, styrkt óliðuð

PVC efni, extra-styrkt óliðuð

061824A14

061824A15

061824A16

Stoð

Stoð

Stoð

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Létt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Extra-Styrkt,
mjog meðfærileg fyrir alla.
Hægt að stilla stöðu fingra.

PVC efni, óliðuð

PVC efni, styrkt óliðuð

PVC efni, Extra-styrkt óliðuð
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Gervihandur, óhreyfanlegar

061824

061824A21

061824A22

061824A23

Stoð

Stoð

Stoð

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Létt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Extra-Styrkt,
mjog meðfærileg fyrir alla.
Hægt að stilla stöðu fingra.

PVC efni, óliðuð

PVC efni, styrkt óliðuð

PVC efni, Extra-styrkt óliðuð

061824A31

061824A32

061824A33

Stoð

Stoð

Stoð

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Létt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Lokuð
lúka, svo born sem eru að
byrya að nota hendi poti t.d.
Ekki óvart í augu.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Lokuð
lúka, svo born sem eru að
byrya að nota hendi poti t.d.
Ekki óvart í augu.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. extra-styrkt,
mjog meðfærileg fyrir alla.
Lokuð lúka, svo born sem
eru að byrya að nota hendi
poti t.d. Ekki óvart í augu.

PVC efni, óliðuð

PVC efni, styrkt óliðuð

PVC efni, extra-styrkt óliðuð

061824A41
Stoð

Einföld, óhreyfanleg hendi
Létt, mjog meðfærileg fyrir
alla. Lokuð lúka, Ekki þörf á
hanska utan yfir
PVC efni, styrkt óliðuð
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Gervihendur, óhreyfanlegar

061824

061824A51

061824A52

061824A53

Stoð

Stoð

Stoð

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi barna. Styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi kvenna. Styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

Einföld, óhreyfanleg innri
hendi karla. Styrkt, mjog
meðfærileg fyrir alla. Hægt
að stilla stöðu fingra.

PVC efni, Styrkt óliðuð

PVC efni, Styrkt óliðuð

PVC efni, Styrkt óliðuð
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061824

Gervihendur, hreyfðar og ólastýrðar

061824B01

061824B02

061824B03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Kerfishendi barna opnuð
með hinni hendinni, lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu.

Kerfishendi kvenna opnuð
með hinni hendinni, lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu.

Kerfishendi Karla opnuð
með hinni hendinni, lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu.

Málmur, fjaðrir, PVC.

Málmur, fjaðrir, PVC.

Málmur, fjaðrir, PVC.

061824B11

061824B12

061824B13

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Kerfishendi með perlon
kapli opnuð með togi frá
hinni hendinni (öxl), lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu. Við lokun
læsast þær sjálfkrafa,
perlon kapall fer í gegnum
hendi

Kerfishendi með perlon
kapli opnuð með togi frá
hinni hendinni (öxl), lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu. Við lokun
læsast þær sjálfkrafa,
perlon kapall er utan á
hendi.

Málmur, fjaðrir, PVC.

Málmur, fjaðrir, PVC.

Kerfishendi með stál kapli
opnuð með togi frá hinni
hendinni (öxl), lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu. Við lokun
læsast þær sjálfkrafa, stál
kapall fer í gegnum hendi.
Málmur, fjaðrir, PVC.

061824B14

061824B21

061824B22

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Kerfishendi með stál kapli
opnuð með togi frá hinni
hendinni (öxl), lokast
sjálfkrafa með
fjöðurspennu. Við lokun
læsast þær sjálfkrafa, stál
kapall er utan á hendi.

Kerfishendi með perlon
kapli lokast með togi frá
hinni hendinni (öxl), lokast í
þeirri stöðu sem hætt er að
toga, opnast við næsta tog
sem spennist upp sjálfkrafa
með fjöðurspennu. Perlon
kapall er utan á hendi.

Málmur, fjaðrir, PVC.

Málmur, fjaðrir, PVC.
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Kerfishendi með perlon
kapli lokast með togi, lokast
í þeirri stöðu sem hætt er að
toga, opnast við næsta tog.
Perlon kapall fer í gegnum
hendi.
Málmur, fjaðrir, PVC.

Gervihendur, hreyfðar og ólastýrðar

061824B23

061824B31

Otto Bock

Otto Bock

061824

Kerfishendi með stál kapli Innri hanski f. kerfishendur
lokast með togi, lokast í
PVC.
þeirri stöðu sem hætt er að
toga, opnast við næsta tog.
stál kapall er utan á hendi.
Málmur, fjaðrir, PVC.
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Gervihendur, rafknúnar ( með 2 rafnemum, 2 rafhlöðum og tengibúnaði )

061824C01

061824C02

061824C11

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Rafmagnshendi - SENSOR
með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum 2 kapplar frá
nemum 1 frá batteríi og
tengibún.

Rafmagnshendi - SENSOR
með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum 2 kapplar frá
nemum 1 frá batteríi og
tengibún + hleðslutæki.

Rafmagnsheni, pvc málmur, Rafmagnsheni, pvc málmur,
leiðslur, nemar.
leiðslur, nemar.

Rafmagnshendi - DMC
með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum og tengibún.
Rafmagnsheni, pvc málmur,
leiðslur, nemar.

061824C12

061824C21

061824C22

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Rafmagnshendi - DMC
með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum, tengibúnaði og
hleðslutæki.

Rafmagnshendi - Digital
Twin með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum og tengibúnaði

061824

Rafmagnshendi - Digital
Twin með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum og tengibúnaði
og hleðslutæki.

Rafmagnsheni, pvc málmur,
Rafmagnsheni, pvc málmur,
Rafmagnsheni, pvc málmur, leiðslur, nemar.
leiðslur, nemar.
leiðslur, nemar.

061824C31

061824C32

061824D71

Otto Bock

Otto Bock

Stoð

Rafmagnshendi - Barna
með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum og tengibúnaði

Rafmagnshendi - Barna
með 2 rafnemum, 2
rafhlöðum, tengibúnaði og
Rafmagnsheni, pvc málmur, hleðslutæki.
leiðslur, nemar.
Rafmagnsheni, pvc málmur,
leiðslur, nemar.
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Silikon Útlitshanski ofan
olnboga, fyrir
rafmagnshendur fullorðins,
3ja lita útlitslitun.

Gervihendur, útlitshankar

061824

061824D01 C01

061824D02 C11

061824D03 C02

Stoð

Stoð

Stoð

Hansi utan um gervihendi,
kk, kvk.

Hansi utan um gervihendi,
kk, kvk.

PVC hanski, athafnir vinna. PVC hanski-útvíkkaður,
athafnir vinna.

Hansi utan um gervihendi,
Micro Coated Vinyl, kk, kvk.
MCV hanski, athafnir vinna,
hrindir frá óhreinindum,
minnkar viðloðun.

061824D04 C12

061824D11 C52

061824D12 C52+

Stoð

Stoð

Stoð

Hansi utan um gervihendi, Hansi utan um gervihendi,
Micro Coated Vinyl, kk, kvk. Silikon, kk, kvk.
Silikon hanski, athafnir
MCV hanski útvíkkaður,
vinna, óskir notenda, hrindir
athafnir vinna, hrindir frá
frá óhr.
óhreinindum, minnkar
viðloðun.

Hansi utan um gervihendi,
Micro Coated Silikon, kk,
kvk.
MCS hanski, athafnir vinna,
óskir notenda, hrindir frá
óhr.

061824D21 C01

061824D22 C11

061824D23 C02

Stoð

Stoð

Stoð

Hanski utan um gervihendi, Hanski utan um gervihendi, Hanski utan um gervihendi,
barna
barna
barna
PVC hanski, athafnir.

PVC hanski– útvíkkaður,
athafnir.

PVC hanski, athafnir.
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Gervihendur, útlitshankar

061824

061824D24 c12

061824D41 c01

061824D42 c02

Stoð

Stoð

Stoð

Hanski utan um gervihendi
barna.

Hanski utan um gervihendi
(Kerfishendur)

Hanski utan um gervihendi
(Kerfishendur)

MCV hanski– útvíkkaður,
athafnir.

PVC hanski, athafnir,

MCV hanski, athafnir,

Atvinna, m.m.

Atvinna, m.m.

061824D13 c54

061824D14 c54

061824D51 c73

Stoð

Stoð

Stoð

Hanski utan um gervihendi. Hanski utan um gervihendi.
Silikonhanski, langur,
Athafnir, vinna, óskir
notanda.

Staðlaður litaður hanski fyrir
gervihendi, utan um innri
Silikonhanski, meðal langur,
hendi.
Athafnir, vinna, óskir
Silikon, , Athafnir, vinna,
notanda.
ósk notanda.

061824D52

061824D53

061824D54

Stoð

Stoð

Stoð

Staðlaður litaður hanski fyrir Staðlaður litaður hanski fyrir Litaður hanskir f.
gervihendi, fyrir aflimanir,
hlutaaflimanir með rennilás, gervihendi, marglit.
marglit.
marglit.
PVC partial hönd, athafnir,
Silikon, , Athafnir, vinna,
Silikon, , Athafnir, vinna,
vinna, ósk notanda.
ósk notanda.
ósk notanda.
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Gervihendur, útlitshankar

061824

061824D55

061824D56 c64

061824D57

Stoð

Stoð

Stoð

Litaður staðlaður hanski
fyrir hlutaaflimanir með
rennilás, marglit.

Litaður staðlaður hanski
fyrir gervihendi, marglit.

Silikon, Athafnir, vinna, ósk
Silikon, Athafnir, vinna, ósk notanda.
notanda.

Staðlaður litaður hanski fyrir
kerishendi, marglit.
Silikon, Athafnir, vinna, ósk
notanda.

061824D61

061824D62

061824D63

Stoð

Stoð

Stoð

Silikonfingur vegna útlits, 1
fingur 1 marglita.

Silikonfingur vegna útlits, 1
fingur 1 litur.

Silikon, Athafnir, vinna, ósk Silikon, Athafnir, vinna, ósk
notanda.
notanda.

Silikon, Athafnir, vinna, ósk
notanda.

Silikonfingur vegna útlits, 1
fingur 1 litur.

061824D64

061824D73

061824D73

Stoð

Stoð

Stoð

Silikonfingur vegna útlits, 1
fingur marglita.
Silikon, Athafnir, vinna, ósk
notanda.

Silikon Útlitshanski ofan
olnboga, fyrir fullorðins, 3ja
lita útlitslitun.

Silikon Útlitshanski neðan
olnboga, fyrir fullorðins, 3ja
lita útlitslitun.
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Krókar fyrir gervihandleggi

061825

061825A01

061825A11

061825A02

Otto Bock

Hosmer

Hosmer

Barnakrókur m tengiplötu
8,3 cm langur.

