Orthoses are our passion

Boa® Fit System
för ErixThree®
Neuro Axelortos
Detta är två modulsystem som kan appliceras
på axelortosen ErixThree® Neuro för att ge
avlastning och dynamisk stabilitet. De två
systemen har Boa® Fit System integrerade för
att ge en individuell justeringsmöjlighet.
Systemen appliceras direkt på kardborreytan
på ErixThree® Neuro med hjälp av den
integrerade NRX® haken på både systemet
och infästningarna. Det ger en flexibel
möjlighet att placera Boa® systemet och
individuellt placera infästningarna.

NRX945 2–punkts Boa® Fit System
			
för ErixThree® Neuro
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Boa Fit System

Detta system har två infästningar som kan placeras
individuellt. Boa® systemet är integrerat på en platta
med NRX® hake, och fastsatt med ett carbonnylonmaterial. Överskjutande hakdel kan klippas vid
behov. Systemet har en returpunkt fastsatt på plattan
för att skapa två individuella öglor med NRX® hake
som infästning. Stålvajern är polymerbelagd som
skydd.
Systemet kan placeras över trapezius för avlastning
eller över armen för dynamisk stabilitet. Infästningarna
på vajern kan placeras individuellt för att uppnå
optimal funktionalitet.
NRX945 2–punkts Boa® Fit System för ErixThree® Neuro
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Boa Fit System

NRX946 3-punkts Boa
för ErixThree

®
®

Fit System
Neuro

Detta system har tre rörliga infästningar som kan
placeras individuellt över hela vajerns längd. Boa ®
systemet är integrerat på en platta med NRX ®
hake, och fastsatt med ett carbon-nylonmaterial.
Överskjutande hakdel kan klippas vid behov. Systemet
har en vajer med tre infästningar som löper utmed
hela vajerns längd. Stålvajern är polymerbelagd som
skydd.
Systemet kan placeras över trapezius för avlastning
eller över armen för dynamisk stabilitet. Infästningarna
på vajern kan placeras asymmetriskt för att uppnå
optimal funktionalitet och stabilitet för patienten.
NRX946 3–punkts Boa ® Fit System för ErixThree ® Neuro
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