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Optimal anvendelse

UltraSling® PRO

UltraSling® PRO tager skridtet videre inden for fleksibilitet, komfort og 

compliance, og hjælper dermed til at forbedre den postoperative ople-

velse for dig og dine patienter. UltraSling® PRO’s unikke design bidrager til 

at immobilisere og støtte patientens arm og skulder med en behagelig uni-

versal slynge samt en skulderstrop, der er nem at anbringe og tilpasse. De 

justerbare stropper kan nemt individuelt længde-afmåles, så de passer 

til mange forskellige typer patienter. Den nye ”skulderring” trækkes nemt 

over armen i liggende eller siddende position, og bidrager til at fordele 

vægten jævnt og fjerner belastningen på nakken. En aftagelig konturtil-

passet pude medvirker til abduktion og letter trykket på nervus ulnaris.

UltraSling® PRO ER – 15° eller 30° ekstern rotation

Alle de samme funktioner som standard UltraSling® PRO samt ekstern 

rotation. Designet til at give en behagelig pasform ved hjælp af en 15- 

eller 30-graders pude. Begge puder kan benyttes til enten højre eller 

venstre arm.

UltraSling® PRO ER – 45° eller 60° abduktion

Hvor der er behov for en større grad af abduktion giver UltraSling® 

PRO AB den nødvendige abduktion med enten 45- eller 60-graders 

abduktion.

UltraSling® PRO er ideel til: • Postoperativt ved rotator-cuff-indgreb 

• Postoperativt ved Bankart-operationer • Udskiftning af ledkapsel 

• Glenohumeral dislokation/subluksation • Belastning/kirurgi vedr. 

blødt væv

Fordele og egenskaber

• Revolutionerende "skulderring"-design er med til at optimere 

fleksibilitet. Den flade og justerbare ring trækkes nemt over den 

ikke skadede skulder og er med til at fordele vægten jævnt og fjerne 

trykket på nakken.

• Nem enhåndsbetjening. Det er nemt at justere teleskopstropsystemet 

og klikspænderne med bare en hånd.

• Færre lagerenheder. Slyngen i universalstørrelse kan justeres og 

egner sig derfor til de fleste patienter uanset størrelse, og den kan 

bruges til både højre og venstre arm.

• Behagelig ventilation. Den nye bløde og åndbare netslynge giver en 

god luftgennemstrømning.

• Post-op ”step down” mulighed. Bæltestropperne fastgøres nemt 

direkte på slyngen, når puden er blevet fjernet.

Bestillingsinformationer

UltraSling® PRO, PRO ER, PRO AB

Varenummer Beskrivelse

11-0447-9 UltraSling® PRO

11-0471-9 UltraSling® PRO ER, 15°

11-0472-9 UltraSling® PRO ER, 30°

11-0473-9 UltraSling® PRO AB

25-0447 Ultrasling Pro Replacement strap 71 cm
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