Barnakrókur m tengiplötu
8,6 cm langur.

Barnakrókur m tengiplötu 7
cm langur.

Léttmálmur / ál

Léttmálmur / ál

Léttmálmur / ál

061825B01

061825B11

061825B02

Otto Bock

Hosmer

Hosmer

Unglingakrókur með
tengiplötu 9,8 cm langur.

Unglingakrókur með
tengiplötu 9,8 cm langur.

Unglingakrókur með
tengiplötu 9,8 cm langur.

Léttmálmur / ál

Léttmálmur / ál

Léttmálmur / ál

061825B12

061825B13

061825B14

Hosmer

Otto Bock

Otto bock

Unglinga og medium
fullorðins krókur með
tengiplötu 9,8 cm langur.

Unglinga og medium
fullorðins krókur með
tengiplötu 11,7 cm langur.

Unglinga og medium
fullorðins krókur með
tengiplötu 11,7 cm langur.

Léttmálmur / ál

Stál

Léttmálmur / ál
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Krókar fyrir gervihandleggi

061825

061825C01

061825C02

061824C03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur m þvertöng.

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur m þvertöng.

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur án þvertangar.

Léttmálmur

Stál

Léttmálmur

061825C04

061825C05

061825C11

Otto Bock

Otto Bock

Hosmer

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur án þvertangar.

Fullorðins kraftkrókur
ílangur með tengiplötu.
Stál

Stál

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur , fóðraðir með nitrile
gúmmíi, 12,4 cm langur.
Stál

061825C12

061825C13

061825C14

Hosmer

Hosmer

Hosmer

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur , fóðraðir með nitrile
gúmmíi, 12,4 cm langur.

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur , fóðraðir með nitrile
gúmmíi, 12,4 cm langur.

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur , fóðraðir með nitrile
gúmmíi, 13,3 cm langur.

Stál

ál

Stál
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Krókar fyrir gervihandleggi

061825

061825C15

061825D01

061824D11

Hosmer

Hosmer

Otto Bock

Fullorðins kraftkrókur með
tengiplötu styrktur, bognir
fingur , fóðraðir með nitrile
gúmmíi, 12,4 cm langur.
ál

061825D12
Otto Bock

Rafmagnskrókur, Digital
Twin. Stiglaus opnun /
lokun.
Léttmálmur, plast.
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Rafmagnskrókur,
þrýstikraftur um 11,3 kg.
Stiglaus opnun / lokun.
Léttmálmur.

Rafmagnskrókur, DMC.
Stiglaus opnun / lokun.
Léttmálmur, plast.

Gripáhöld fyrir gervihandleggi ( önnur en krókar )

061826A01

061816B01

061826B02

Otto Bock

Otto Bock

centri

Gripkló, vinnukrókur,
þriggjaarma.

Kúluhaldari sem festist á
stýri í bíl.

Stál

Léttmálmur.

Flýtitengi sem festist inn í
Vinnutengibúnað.

061826C01

061826C02

061826C03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Vinnukrókur, fastur.

Vinnukrókur, fastur hringur.

Stál

Stál

061826

Vinnukrókur, hringur
liðaður.
Stál

061826D01

061816E01

061816B04

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Millistykki fyrir mismunandi
vinnukróka.
Stál

Millistykki fyrir
rafmagnshendi og mism
króka.

Stýrisfesting í bíl.
Léttmálmur

Léttmálmur / Stál
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Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi

061830

061830A01

061830B01

061830B11

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Létt tréfesting óhreyfanleg,
innsteypt f léttar hendur.

Úlnliðsfesting með
viðnámsbremsu.

Tré, plast, óháð þyngd.

Ál, m innanv snitti, óháð
þyngd.

Úlnliðsfesting með
viðnámsbremsu. Kúlulið,
innsteyptur hringur.
Ál, m kúlulið, óháð þyngd.

061830B31

061830B33

061830B32

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Fastur liður, stiltur m
handafli.

Fastur liður, stiltur m
handafli.

Sveigjanlegur liður, stiltur m
handafli, viðnámsbremsa.

Ál og plast, m
viðnámsbremsu, óháð
þyngd.

Ál , m viðnámsbremsu,
óháð þyngd.

Ál, m viðnámsbremsu og
flexion, óháð þyngd.

061830B21

061830B22

061830B02

Otto Bock

Hosmer

Hosmer

Smelluliður, læsanlegur.

Smelluliður, læsanlegur.

Ál, m kúluspori , óháð
þyngd.

Ál, m kúluspori / rilluspoir,
óháð þyngd.
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Fastur liður, stiltur m
handafli.
Ál, m viðnámsbremsu, óháð
þyngd.

Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi

061830

061830B23

061830D02

061830D01

Hosmer

Otto Bock

Otto Bock

Smelluliður, læsanlegur.

Rafm, úlnliður stýrður m
Stál, m kúluspori / rilluspoir, elektróðum, rafmótur.
óháð þyngd.
Plast, ál, raf leiðandi, raf
motor.

Rafm, úlnliður óliðaður,
snúið m hinni hendinni.
Plast, ál, raf leiðandi.

061830C02

061830C01

061830C03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Fastur liður, einingakerfi.

Einingakerfi, fastur liður.

Einingakerfi, fastur liður.

Ál, einingakerfi, innra snitti,
óháð þyngd.

Ál, einingakerfi, snittpinni,
óháð þyngd.

Ál, einingakerfi, snittpinni,
óháð þyngd.

061830B24

061830B25

061830A11

Hosmer

Hosmer

Hosmer

Smelluliður, læsanlegur.

Smelluliður, læsanlegur.

Ál, m kúluspori , rilluspoir,
óháð þyngd.

Ál, m kúluspori / rilluspoir,
óháð þyngd.

Fastur liður, stiltur m
handafli.
Léttmálmur, óháð þyngd.
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Gerviúlnliðir fyrir gervihandleggi

061830

061830A26

061830A27

061830A28

Hosmer

Hosmer

Hosmer

Smelluliður, læsanlegur,
stiltur m handafli.
Léttmálmur, óháð þyngd.

Smelluliður, læsanlegur,
stiltur m handafli afl í
gegnum úlnl.

Smelluliður, læsanlegur,
stiltur m handafli.
Léttmálmur, óháð þyngd.

Léttmálmur, óháð þyngd.

061830A12

061830E01

061830E02

Hosmer

Hosmer

Hosmer

Fastur liður, stiltur m
handafli.

Fastur friction liður, stiltur m Fastur friction liður, stiltur m
handafli.
handafli.

Ál, m viðnámsbremsu,
barna fullorðins óháð
þyngd.

Léttmálmur, barna–
fullorðins, óháð þyngd.
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Stál, óháð þyngd.

Gerviolnbogaliðir fyrir gervihandleggi ( ekki rafnúnir )

061833A01

061833A02

061833A03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Einingakerfi, manuel
hreyfing, læsanlegur, ekki
álagsliður.

Einingakerfi, manuel
hreyfing, læsanlegur, rör.
Ál, stál, óháð þyngd.

Einingakerfi, manuel
hreyfing, læsanlegur, rör,
tengi, ekki álagsliður.
Ál, stál, óháð þyngd.

Ál, stál, óháð þyngd.

061833B01

061833C01

061833C02

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Olnb, m utanáliggjandi vír,
frí / læst liðun -, mjög
sterkur.
Stál, plast, óháð þyngd.

061833

Olnb, m stillanl frí / læst lið
sem er á einni hlið. 18 læsi
stillingar, snýst um liðinn.
Steypuhringur, er hægt að
nota f afl. Olnb. Óháð
þyngd.

Olnb, m stillanl frí / læst lið
sem er á einni hlið. 18 læsi
stillingar, snýst um liðinn.
Steypuhringur, er hægt að
nota f afl. Olnb. Óháð þyngd
(ABF)

Ál, plast, léttmálmur, óháð
þyngd.

Ál, plast, óháð þyngd. (ABF
autom. Forearm balance)

061833D01

061833C11

061833C21

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Olnbogaliður, stillanlegur,
frí / læstur, rill læsing.

Olnbogaliður, passívur
manúel lás / frír.

Olnbogaliður, passívur
manúel lás / frír. snúningur

Stál, óháð þyngd.

Léttmálmur, plast, óháð
þyngd.

Léttmálmur, plast, óháð
þyngd.
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Gerviolnbogaliðir fyrir gervihandleggi ( ekki rafnúnir )

061833B02

061833B03

061833E01

Hosmer

Hosmer

Hosmer

061833

Olnb.m utaná liggjandi vír, Olnb.m innbyggðum vír, frí / Lyftibúnaður með innb.
Fjöðrum. Kemur utaná
frí /læst liðun mjög sterkur, læst liðun mjög sterkur, Eviðeigandi lið til að auðvelda
E-400.
400.
lyftu í olnboga.
Léttmálmur, plast, óháð
Léttmálmur, plast, óháð
Léttmálmur / stál, óháð
þyngd.
þyngd.
þyngd.

061833B04

061833B05

Hosmer

Hosmer

Olnb.m utaná liggjandi vír, Olnb.m innbyggðum vír, frí /
frí /læst liðun mjög sterkur, læst liðun mjög sterkur, E50 barna.
E-50 barna.
Léttmálmur, plast, stál,
óháð þyngd.
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Léttmálmur, plast, stál,
óháð þyngd.

Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi ( innri hulsur )

061891A01

061891A02

061891A11

Otto Bock

Otto Bock

Stoð

Silikonhulsa sem rúllast á
stúf, minnkar núning í
hendi.
Silikon.

061891

Silikonhulsa sem rúllast á
Sérgerð Silikonhulsa sem
stúf, minnkar núning í hendi rúllast á stúf, minnkar
m vefnaði utan á.
núning í hendi. Með
viðeigandi sérlausnum
Silikon.
Silikon.

061891B01

061891B11

061891C01

Stoð

Stoð

Stoð

Stíf hulsa, notist með sokk
Sérgerð 1\ 2 mjúk
svamphulsa til einangrunar sem svo fer ofa í hendi.
á stúf.
Leður, skinn.
EVA svampur.

Sérgerð mjúk hulsa þar sem
efnið flæðir frá viðkvæmum
stöðum.
Gel.

061891B02

061891D02

061891A03

Stoð

Össur

Otto Bock

Stíf hulsa, einangrandi,
bolstrauð að inn m svampi
og skinni.

Iceross Silikonhulsa sem
rúllast á stúf, minnkar
núning í hendi original.

Silikonhulsa sem rúllast á
stúf, minnkar núningí hendi
m vefnaði utan á.

