
Bruksanvisning  
Catell Armsling Double
Artikelnummer BA160

För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten provas ut och anpassas 
av legitimerad eller övrigt utbildad sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring 
produkten uppstår kontakta din ordinatör, utprovare eller Catell.

Användningsområde: 
Användningsområde: Immobilisering arm, skuldra och nyckelben. Arm- och axelskador när fixering 
krävs, stukningar eller andra fall där vila krävs. 

Applicering: 
Det underlättar att applicera armslingan med hjälp av annan person. Är du ensam kan du 
underlätta appliceringen genom att stå framför en spegel.

1. Öppna upp kardborrebandet på armfickan, reglera kardborren till lämpligt    
 omfång för underarmen
2. Placera underarmen i armfickan
3. Lägg banden över axlarna, korsa dem snett över ryggen
4. För banden under och snett upp mot armfickan
5. Fäst den hårda kardborren på armfickans framsida.
6. Var noga med att hitta exakt placering av arm och skuldra genom     
 kardborrens placering. 
7. Se till att handen har en lämplig position och att fingrarna kan röra sig fritt.

I de fall där extra fixering krävs: 
Använd det långa breda bandet för att fixera armen mot bålen.

1. Applicera immobiliseringsbandets kardborre på materialet i lämplig höjd ovanför armfickan och  
 armbågen av den skadade armen
2. Fixera armen runt bålen med hjälp av bandet
3. Fäst bandet med de hårda kardborrebanden
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Material: 
Polyamid, Polyester

Tvättråd: 
• Kan tvättas för hand eller i maskin, 30 C grader.
• Stäng alla kardborre band. 
• Använd milt tvättmedel.
• Om du tvättar i maskin, använd en tvättpåse. 
• Använd en handduk för att absorbera extra vatten efter tvätt
• Plan eller dropptorkas.

Storlekstabell: 
Mät underarmslängden i centimeter

Mät underarmslängden i centimeter.
*Passar både höger och vänster arm. 

Vår målsättning är att våra produkter skall vara till hjälp i behandling av skador 
eller sjukdomar som kan uppkomma. Om några oklarheter uppstår kring 
användandet av våra produkter vänligen kontakta din förskrivare eller oss på 
Catell omgående.
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