Leður, svampur, skinn.

Silikon

Silikon
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Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi ( innri hulsur )

061891D03

061891A04

061891D21

Össur

Otto Bock

Stoð

Iceross Silikonhulsa rúllast
á stúf, glær m festingu í
botni..
Silikon

Comfort hulsa, gel, m
festingu í botn.
Silikongel m.m.

Iceross distal cup, sett þar
sem, mjög beinaberir stúfar
eru.
Silikon

061891D01

061891D31

061891D11

Össur

Össur

Össur

Iceross Silikonhulsa, upper
ex, með botn tengi og
vefnaði utaná.
Silikon

Iceross Silikonhulsa,
comfort, m botn tengi og
vefnaði utaná, extra mjúk f.
stúf.
Silikongel.

061891D05

061891D32

Össur

Össur

Iceross Silikonhulsa sem
rúllast á stúf, minnkar
núning í hendi TVLÍT.
Silikon
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Iceross Silikonhulsa,
comfort, Án botn tengi og
vefnaði utaná, extra mjúk f.
stúf.
Silikongel.

061891

Iceross Silikonhulsa, dermo.
Silikongel.

Harðar hulsur fyrir gervihandleggi ( ytri hulsur )

061892

061892A01

061892A11

061892A21

Stoð

Stoð

Stoð

Hulsa opin í hlið með
rifláslæsingu, Stúf stungið
beint ofan í hulsu og læsist
um úlnlið. Utan um stúf
kemur t.d. Sokkur, svamp- /
Trefjar nylon, málmur, acryl,
gelhulsa.
riflás, skinn.
Trefjar nylon, málmur, acryl,
riflás, skinn.
Hulsa liðar um úlnlið, ætlur
fyrir einstaklinga þar sem
úlnliður er heill og unnt að
grípa á móti.

Hulsa opin í hlið með
botnlæsingu og
rifláslæsingu, Stúf stungið
beint ofan í hulsu og læsist
um úlnlið. Utan um stúf
kemur t.d. silikon- /
gelhulsa.
Trefjar nylon, acryl, riflás,
skinn.

061892A31

061892A41

061892B01

Stoð

Stoð

Stoð

Heil hulsa þar sem stúf er
stungi beint ofan í hulsuna.
Utan um stúf kemur mjúk
hulsa eða sokkar.

Hörð hulsa með
upphandleggsstýringu. Stúf
stungið beint ofan í hulsu
með eða án mjúkrar hulsu.

Trefjar nylon, acryl.

Trefjar nylon, acryl, riflás,
skinn.

Hörð hulsa létt. Stúf stungið
beint ofan í hulsu með eða
án mjúkrar hulsu.
Trefjar nylon, acryl,
festibúnaður.

061892B11

061892B21

061892C01

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa með læsingu í
botni. Stúf stungið beint
ofan í hulsu með eða án
mjúkrar hulsu.

Hörð hulsa með
upphandleggsstýringu. Stúf
stungið beint ofan í hulsu
með eða án mjúkrar hulsu.

Trefjar nylon, acryl,
festibúnaður.

Trefjar nylon, acryl, riflás,
skinn, festibúnaður, leður,
plast.

Hörð hulsa fyrir
upphandlegg m læsibúnaði
í botni stúf stungið beint
ofan í hulsu með mjúkrar
hulsu.
Trefjar nylon, acryl,
festibúnaður.

Page 97

Mjúkar hulsur fyrir gervihandleggi ( innri hulsur )

061892C11

061892D01

06892D21

Stoð

Stoð

Stoð

061892

Hörð hulsa fyrir
upphandlegg m læsibúnaði
í botni stúf stungið beint
ofan í hulsu með mjúkrar
hulsu.

Hörð hulsa fyrir
upphandlegg m læsibúnaði
í botni stúf stungið beint
ofan í hulsu með mjúkrar
hulsu.

Hörð hulsa fyrir
upphandlegg m læsibúnaði
í botni stúf stungið beint
ofan í hulsu með mjúkrar
hulsu.

Trefjar nylon, acryl,
festibúnaður.

Trefjar nylon, acryl,
festibúnaður.

Trefjar nylon, acryl,
festibúnaður.
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GERVILIMIR FYRIR
NEÐRI ÚTLIMI

HEILDARLISTI GERVILIMIR
Contents
062403

Gervifótleggir frá rist

062406

Gervifótleggir frá ökklalið ( án liða, innri hulsa og framleista )

062409

Gervifóteggir frá kálfa ( án liða, innri hulsa og framleista )

062412

Gervifótleggir frá hné ( án liða, innri hulsa og framleista )

062415

Gervifótleggir frá læri ( án liða, innir hulsa og framleista )

062427A Gervifætur, framleistafætur með ökklalið
062427B Gervifætur, framleistafætur án ökklaliðs
062427C Gervifætur, Ökklaliðir
062430

Gerviliðir, snúningsliðir fyrir gervifótleggi án höggdempunar

062431

Höggdemparar í gerviliði fyrir gervifótleggi

062433

Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi

062441A Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi
062441A Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa
062441B Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri
062492

Gervibaððfótleggir frá kálfa

062493

Gervibaðfótleggir frá læri

Gervifótleggir frá rist

062403

062403G01

062406G02

062406H01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Gervifótur útlitsformaður úr
silikoni, Útfylling.

Gervifótur útlitsformaður úr
silikoni, Útfylling.

Silikon 2-3

Silikon 4

Gervifótur útlitsformaður úr
silikoni, Formaður m.t.t
Fótaririns
Silikon 3-4

062427A51

062427A52

Sérsmíði

Sérsmíði

Opinn framleisti með
banklokun um hæl.
Trefjar, nylon, acryl
urethane, skinn.

Opinn framleisti með
læsingum um hæl og
opnanlegur á hæl
Trefjar, nylon, acryl
urethane, skinn.
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Gervifótleggir frá ökklalið ( án liða, innri hulsa og framleista.) 062406

062406A01

062406A02

062406B01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörð hulas lokuð
m.Botnfestingu f.t.d.
Silikonhulsu.

Hörð hulas lokuð
m.Botnfestingu f.t.d.
Silikonhulsu.

Hörð hulas opin í hlið,
auðveldar stúf í hulsu,
botnfesting, stuðn á legg.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður 0-1

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður 2-3

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður 0-1

062406B02

062406C01

062406C02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörð hulas opin í hlið,
auðveldar stúf í hulsu,
bandlás, stuðn á legg.

Hörð gaffalhulsa. Læsist um Hörð gaffalhulsa. Læsist um
hæl, notist m svamphulsu, hæl, notist m svamphulsu,
gelhulsu
gelhulsu

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður 2-3

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður 0-1

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður 0-1

062406C11

062406C12

062406C13

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörð gaffalhulsa. Læsist í
botni, notist m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Hörð gaffalhulsa. Læsist í
botni, notist m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Hörð gaffalhulsa. Læsist í
botni, notist m t.d.
Silikonhulsu m.m.

Acryl, nylon, trefar,
tengibúnaður 0-1

Acryl, nylon, trefar,
tengibúnaður 2-3

Acryl, nylon, trefar,
tengibúnaður 4
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Gervifótleggir frá kálfa. ( án liða, innri hulsa og framleista.)

062409

062409A01

062409B01

062409C01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörð hulas m lás/ventli í
botni, einingakerfi, mjúkur
kálfi. Fyrsti fótur eftir aflimun
( 2 hulsur )

Hörð hulas m lás/ventli í
botni, einingakerfi, mjúkur
kálfi. Fyrsti fótur eftir aflimun
( 3 hulsur )

Hörð hulas m supracondylar
festingu, einingakerfi,
mjúkur kálf. Notist með gel-/
silicon- / svamphulsu

Acryl, trefjar, nylon, málmur, Acryl, trefjar, nylon, málmur, Acryl, trefjar, nylon, málmur,
svampur, skinn
svampur, skinn.
svampur, skinn

062409C02

062409E01

062409E02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörð hulas m supracondylar
festingu, einingakerfi, mjúkur
kálfi. Notist með gel-/ silicon- /
svamphulsu

Hörð hulas m lás/ventli í fbotni,
einingakerfi, gel-/silikonhulsa,
mjúkur kálfi. Notist með gel-/
silicon- / svamphulsu

Hörð hulas m lás/ventli í fbotni,
einingakerfi, gel-/silikonhulsa,
mjúkur kálfi. Notist með gel-/
silicon- / svamphulsu

Acryl, trefjar, nylon, málmur,
svampur, skinn.

Acryl, trefjar, nylon, málmur,
svampur, skinn.

Acryl, trefjar, nylon, málmur,
svampur, skinn.

062409F01

062409F02

062409G01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörð hulas m lás/ventli í
botni, steyptur kálfi. Notist
með gel-/silikonhulsu

Hörð hulas m lás/ventli í
botni, steyptur kálfi. Notist
með gel-/silikonhulsu

Hörd hulsa með
lærfestingu, einingakerfi,
mjúkur kálfi. Notist með gel/ silikonhulsu.

Acryl, trefjar, nylon, málmur, Acryl, trefjar, nylon, málmur,
Acryl, trefjar, nylon,
svampur, skinn.
svampur, skinn
svampur, skinn, leður.
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Gervifótleggir frá kálfa. ( án liða, innri hulsa og framleista.)

062409G02

062409D01

062409D02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Hörd hulsa ICEX með
Hörd hulsa með lærfestingu,
einingakerfi, mjúkur kálfi. Notist botnfestingu, einingakerfi,
mjúkur kálfi. Notist með gel-/
með gel-/ silikonhulsu.
silikonhulsu.
Acryl, trefjar, nylon, svampur,
Acryl, trefjar, nylon, svampur,
skinn, leður.
skinn, leður.

062409H01

062409I01

Sérsmíði

Sérsmíði

Útlitsfótur f pá sem eiga
erfitt með gang.
Einingakerfi, svampur og
festibúnaður.
Háhitaplast, svampur,
léttmálmstengi,
festibúnaður.

Æfingafótur
( byrjunarfótur ). Með
lærstuðningi og stuðningi8
niður á stúf.
Lághitaplast í lærstykki,
málmuppistöður og rör

062409S01

062409S11

Steeper

Medi

Silikon útlitssokkur fyrir
gervifót f neðan hné. Með
split toe.

Page 104

Atta laga (8) Silikon
útlitssokkur fyrir gervifót f
neðan hné, með split toe.
Val um 18 mism litum.

062409

Hörd hulsa ICEX með
botnfestingu, einingakerfi,
mjúkur kálfi. Notist með gel-/
silikonhulsu.
Prepreg-trefjar, svampur,
skinn, tengibúnaður f. hulsu og
ökkla.

Gervifótleggir frá hné. ( án liða, innri hulsa og framleista.)

062412

062412A01

062412A02

062412A03

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Gaffalhulsa m sitbeinsstuðningi.
Lærstuðningur, læri að mestu
frítt, einingakerf. Supracondylar
festing m t.d. Svampur/ gel-/
siliconhulsu

Gaffalhulsa m
sitbeinsstuðningi.
Lærstuðningur, læri að mestu
frítt, einingakerf.
Supracondylar festing m t.d.
Trefjar, nylon, málmur, svampur, Svampur/ gel-/ siliconhulsu
steypt úr acryl eða epoxy,
tengibúnaður.

Trefjar, nylon, málmur,
svampur, steypt úr acryl eða
epoxy, tengibúnaður.

Gaffalhulsa m sitbeinsstuðningi.
Lærstuðningur, læri að mestu
frítt, Steyptur kálfi.
Supracondylar festing m t.d.
Svampur/ gelhusu
Trefjar, nylon, málmur, svampur,
steypt úr acryl eða epoxy,
tengibúnaður.

062412B02

062412C01

062412D01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Gaffalhulsa m
sitbeinsstuðningi.
Lærstuðningur, læri að mestu
frítt, Steyptur kálfi.
Supracondylar festing m t.d.
Svampur/ gelhusu
Trefjar, nylon, málmur,
svampur, steypt úr acryl eða
epoxy, tengibúnaður.

Hulsa með framaná liggjandi
grind steypt innan í gel. Án
sitbeinsstuðn. Læri að mestu
frítt. Einingakerfi. Supracondyl
festing f mjúka hulsu.

Hulsa með framaná liggjandi
grind steypt innan í gel. Án
sitbeinsstuðn. Læri að mestu
frítt. Einingakerfi. Supracondyl
festing f mjúka hulsu.

Trefjar, nylon, málmur,
svampur, steypt úr acryl /
epoxy og urethane, tengib.

Trefjar, nylon, málmur, svampur,
steypt úr acryl / epoxy og
urethane, tengib.

062412D02

062412F01

Sérsmíði

Sérsmíði

Hulsa með framaná liggjandi
grind Án sitbeinsstuðn. Læri að
mestu frítt. Einingakerfi.
Supracondyl festing f mjúka
hulsu.

Hulsa með sitbeinsstuðningi,
festur með borðum um læri.
Háhitaplast, málmgrind,
tengibúnaður.

Trefjar, nylon, málmur,
svampur, steypt úr acryl eða
epoxy, tengibúnaður.
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Gervifótleggir frá læri. ( án liða, innri hulsa og framleista.)

062415A01

062415A11

062415B01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Fyrsti gervifótur eftir aflimun, Fyrsti gervifótur eftir aflimun,
heil hulsa með harðri grind. heil hulsa með harðri grind.
Einingakerfi, fest með t.d. lás Einingakerfi, fest með t.d. lás
Fjöldi hulsa 2
Fjöldi hulsa 3
Trefjar, nylon, acryl/epoxy
tengibúnaður, háhitaplast

Trefjar, nylon, acryl/epoxy
tengibúnaður, háhitaplast

062415

Hörð hulsa m botnfestingu,
eingingakerfi.
Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, lás eða ventilfesting.

062415C01

062415C02

062415E01

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Plast hulsa í grind með
sitbeinsstuðningi, ventil– eða
botnfesting. Notist m t.d.
Silikonhulsu.

Plast hulsa í grind með
sitbeinsstuðningi, ventil– eða
botnfesting. Notist m t.d.
Silikonhulsu.

Mjúk urethanhulsa ( silicon )
með innsteyptri grind,
einingakerfi, ventil– eða
lásfesting.

Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, Háhitaplast,
lás eða ventill.

Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, Háhitaplast,
lás eða ventill.

Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, urethane /
silicon, lás eða ventill.

062415F01

062415G01

062415B02

Sérsmíði

Sérsmíði

Sérsmíði

Gervifótur með
sitbeinsstuðningi, festur
með borðum um læri og
mjaðmarbelti.
Háhitaplast, tengibúnaður,
málmgrind.
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Gervifótur með
sitbeinsstuðningi, léttur úr
plasti f þá sem eiga erfitt m
gang. Botnfesting og / eða
mjaðmarbelti.
Háhitaplast, svampur, lásfesting, nylon, acryl,
tengibúnaður.

Hörð hulsa með
sitbeinsstuðningi,
einingakerfi, mjúkur kálfi,
ventil eða botnfesting.
Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, svampur,
lás– eða ventil-festing.

Gervifótleggir frá læri. ( án liða, innri hulsa og framleista.)

062415A02

062415E02

Sérsmíði

Sérsmíði

Gervifótur eftir aflimun, Heil
mjúk hulsa með harðri
grind. Einingakerfi, fest með
t.d. Ventli, lás.

Mjúk urethanhulsa ( silicon )
með innsteyptri grind,
eningakerfi, ventil– eða
lásfesting.

Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, P.E m.m.

Trefjar, nylon, acryl/epoxy,
tengibúnaður, urethane /
silicon, lás eða ventill.

062415
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Gervifætur, framleistafætur með ökklalið

062427A

062427A01

062427A02

062427A03

Blatchford

Blatchford

Össur

Dynamiskur leisti með kjarna Dynamiskur leisti með kjarna Dynamiskur leisti, með
25 mm hæl, Stillanlegur til stillanlegnum ökklalið, m
20 mm hæl, Stillanlegur til
aðlögunar f.einstaklinginn. aðlögunar f.einstaklinginn. roar mótstykki.
Polyurethan, fiberkjarni,
nylon, plast, f. einstakl um
120 kg.

Polyurethan, fiberkjarni,
nylon, plast, f. einstakl um
120 kg.

Polyurethan, fiber f. 100 kg

062427A21

06247A22

062427A23

Össur

Össur

Össur

Kraftleisti Flexfoot

Kraftleisti Flexfoot Axia

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 125-160 kg

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 125 kg

Kraftleisti Sureflex m
pyramida.
Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 125-160 kg

062427A24

062427A25

062427A26

Össur

Össur

Össur

Kraftleisti Sureflex m röri.

Kraftleisti Variflex.

Kraftleisti Talux.

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 125-160 kg

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 135 kg

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 125-160 kg
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Gervifætur, framleistafætur með ökklalið

062427A

062427A31

062427A32

062424A33

College park

College park

College park

Kraftleisti, fjölliða með
ökklafestingu IP.

Kraftleisti, fjölliða með
ökklafestingu IP.

Kraftleisti, fjölliða með
ökklafestingu IP. barna

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 100-125 kg.

Koltrefjar og sérstyrktur
koltr. Kjarni, málmur.
Ætlaður f. 125-160 kg.

Koltrefjar og sérstyrktur
plastkjarni, ætlaður f einstkl.
f. 16-21.

062427A51

062427A52

062427A34

Stoð

Stoð

Otto Bock

Opinn framleisti með
banklokun um hæl
Trefjar, nylon, acryl
urethane, skinn.

Opinn framleisti með
læsingum um hæl og
opnanlegur á hæl.
Trefjar, nylon, acryl
urethane, skinn.

Kraftleisti með C-löguðu
hælstykki úr koltrefjum,
Ætlað til notkunar með
einingarkerfi.
Koltrefjar og sérstyrktur
plastkjarni, ætlaður f einstkl.
75-100 kg

062427A05

062427A06

062427A04

Blatchford

Blatchford

Össur

Dynamiskur leisti með kjarna 1245mm hæl. Stillanlegur til
aðlögunar fyrir einstaklinga frá
meðalvirkum til mjög virks
Polyurethane, fibrekjarni, nylon
einstaklings.
palst, ætlaður f einstakling 120
Polyurethane, fibrekjarni, nylon
kg.
palst, ætlaður f einstakling,
80kg.
Dynamiskur leisti með kjarna
20mm hæl. Stillanlegur til
aðlögunar fyrir einstaklinga.

Dynamiskur leisti, með
stillanlegum ökklalið, með
pyramida f. einingakerfi
Polyurethan, fibre,
léttmálmur f 100 kg
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Gervifætur, framleistafætur með ökklalið

062427A

062427A35

062427A36

062427A37

Össur

Össur

Össur

LP Variflex, hefur alla
eiginleiga flexfoot en hentar
best fyrir einstaklinga með
langa stúfa eða líið pláss
Koltrefjar

K2, fjöllida leisti, með dempun í
hverju skefi, Fóturinn er með
mjúkan kíl sem gefur mjúka
hælísetningu og mýkt fram í
táspyrnu
Koltrefjar, léttmálmur
Polyurethan

Flexfoot Junior, er hannaður
með þarfir barna í huga
m.t.t. Virkni og sliti. Hentar f
einstaklinga upp að 45 kg.
Koltrefjar, léttmálmur

062427A38

062427A39

062727A40

Össur

Otto Bock

Össur

Flexsymes f einstaklinga
með mjög langa stúfa og
lítið pláss. Hæl hæð 10 +/5mm.
Koltrefjar, léttmálmur upp
að þyngd 160 kg.

Léttur koltrefjalefjaleisti,
tvöföld fjöðurn sem leifir
mjúkt stig bæði við
hælísetningu og spyrnu,
hentar í ójöfnu undirlagi
sem og mism hraða

Ceterus koltrefjaleisti,
Höggdempandi og
snúningseiginleika
innbyggðir inn í leista.
Koltrefjar, léttmálmur upp
að þyngd 147 kg.

Koltrefjar, léttmálmur.

062427A41

062427A42

062427A43

Otto Bock

Otto Bock

Sérsmíði

Prosymes f einstaklinga
með mjög langa stúfa og
lítið pláss. Hæl hæð 10 +/5mm.

Axtion, leisti f. mjög virka
einstaklinga, höggdempandi
eiginleikar í leista, f.
einstaklinga upp að 125 kg.

Koltrefjar, léttmálmur.

Koltrefjar, léttmálmur 13
mm hæll.
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Advantage, leisti f. mjög
virka einstaklinga,
höggdempandi eiginleikar í
leista, f. einstaklinga upp að
150 kg.
Koltrefjar, léttmálmur

Gervifætur, framleistafætur með ökklalið

062427A

062427A11

062427A12

062427A47

Otto Bock

Otto bock

College Park

Dynamiskur leisti, veitir mjúka
liðun frá hælísetningu fram átá,
ásamt mjúkri m/l hreyfingu,
Slaga plast fjöður gefur ágætis
spyrnu með teygjanlegu
urethane. Plast, urethane,
léttmálmur Hentar þyndg 75100 kg fer eftir stærð

Fjölliða leisti sem hentar vel í
ójöfu undirlagi, er með
hreyfingu A/P og M/L,
hreyfingin virkar í gegnum
ökklatengi ásamt þar til gerðum
púðum í liðnum.
Uretha, léttmálmur, kjarni.

Stillanleg hælstaða, fjölliða
með snúningi, Dynamiskur ,
göngu samhæfing, Accent.
Koltrefjar og sérstyrktur
kjarni, ætlaður f einstakl.
100 kg

062427A48

062427A61

062427A62

Otto Bock

College Park

College Park

Lo Rider, leisti f. mjög virka
einstaklinga höggdempandi
eiginleikar í leista, f.
einstaklinga upp að 125 kg.
Koltrefjar, léttmálmur

College-Park Kraftleisti,
fjölliða með Dynamiskri
ökklafestingu
Onyx

Kraftleisti, fjölliða með
ökklafestingu IP
Celsus

Koltrefjar, sérstyrktur
Koltrefjar , sérstyrktur kjarni koltrkjarni, málmur, ætlaður
málmur ætlaður f .113-125 f. 100-125 kg.

062427B42

062427B43

062427B44

Stoð

Otto Bock

Össur

Sérsteypt fjöður koltrefja.
Sérstaklega f. langa sutra
þar sem lítið er um pláss.
Koltrefjar, plast, nylon
svampur.

Chopart fótplata, byggð fyrir Flexfoot Chopart fótplata,
byggð fyrir aflimanir s.s.
aflimanir s.s. Chopart,
Chopart, Pirogoff eða
Pirogoff eða Symes.
Symes.
Koltrefjar, plast, nylon,
Koltrefjar, plast, nylon,
svampur. Allt að 135 kg.
svampur. Allt að 135 kg.
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Gervifætur, framleistafætur án ökklaliðs

062427B

062427B01

062427B02

062427B11

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Óliðaður leisti með
miðlungs hælkíl, styrktur
með krossviði.

Óliðaður leisti mjúkan
hælkíl, stífur, með tær.
Convex lögun á sóla.

Óliðaður leisti mjúkan
hælkíl, stífur, með tær.
Convex lögun á sóla.

Polyurethan, trékjarni
ætlaður f einstakling upp
100-125 kg.

Polyurethan, trékjarni
ætlaður f einstakling upp
100-125 kg.

Polyurethan, trékjarni
ætlaður f einstakling upp
85 kg.

062427B12

062427B13

062427B21

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Óliðaður leisti mjúkan
hælkíl, stífur, mjög léttur.
Polyurethan, trékjarni
ætlaður f einstakling upp
100 kg.

Óliðaður leisti með
miðlungs hælkíl, styrktur
með krossviði.
Polyurethan, trékjarni
ætlaður f einstakling upp
125 kg.

Einliða
Polyurethan, trékjarni, nylon
plast, ætlaður f einstaki
100 kg.

062427B22

062427B23

062427B31

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Einliða

Einliða

Dynamisk

Polyurethan, trékjarni, nylon Polyurethan, trékjarni, nylon Polyurethan, trékjarni, nylon
plast, ætlaður f einstaki
plast, ætlaður f einstaki
plast, ætlaður f einstaki
100 kg.
100-125 kg.
75 kg.
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Gervifætur, framleistafætur án ökklaliðs

062427B

062427B32

062427A44

062427B41

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Dynamisk.

Krafleisti,

Polyurethan, trékjarni, nylon Koltrefjar, plast, nylon
plast, ætlaður f einstakling
svampur.
100-125 kg.

Kraftleisti, fjölliða barna, án
ökklafestingar. Truper.
Koltrefjar, plast, nylon
svampur.

062427B51

062427B52

062427B53

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Opinn framleisti með
banklokun um hæl
Trefjar, nylon, acryl,
urethane skinn.

Opinn framleisti með
læsingum um hæl og
opnanlegur á hæl.
Trefjar, nylon, acryl,
urethane skinn.

Táfylling, sóli með fyllingu f.
tær.
Skinn, leður, mjúkur/stífur
Svampur.

062427B54

062427B55

062427B56

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Táfylling, trefjafjöður til að
veita spyrnu.

Táfylling, létt á beinendum
með mjúku silikoni.

Táfylling, létt á beinendum
með mjúku silikoni.

Skinn, leður, mjúkur/stífur
Svampur.

Urethan / Silikon.

Urethan / Silikon.
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Gervifætur, framleistafætur án ökklaliðs

062427B

062427B61

062427B62

062427B63

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Silikonfótur fyrir mjög
viðkvæma sutra án táa.

Gervifótur útlitsformaður úr
silikoni, Útfylling.

Silikon

Silikon 4

Gervifótur útlitsformaður úr
silikoni, Formaður m.t.t.
Fótarins
Silikon 3-4

062427B57

062427B58

Otto Bock

Otto Bock

Stífur framleisti, reimaður
um ökkla.
Skinn, leður, urethane.
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Stífur framleisti, reimaður
um ökkla. Með dynamiskri
fjöður í sóla.
Skinn, leður, urethane.
Trefjar.

Gervifætur, Ökklaliðir

062427C

062427C01

062427C02

062427C03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Óliðuð ökklafesting sem
Óliðuð ökklafesting sem
Óliðuð ökklafesting sem
festislf beint ofan á óliðaðan festislf beint ofan á óliðaðan festislf beint ofan á óliðaðan
leista.
leista.
leista.
Stál, þolir uþb. 125 kg

Títan, þolir uþb. 100 kg

ál, þolir uþb. 75 kg

062427C11

062427C12

062427C21

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Ökklafesting óliðuð, sem
steypist inn í kálfa/legg.

Ökklafesting óliðuð, sem
steypist inn í kálfa/legg.

Ökklaliður, einliða ant–
post– lat stilling.

Tré

Urethan

Stál

062427C22

062427C23

062427C31

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Ökklaliður, einliða ant–
post– lat stilling.

Ökklaliður, einliða ant–
post– lat stilling.

Ökklaliður, einliða sem
steypist inn í kálfa.

Titan

Ál

Tré kjarni léttmálmur
ætlaður einst. Upp 150 kg.
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Gervifætur, framleistafætur án ökklaliðs

062427B

062427C41

062427C42

062427C51

Otto Bock

Otto Bock

Blatchford

Ökklaliður fjölliða. Ant–
post– lat– stilling.

Ökklaliður fjölliða. Ant–
post– lat– stilling.

Stál.

Titan.

062427C61
Otto Bock

Ökklaliður fjölliða. Sem
steypist inn í kálfa / legg.
Tré kjarni léttmálmur
ætlaður einst. Upp 150 kg.
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Ökklaliður fjölliða. Ant–
post– lat– stilling. Einnig
rotation.
Léttmálmur.

Gerviliðir, snúningsliðir fyrir gervifótleggi án höggdempunar 062430

062430T01

062430T02

062430T11

Otto Bock

Otto Bock

Össur

Snúningstengi (torsio). Minnkar
álag á stúf við göngu, hentar
sérstaklega þegar gengið er í
þröngu rými, leyfir meiri
hreyfanleika, festist upp í
hulsu.
Léttmálmur ætlaður f.
einstakling upp að 120 kg.

Snúningstengi (torsio). Minnkar
álag á stúf við göngu, hentar
sérstaklega þegar gengið er í
þröngu rými, leyfir meiri
hreyfanleika, Langt rör.
Léttmálmur ætlaður f.
einstakling upp að 120 kg.

062430T03

062430T04

Otto Bock

Otto Bock

Snúningstengi (torsio). Minnkar
álag á stúf við göngu, hentar
sérstaklega þegar gengið er í
þröngu rými, leyfir meiri
hreyfanleika, Klemmist utan
um rör.

Snúningstengi (torsio). Minnkar
álag á stúf við göngu, hentar
sérstaklega þegar gengið er í
þröngu rými, leyfir meiri
hreyfanleika, Klemmist utan
um rör.

Títan þverm 30 ætlaður f.
einstakling upp að 100 kg.

Títan þverm 34 ætlaður f.
einstakling upp að 100 kg.

Dempandi snúningsfesting,
sem dempar sunning við
niðurstig og leyfir viðkomandi
að vera með allan þunga á GF.
Léttmálmur / titan ætlaður f.
einstakling upp að 120 kg.

062430R01

062430M01

062430M02

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Snúningstengi sem leyfir
snúnig á hnjálið við t.d.
Keyrslu, setu, hvíld m.m.
Staðsettur fyrir ofan hnjálið
Stál, ætlaður f að 150 kg

Hliðrunartengi. hentar
sérstaklega þegar mikil
skekkja eða
þyngdarpunkutur er úr línu.
Klemmist utan um rör.

Hliðrunartengi. hentar
sérstaklega þegar mikil
skekkja eða
þyngdarpunkutur er úr línu.
Klemmist utan um rör

Títan ætlaður f. einstakl. 85 Titan ætlaður f. einstakl 100
kg
kg

Page 117

Höggdemparar í gerviliði fyrir gervifótleggi.

062431

062431A01

062431A02

062431B01

Össur

Össur

Otto bock

Dempandi festing, sem
dempar högg við niðurstig
fyrir mjög virka.

Dempandi festing, sem
dempar högg við niðurstig
fyrir mjög virka. Með
innbyggðum pyramida.

Höggdempandi og snún.
Tengi. Minnkar álag á stúf
við göngu, leyfir meiri
hreyfanleika. Klemmutengi.

Léttmálmur / títan ætlaður f.
einstakling upp að 100 kg. Léttmálmur / títan ætlaður f. Léttmálmur / títan ætlaður f.
einstakling upp að 100 kg. einstakling upp að 100 kg.

062431B02

062431B03

062431B11

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Höggdempandi og snún.
Tengi. Minnkar álag á stúf
við göngu, leyfir meiri
hreyfanleika. Rötengi 30

Höggdempandi og snún.
Tengi. Minnkar álag á stúf
við göngu, leyfir meiri
hreyfanleika. Rötengi 34

Höggdempandi og snún.
Tengi. Lottæmir hulsu í
göngu, Eykur blóðstreymi í
stúf, leyfir meiri
Léttmálmur / títan ætlaður f. Léttmálmur / títan ætlaður f. hreyfanleika.
einstakling upp að 100 kg. einstakling upp að 125 kg. Léttmálmur

062431B12
Otto Bock

Höggdempandi og snún.
Tengi. Lottæmir hulsu í
göngu, Eykur blóðstreymi í
stúf, leyfir meiri
hreyfanleika.
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Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433A01

062433A03

062433B01

Otto Bock

Otto bock

Otto bock

Einliða liður, stillanleg
viðnámsbremsa, sem
bremsar við álag. Notaður
með einingakerfi, mikið
stöðuöryggi.

Einliða liður, stillanleg
viðnámsbremsa, sem
bremsar við álag. Notaður
með einingakerfi, mikið
stöðuöryggi.

Einliða liður, stillanleg
viðnámsbremsa, sem
bremsar við álag. Notaður
með einingakerfi, mikið
stöðuöryggi.

Stálliður ætlaður fyrir þyngd
að 100 kg.

Títanliður ætlaður fyrir
þyngd að 100 kg.

Títanliður ætlaður fyrir
þyngd að 85 kg.

062433B11

062433B12

062433B21

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Einliða liður, læstur, læstur,
læsist í réttstöðu. Losað með
taug. Er með framsveiflufjaðrir,
notaður með einingakerfi, mikill
stöðuöryggi.

Einliða liður, læstur, læstur,
læsist í réttstöðu. Losað með
taug. Er með framsveiflufjaðrir,
notaður með einingakerfi, mikill
stöðuöryggi.

Stálliður ætlaður fyrir þyngd að Títanliður ætlaður fyrir þyngd
að 100 kg.
100 kg.

Fjórliða liður, læstur. Losað
með taug. Er með
framsveiflufjaðrir. F aflimun í
gegnum hné og langa stúfa,
notaður með einingak, mikið
stöðuöryggi.
Stálliður aætlaður fyrir þyngd
að 100 kg.

062433C02

062427B23

062433C01

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Fjórliða liður, m innbyggðum
framsveiflufjöðrum. F aflimun í
gegnum hné og langa stúfa,
notaður með einingak, mikið
stöðuöryggi.
Títanliður aætlaður fyrir þyngd
að 100 kg.

Fjórliða liður, læstur. Losað
með taug. Er með
framsveiflufjaðrir. F aflimun í
gegnum hné og langa stúfa,
notaður með einingak, mikið
stöðuöryggi.
Títanliður aætlaður fyrir
þyngd að 100 kg.

Fjórliða liður, m innbyggðum
framsveiflufjöðrum. F aflimun í
gegnum hné og langa stúfa,
notaður með einingak, mikið
stöðuöryggi.
Stálliður aætlaður fyrir þyngd
að 100 kg.
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Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433C21

062433C22

062433C31

Össur

Össur

Blatchford

Fjölliða liður (7), m
innbyggðu stillanlegu
polymerviðnámi F aflimun
hne og í gegnum læri, mikið
stöðuöryggi, beygist í 160°
1900.

Fjölliða pumpuliður (7), m
innbyggðu stillanlegu
polymerviðnámi F aflimun
hne og í gegnum læri, mikið
stöðuöryggi, beygist í 160°
1900.

Fjórliða liður, m
innbyggðum
framsveiflufjöðrum. F
aflimun í gegnum hné og
langa stúfa, notaður með
einingak, mikið stöðuöryggi.

Léttmálmur / stál ætlaður
fyrir þyngd að 100kg.

Léttmálmur / stál ætlaður
fyrir þyngd að 100kg.

Koltrefja / léttmálmur
ætlaður fyrir þyngd að
120kg.

062433B31

062433D01

062433D03

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Einliða liður, stillanlegur lás.
Losað með taug. Léttur
mikil hnébeygja, steyptur
inn í kálfa / læri, mikið
stöðuörryggi, hentar vel í
baðfætur.

Pumpuliður einliða,
dynamiskur, stöðurg,
Hreyfing stillt að göngulagi,
mjúkt hnéréttustopp.
Notaður með einingakerfi.
Beygist í 135°

Pumpuliður einliða,
dynamiskur, stöðurg,
Hreyfing stillt að göngulagi,
mjúkt hnéréttustopp.
Notaður með einingakerfi.
Beygist í 155°

Plast, urethane ætlaður f.
ca 120 kt.

Létt málmur, 360 grm
ætlaður f þyngd að 150 kg

Létt málmur, 340 grm
ætlaður f þyngd að 75 kg

062433D21

062427D71

062433D31

Otto Bock

Otto Bock

Össur

Fjölliða pumpuliður,
dynamiskur, m innbyggðum
réttibúnaði og dempun sem er
stillt að göngulagi, mjúkt
hnéréttustopp. Notaður með
einingakerfi.
Léttmálmur / stál ætlaður fyrir
þyngd að 100 kg
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Fjölliða liður, m innbyggðu
extensio réttibúnaði, opinn,
dynamiskur. F aflimun hne
og í gegnum læri, mikið
stöðuöryggi.
Léttmálmur / stál ætlaður
fyrir þyngd að 100 kg

Fjölliða liður, m innbyggðu
stillanlegu polymerviðnámi
F aflimun hné og í gegnum
læri, mikið stöðuöryggi 2100
Léttmálmur / stál ætlaður
fyrir þyngd að 100kg.

Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433D51

062433D61

062433D63

Otto Bock

Össur

Össur

Fjórliða liður, m innbyggðum
framsveiflufjöðrum. F aflimun í
gegnum hné og langa stúfa,
notaður með einingak, mikið
stöðuöryggi.
Títan liður ætlaður fyrir þyngd
að 125 kg.

Pumpuliður einliða,
dynamiskur, stöðugur,
Hreyfing stillt að göngulagi,
mjúkt hnéréttustopp.
Notaður með einingakerfi.
SNS pumpa.
Títan liður ætlaður fyrir
þyngd að 120 kg

Pumpuliður einliða,
dynamiskur, stöðugur,
mjúkt hnéréttustopp. Mism
pumpueiginleikar. Notaður
með einingakerfi. S pumpa.
Áli liður ætlaður fyrir þyngd
að 100 kg

062433E01

062433E02

062433E03

Blatchford

Blatchford

Blatchford

Pumpuliður einliða, fer niður í
120°beygju dynamiskur,
stöðugur, stanceflex
pumpueiginleikar tekur við
höggdempun í hælísetningu.
Koltrefjar ætlaður fyrir þyngd
að 100-125 kg.

Pumpuliður einliða, með
IP+tölvu, dynamiskur,
stöðugur, stanceflex
pumpueiginleikar tekur við
höggdempun í
hælísetningu.
Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 100-125 kg.

Pumpuliður einliða, með
PSPC pumpu, dynamiskur,
stöðugur,Minnkuð hæð f.
læri, tekur við höggdempun
í hælísetningu.
Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 100-125 kg.

062433E04

062427E05

062433E06

Blatchford

Blatchford

Blatchford

Pumpuliður einliða, með
SAKL pumpu, dynamiskur,
stöðugur, Hálf sjálfvirk
hnélæsing.

Pumpuliður einliða, með
CaStance vökvaswing og
stöðuccylinder, dynamiskur,
stöðugur.

Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 100-125 kg.

Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 100-125 kg.

Pumpuliður einliða, með
SERVO/PSPC pumpu,
dynamiskur, stöðugur,
Minnkuð hæð f. læri, max
120°beygja.
Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 100-125 kg.
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Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433E07

062433E21

062433C32

Blatchford

Blatchford

Otto Bock

Pumpuliður einliða, með
CaTech vökvaswing og
stöðucylinder, Sterkt hné
fyrir grófa notkun.
Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 100-125 kg.

SNS Pumpuliður einliða,
Sérstaklega hannaður f.
virka einstaklinga. Stöðugur
stoðufasi og stýrir
sveiflufasa.
Koltrefjar ætlaður fyrir
þyngd að 85 kg.

Fjórliða liður, f. einstakl sem
afl eru í gegnum hné eða
langa stúfa
Koltrefja ætlaður fyrir
einstakl að 70 kg.

062433D32

062433F01

062433G01

Össur

OrthoEurope

Blatchford

Fjölliða pumpuliður, m
innbyggðum réttibúnaði,
dynamiskur, stöðugur
Notaður með einingakerfi.

Einliða pumpuliður með
stillanlegri læsingu. Góð
virkni bæði við göngu upp
og niður halla.

H´neliður sem nemur
undirlag og bregst við
skv´því þ.e. Tölvustýrður f
hvern einstakling.

Léttmálmur ætlaður fyrir
born að 45 kg.

Títanliður ætlaður fyrir
þyngd 120 kg.

Koltrefjar, léttmálmur
rafeindabúnaður, ætlaður f.
þyngd að 120 kg.

062433B32

062427G11

062433F02

OrthoEurope

Otto Bock

Össur

Léttur hnéliður sem er með
half sjálfvirka læsingu.
Beygist niður í 120°
Ál liður ætlaður fyrir þyngd
að 100 kg.
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Tölvustýrður hnéliður sem
hægt er að stilla að göngulagi,
göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir
þörfum hvers einstaklings, m
fjarstýringu, pyramid tengi.

Tölvustýrður hnéliður sem
hægt er að stilla að göngulagi,
göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir
þörfum hvers einstaklings, m
fjarstýringu, pyramid tengi.

Koltrefjar, hugbúnaður hæð
196 mm, 1143 gr ætlaður
f.þyngd að 125 kg.

Koltrefjar, hugbúnaður hæð
196 mm, 1143 gr ætlaður
f.þyngd að 90 kg.

Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433H01

062433G23

062433G24

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Fjórliða liður sem tengir
saman lærstykki við kálfa,
notaður þar sem nota þarf
lærstykki á gervifót.

Tölvustýrður hnéliður sem
hægt er að stilla að göngulagi,
göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir
þörfum hvers einstaklings, m
fjarstýringu, pyramid tengi.

Tölvustýrður hnéliður sem
hægt er að stilla að göngulagi,
göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir
þörfum hvers einstaklings,
compact, pyramid tengi.

f.þyngd að 125 kg.

Koltrefjar, hugbúnaður hæð
196 mm, 1215 gr ætlaður
f.þyngd að 125 kg.

Stálliður ætlaður f. þyngd að Koltrefjar, hugbúnaður hæð
150 kg.
214 mm, 1147 gr ætlaður

062433G25

062433E08

062433E09

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Tölvustýrður hnéliður sem
hægt er að stilla að göngulagi,
göngu / hlaup / stöðu m.m. Eftir
þörfum hvers einstaklings, m
fjarstýringu, pyram móttaka

Pumpuliður einliða,
dynamiskur, stöðugur, mjúkt
hnéréttustopp. Mism
pumpueiginleikar Notaður með
eningakerfi. SNS pumpa.

Pumpuliður einliða,
dynamiskur, stöðugur, mjúkt
hnéréttustopp. Mism
pumpueiginleikar Notaður
með eningakerfi. S pumpa.

Koltrefjar, hugbúnaður hæð
214 mm, 1147 gr ætlaður
f.þyngd að 125 kg.

Koltrefjar ætlaður fyrir þyngd
að 130 kg.

Koltrefjar ætlaður fyrir þyngd
að 130 kg.
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Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433A04

062433A11

062433A12

Otto Bock

Otto bock

Otto bock

Einliða liður, stillanleg
viðnámsbremsa, sem
bremsar við álag. Notaður
með einingakerfi, mikið
stöðuöryggi.

Einliða liður, stillanleg
viðnámsbremsa, sem
bremsar við álag. Notaður
með einingakerfi, mikið
stöðuöryggi.

Liður sem opnast handvirkt
en þegar einsatklingur hefur
náð hæfni er honum breytt í
lið með við námsbremsu.

062433B02

062433B32

062433C31

Otto bock

Medi

Medi

Einliða liður, stillanleg
viðnámsbremsa, sem
bremsar við álag. Notaður
með einingakerfi, mikið
stöðuöryggi.

Fjórliða liður, m innbyggðri
framsveiflufjöðrum. Lás
opnaður m taug, hæsta
öryggi f órvirka og óörugga
notendur, mikið
stöðuöryggi, tilfærsla á
uppstillingu.

Fjölliða liður. Mjög hár
beygjuvinkill 160°,
Stillanlegir öxlar, réttu hraði
og viðnám í öxli.
OM8 Léttmálur ætlaður f.
135 kg.

062433D11

062433D12

062433D13

Medi

Medi

Medi

Einliða loft-pumpuliður.
Beygist niður í 145°, Hár
beygjuvinkill, Stillanlegur
sveiflufasi beygju / réttu.
Einnig f mism gönguhraða,
Fín-stillanleg bremsa.
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Fjölliða loft-pumpuliður.
Beygist niður í 145°, Hár
beygjuvinkill, Stillanlegur
sveiflufasi hvort heldur í
beygju eða réttu,
Stillanlegur f mism
gönguhraða.

Fjölliða 3 ventla vökvapumpuliður. Beygist niður í
150°, tilfærsla á tengibúnaði
möguleg, Stillanlegur
sveiflufasi OHP5
Ætlaður f. þyngd 100-125
kg

Gervihnéliðir fyrir gervifótleggi.

062433

062433D41

062433D42

062433D14

Otto Bock

Otto Bock

Medi

Fjöliða pumpuliður,
Stillanleg
framsveiflufjöðrum. mikið
stöðuöryggi

Pumpuliður, polycentriskur ,
dynamiskur, stöðugur.
Hreyfing stillanleg, mjúkt
hnéréttustopp.

Fjölliða loft-pumpuliður.
Beygist niður í 150°,
tilfærsla á tengibúnaði
möguleg, Stillanlegur
sveiflufasi . OHP3

Álliður ætlaður f. að 100 kg Titanliður ætlaður að 100
kg

Ætlaður f. þyngd að 100 kg
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Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440A01

062440A02

062440A11

Medi Alps

Medi Alps

Otto Bock

Rúsllast utan á stúf, festist í Rúsllast utan á stúf, festist í
botn hulsu þykkt 1,5 mm,
botn hulsu þykkt 3 mm,
glær. Hentar vel sem fyrsta
Silikon
hulsa e aðgerð.

Hulsa sem leggst utan á stúf,
og er sem innri hulsa innan í
annarri silicon/gelhulsu. Er f.
mjög viðkvæma stúfa

Silikon

Silikon

062440A21

062440A22

062440A23

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Gelhulsa sem rúllast á stúf. Gelhulsa sem rúllast á stúf.
Hægt að hita til að aðlaga
Hægt að hita til að aðlaga
að stúf. Kónisk. Innsteyptur
að stúf. Kónisk.
festibúnaður í botni.
Silikongel
Silikongel

Gelhulsa sem rúllast á stúf.
Hægt að hita til að aðlaga
að stúf. Kónisk. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Extra
við að ofan.
Silikongel

062440B01

062440A31

062440A32

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Sérsmiðuð silikoo/gelhusa f Gelhulsa styrkt með
flóknari lausnir sem rúllast á spandex sem rúllast á stúf.
stúf. Innsteyptur
festibúnaður í botni.
Silikon
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Gelhulsa með botnfestingu,
styrkt með spandex utan á
hulsu.
Silikongel

Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440A33

062440A41

062440A42

Otto Bock

Otto Bock

Otto Bock

Gelhulsa með botnfestingu, PolymerGelhulsa með
styrkt með spandex utan á botnfestingu, styrkt með
hulsu.
spandex utan á hulsu. Við
þrýsting flýtur efni frá ef um
Silikongel
óæskilegan þ´rysting er að
ræða. Polymergel.

PolymerGelhulsa með
botnfestingu, styrkt með
spandex utan á hulsu. Við
þrýsting flýtur efni frá ef um
óæskilegan þ´rysting er að
ræða.

062440A43

062440C01

062440C02

Otto Bock

Stoð

Stoð

Svamphulsa í gervifót
PolymerGelhulsa með
botnfestingu, styrkt með
spandex utan á hulsu. Við
þrýsting flýtur efni frá ef um
óæskilegan þ´rysting er að
ræða.

Svamphulsa tvískipt ( 2
lög ) í gervifót.
Polyurethan

062440D01

062440D02

062440D03

Össur

Össur

Össur

Silikonhulsa sem rúllast á
stúf. Gegnsæ. Innsteyptur
festibúnaður í botni.
Silikon

Silikonhulsa sem rúllast á
stúf. Gegnsæ með matrix
utan á, Innsteyptur
festibúnaður í botni.

Silikonhulsa sem rúllast á
stúf. Gegnsæ með matrix
utan á, Innsteyptur
festibúnaður í botni.

Silikon

Silikon
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Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440D04

062440D05

062440D06

Össur

Össur

Össur

Silikonhulsa sem rúllast á
stúf. Gegnsæ með matrix
utan á, Innsteyptur
festibúnaður í botni.
Silikon

PostOp silikonhulsa sem rúllast PostOp silikonhulsa sem
á stúf. Innsteyptur festibúnaður rúllast á stúf. Innsteyptur
í botni ( Postop pakki).
festibúnaður
Silikonhulsur, video,
hreynsibúnaður, leiðbeiningar.

Silikon

062440D06

062440D07

062440D08

Össur

Össur

Össur

Silikonhulsa tvílit (með
stuttri styrkingu) sem rúllast
á stúf. Innsteyptur
festibúnaður í botni.

Silikonhulsa tvílit sem
rúllast á stúf. Innsteyptur
festibúnaður í botni.

Silikonhulsa tvílit sem rúllast
á stúf. Innsteyptur
festibúnaður í botni.

Silikon tvílitt 1977

Silikon tvílitt 1977

062440D09

062440A12

062440E01

Össur

Stoð

Össur

Silikon tvílitt 1977

Silikonhulsa tvílit sem rúllast
á stúf. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Með
vefnaði utan á.
Silikon tvílitt 3116
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Hulsa sem leggst utan á
stúf, og er sem innri hulsa
innan í annarri silicon/
gelhulsu. ER f. mjög
viðkvæma stúfa.

Hulsa úr mjúku silikoni,innri
styrking 10cm upp, rúllast
auðveldlega. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Með
vefnaði utan á. F.
miðlungsvirka einstaklinga.

Silikon distal.

Silikon Stabilo.

Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440E02

062440E03

062440E04

Össur

Össur

Össur

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Með
vefnaði utan á. F. lítið– og
miðlungsvirka einstaklinga.

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Án
botnefestinga. Með vefnaði
utan á. F. lítið– og
miðlungsvirka einstaklinga.

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Með
vefnaði utan á. F. lítið– og
miðlungsvirka einstaklinga.

Silikon 3mm 4579.

Silikon 3mm 4625.

Silikon 6mm 4579.

062440E05

062440D11

062440E11

Össur

Össur

Össur

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega.Án botnfesting
Með vefnaði utan á. F. lítið–
og miðlungsvirka
einstaklinga.

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega.Með
botnfesting Með mjög
sterkum vefnaði utan á F.
mjög virka einstaklinga.

Comfort Hulsa úr mjúku
silikoni, rúllast auðveldlega.
Innsteyptur festibúnaður í
botni. Með vefnaði utan á
F . Lítið– og miðlungsvirka
einstaklinga.

Silikon 6mm 4265.

Silikon 3mm

Silikon 3mm 3531

062440E12

062440E13

062440E14

Stoð

Stoð

Stoð

Comfort Hulsa úr mjúku
silikoni, rúllast auðveldlega.
Án festibúnaðar í botni..
Með vefnaði utan á F .
Lítið– og miðlungsvirka
einstaklinga.

Comfort Hulsa úr mjúku
silikoni, rúllast auðveldlega.
Innsteyptur festibúnaðar í
botni.. Með vefnaði utan á
F . Lítið– og miðlungsvirka
einstaklinga.

Comfort Hulsa úr mjúku
silikoni, rúllast auðveldlega.
Án festibúnaðar í botni..
Með vefnaði utan á F .
Lítið– og miðlungsvirka
einstaklinga.

Silikon 3mm 3420

Silikon 6mm 3531

Silikon 6mm 3420
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Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440E22

062440F01

062440F02

Össur

Össur

Össur

Hulsa úr mjúku silikoni, innri
styking 5 cm upp,
Innsteyptur festibúnaðar í
botni.. Með vefnaði utan á
F . Lítið– og mjög virk börn.
Silikon 3mm

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Með
botnfestingu. Með vefnaði
utan á, F. aflimun í gegum
læri cylindrist.

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Með
botnfestingu. Með vefnaði
utan á, F. aflimun í gegum
læri cylindrist.

Silikon

Silikon

062440F11

062440F12

062440E31

Össur

Össur

Össur

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Með KRAGAfestingu. Með vefnaði utan
á, F. aflimun í gegum læri
cylindrist.

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Með KRAGAfestingu. Með vefnaði utan
á, F. aflimun í gegum læri
konisk.

Silikon Seal-in

Silikon

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Með KRAGAfestingu. Með vefnaði utan
á, F. aflimun í gegum Kálfa.
Silikon 3mm dermo.

062440E32

062440G01

062440G02

Össur

Medi

Medi

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Með KRAGAfestingu. Með vefnaði utan
á, F. aflimun í gegum Kálfa.

Hulsa úr mjúku silikoni,
rúllast auðveldlega. Með B

Hulsa úr mjúku silikoni,
rúllast auðveldlega. Með B

botnfestingu. Með vefnaði
utan á, F. aflimun í gegum
læri cylindrist..

botnfestingu. Með vefnaði
neðast íutan á, F. aflimun í
gegum læri cylindrist..

Silikon 3mm stabilo.

Silikongel.

Silikongel.
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Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440G03

062440G04

062440G05

Medi

Medi

Medi

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Án
vefnaði utan á, F.
miðlungsvirka einstaklinga

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Án
vefnaði utan á, F.
miðlungsvirka einstaklinga

Hulsa úr mjúku
dermosilikoni, rúllast
auðveldlega. Innsteyptur
festibúnaður í botni. Með
vefnaði utan á, F.
miðlungsvirka einstaklinga

Silikongel.

Silikongel.

Silikongel.

062440H01

062440H02

062440H03

Medi

Medi

Medi

Festihlíf utan á fót og læri.
Liggur þétt að, þannig
lofttæmi myndast og heldur
fæti þétt að stúf. Minnkar
líkur á nuddi

Iceross festihlíf, kemur utan Festihlíf utan á fót og læri.
Liggur þétt að, þannig
á gervifót og læri.
lofttæmi myndast og heldur
Silikon og vefnaður.
fæti þétt að stúf. Minnkar
líkur á nuddi
Silikon og vefnaður.

Silikon og vefnaður.

062440G32

062440G33

Medi

Medi

Hulsa úr mjúku silikoni.
Innsteyptur féstibúnaður í
botni. 5 eða 10 cm matrix.
Með einangarandi vefn.
Utan á, sem dregur úr
draugaverkjum. Kl. 1-4

Hulsa úr mjúku silikoni.
Innsteyptur féstibún í botni.
Glærm innsteyptum vefnaði.
sem tryggir bestu stýringu á
mjúkvef . Kl. 1-4
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Mjúkar hulsur fyrir gervifótleggi.

062440

062440A34

062440A35

062440G21

Otto Bock

Otto Bock

Medi

Simplicity-Gelhulsa,
polyurethan sem fer vel
með húð. Botninn og 5 cm
upp er þykkra til að hlífa
stúfenda . Framleitt með
vefnaði með og án festibún

Simplicity-Gelhulsa,
polyurethan sem fer vel
með húð. Botninn og 5 cm
upp er þykkra til að hlífa
stúfenda . Án vefnaðar m/
og án festibúnaðar í botni.

Hulsa úr mjúku silikoni.
Innsteyptur festibúnaður í
botni. 5 eða 10 cm matrix.
Með einangarandi vefn.utan
á, sem dregur úr
draugaverkjum. Kl.1-4
Relax 3c

062440E33

062440G11

062440G22

Össur

Medi

Medi

Hulsa úr mjúku silikoni,
rúllast auðveldlega. Með 5
hringja þétti-KRAGA. Með
vefnaði utan á, f. aflimun í
gegnum kálfa
Iceross Seal-in X5

Hulsa úr mjög mjúku
silikoni, festibún. í botni 5
eða10cm matrix. vefnaður
utan á. Afl.fyrir neðan hné,
viðkvæm húð og lítil. 1+2
Silikongel-Sensitive 3c

Hulsa úr mjúku silikoni.
Innsteyptur festibúnaður í
botni. 5 eða 10 cm matrix.
Með einangarandi vefn.utan
á, sem dregur úr
draugaverkjum. Kl.1-4
Relax 6c

062440G12

062440G13

062440G14

Medi

Medi

Medi

Hulsa úr mjög mjúku
silikoni, Innsteypt festibún. Í
botni 5 /10cm matrix. Þykkri
veggur 7mm. vefnaður utan
á. Afl.fyrir neðan hné,
viðkvæm húð og lítil
virkni.Silikongel-Sensitive
6c
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Hulsa úr mjög mjúku
silikoni, Innsteypt festibún. Í
botni 5 /10cm matrix. Þykkri
veggur 7mm. vefnaður utan
á. Afl.neðan hné, f. einstakl
m t.d. Diab.Mellitus

Hulsa úr mjög mjúku
silikoni, Innsteypt festibún. Í
botni 5 /10cm matrix. Þykkri
veggur 7mm. vefnaður utan
á. Afl.neðan hné, f. einstakl
m t.d. Diab.Mellitus
Silikongel-Protect care 3c

Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa.

062441A

062441A01

062441A02b

062441A11

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa lokuð einföld,
ekki botnfesting t. d. M.
Svamp-/ gelhulsu.

Hörð hulsa lokuð einföld,
ekki botnfesting t. d. M.
Svamp-/ gelhulsu.

Hörð hulsa opin í hlið til að
auðvelda stúf í hulsu, stuðn
á legg.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

062441A12b

062441A21

062440A22b

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa opin í hlið til að Hörð gaffalhulsa. Læsist um Hörð gaffalhulsa. Læsist um
auðvelda stúf í hulsu, stuðn hæl, notist m svamphulsu, hæl, notist m svamphulsu,
gelhulsu.
gelhulsu.
á legg.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

062441A31

062441A32b

062441A41

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð gaffalhulsa. Læsist í
botni, notist m t.d. Silikon.

Hörð gaffalhulsa. Læsist í
botni, notist m t.d. Silikon.

Hörð hulsa, ( smellulús,
bandlás ), svamp kálfi.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.
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Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá kálfa.

062441A51

062441A61

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, m lærfestingu
( smellulús, bandlás ),
svamp kálfi.

Plast hulsa fest í grind
( smellulús, bandlás ),
svamp kálfi.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.
Skinn, leður.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.
Háhita plast.
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062441A

Harðar hulsur fyrir gervifótleggi frá læri.

062441B

062441B01

062441B11

062441B12

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa lokuð með
supracondylar festingu. Stúf
stungið beint ofan í hulsu
með t.d. Svamphulsu.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.

Gaffalhulsa, með
sitbeinsstuðningi.
Lærstuðningur innanvert, læri
að mestu frítt. Supracondylar
festing m.t.d. Svamp-, gel-,
silikonhulsu.

Gaffalhulsa, með
sitbeinsstuðningi.
Lærstuðningur innanvert, læri
að mestu frítt. Supracondylar
festing m.t.d. Svamp-, gel-,
silikonhulsu.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.

062441B21

062441B31

062441B41

Stoð

Stoð

Stoð

Gaffalhulsa, með framaná
liggjandi stuðningi. Lærstuðn
innanvert, læri að mestu frítt.
Supracondylar festing m.t.d.
Svamp-, gel-, silikonhulsu.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur.

Hörð hulsa m botnfestingu,
einingakerfi.

Plasthulsa í grind með
sitbeinsstuðningi, ventil eða
botnfesting, notist m. T.d.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur, lás eða Silikonhulsu.
ventill.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur, lás eða
ventill.

062441B42

062441B51

062440B52

Stoð

Stoð

Stoð

Plasthulsa í grind með
sitbeinsstuðningi og opnanleg á
hlið, ventil eða botnfesting,
notist m. T.d. Silikonhulsu.

Mjúk urethane/silicon hulsa
með innsteyptri grind,
einingakerfi, ventil eða
lásfesting.

Acryl, nylon, trefjar,
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur, lás eða tengibúnaður, svampur,
urethane/silikon
ventill.

Gaffalhulsa, með mjúkri hulsu
innaní lærstuðn innanvert,
m.t.d. Svamp-, gel-,
silikonhulsu.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður, svampur,
Háhitaplast, lás eða ventill
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Gervibaðfótleggir frá kálfa.

062492

062492A01

062492B01

062492C01

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, og plastkálfi, mism. Hörð hulsa, og plastkálfi, m
hörðum óbr. Leista.
Leistar.

Hörð hulsa, og plastkálfi, hægt
að skipta út neðri hluta.

062492D01

062492B11

062492B21

Össur

Össur

Össur

Hörð hulsa, og plastkálfi, m
stillanl ökkla.

062441B22
Stoð

Gaffalhulsa, með mjúrkri
hulsu innanvert, m.t.d
Svamp-, gel-. Silikonhulsu.
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Plast hulsa og plaströr m hnalli. Plast hulsa og plastkálfi m óbr.
Kálfa.

Gervibaðfótleggi frá læri.

062493

062493A01

062493B01

062493C01

Stoð

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, plast kálfi, mism Hörð hulsa, plast kálfi, óbr.
Leistar.
leistar.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

062493B11

062493B21

Stoð

Stoð

Hörð hulsa, plast kálfi, óbr.
leisti.

Plast hulsa, tengirör m.
Púða.

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður

Hörð hulsa, hnéliður,
plastkálfi, mism leistar.
Acryl, nylon, trefjar,
tengibúnaður
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Við þekkjum gildi góðrar þjónustu
Stoðtækjafræðingarnir hjá Stoð hf. Eru menntaðir í Heilsuháskolanum í
Jönköping í Svíþjóð, sem er skóli í fremstu röð á sínu sviði og þangað
sækja stoðtækjafræðingar hvaðanæva að úr heiminum menntun sína.
Stoðtækjafræði er þriggja ára nám á háskólastigi og lýkur með BS-próf.
Hér á landi starfa nú sjö íslenskir stoðtækjafræðingar, þar af fimm hjá
Stoð. Aul þeirra starfa hjá Stoð þrír stoðtækjasmiðir og
bæklunarskósmiður, allir iðnmenntaðir frá Svíþjóð, sjúkraþjálfari og annað
sérhæft starfsfólk, alls tuttugu manns.
Markmið fyrirtækisins er að vera alhliða stoðtækjafyrirtæki. Það starfar því
á mjög breiðu sviði, veitir góða alhliða þjónustu og býður upp á greiðan
aðgang að sérmenntuðum stoðtækjafræðingum.
Allar lausnir og þjónusta sem stoð hf. Veitir eru algerlega óháð
framleiðendum, enda leitum við ávallt bestu lausnanna með hagsmuni
viðskiptavinanna í huga og kappkostum að tryggja þeim persónulega
sérfræðiþjónustu.
Vakin er athygli á því að Stoð hf. Og Tryggingastofnun ríkisins hafa gert
með sér samning um verð á spelkum, gervilimum og bæklunarskóm, eftir
undanfarin útboð sem Ríkiskaup stoðu fyrir. Með því bjóðum við besta
fánnlega verð sem völ er á, á markaðnum í dag.

Ráðgjöf og þjónusta:
Elias Gunnarsson
Framkvæmdarstjóri

Guðmundur R. Magnússon
Stoðtækjafræðingur

Sveinn Finnbogason
Stoðtækjafræðingur

Vala Þórólfsdottir
Stoðtækjafræðingur

Þórir Jónsson
Stoðtækjafræðingur

Guðrún V. Eyjólfsdóttir
Stoðtækjafræðingur

Ásta Halldórsdottir
Stoðtækjafræðingur

Trönuhrauni 8 Hafnarfirði 220
Opnunartími 8.00—17.00
mánudaga - föstudaga
Tímapantanir í síma 565 2885

www.stod.is

