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Ortopædiske hjælpemidler
 
Dette katalog giver et overblik over de produkter, Sahva udbyder. 
Kataloget er tænkt til mennesker, der er med i et team omkring 
hjælpemiddelforsyningen og derfor har brug for en konkret orien-
tering om kropsbårne hjælpemidler. 

Vi omtaler både individuelt fremstillede produkter og færdigvarer, 
opdelt i kroppens segmenter. 

Bagerst i kataloget findes en ordliste med faglige udtryk. 

Proteser og ortoser 
Flere afsnit i kataloget indeholder både proteser og ortoser til samme 
kropssegment. En protese skal erstatte en manglende legemsdel, 
mens en ortose skal korrigere, støtte, aflaste eller stabilisere en del 
af kroppen. 

Øvrige produkter
I kataloget præsenteres også forskellige former for lette ortoser og 
øvrige produkter, som har mange af ortosens formål og funktioner, 
men som regel er af lettere konstruktion og kun sjældent individuelt 
fremstillet. Det kan typisk være sportsbandager til aflastning af for 
eksempel led og knogler, brystproteser og kompressionsstrømper. 



• Hoved og nakke
• Skulder, arm og håndled
• Hænder og fingre
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Sahvas klinikker og butikker  
findes i mere end 30 danske byer
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Sahvas aktivitetskalender findes på 
både sahva.dk og Facebook



Der kan være behov for at beskytte kranie eller ansigt på grund 
af skader eller medfødte lidelser. Sahva tilbyder et udvalg af hjelme 
og masker, som i de fleste tilfælde kan individuelt reguleres eller 
ændres. Vi laver også særligt udstyr til for eksempel beskyttelse 
af brud på næsen, eller redskaber der skal kunne fastgøres til en 
hjelm. 

Produkter til nakken er som regel kendetegnet ved at være både 
stabile og fleksible på samme tid og benyttes både i tilfælde af 
ulykker, i forbindelse med operationer og ved medfødte lidelser.

Hoved og nakke 
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Hoved og nakke 
Hjelm

Indikation: Epilepsi, balanceforstyrrelser, kranie-
kirurgi m.v.

Funktion: Beskytter hovedet mod skader ved fald 
og lignende. Beskytter hovedet efter kraniekirurgi.

Materialer: Enten stof (indeholdende nylon), med 
indvendig polstring, eller beklædt med skind. I 
begge tilfælde med hagestrop og spænde.

Indikation: Ved craniotomier.

Funktion: Ved operationer i hjernen løsner man et 
stykke af kranieknoglen for at kunne operere. I nogle 
tilfælde kan der efterfølgende være komplikationer 
med knoglestykket, man har løsnet, og derfor kan 
plastskallen midlertidigt beskytte hjernen mod skade.

Materialer: Thermoplast. Polstring i blød plast.

Indikationer: Hold i nakken, stivhed, ømhed, 
overbelastning, reumatiske gener, slidgigt.

Funktion: Støtter og aflaster nakken. Smerte-
lindrende. Anatomisk udformet for den bedste 
komfort og funktion. 

Materialer: Polyester, viskose, akryl, Lycra®

Hjelm - 01

Kranie- 
beskyttelse - 01 

CO - 01

Halskraver (Bløde) 

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Færdigvare
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Hoved og nakke  
Halskraver (Semirigide) 

Indikationer: Hold i nakken, stivhed, ømhed, 
traumebehandling og reumatiske gener.

Funktion: Stabiliserer og aflaster nakken. Smerte-
indrende. Anatomisk formet for god pasform. 
Plastskinne for ekstra stabilisering.

Materiale: Plast, polyester, viskose, acryl, lycra®.

 
 

Indikationer: Reumatologiske sygdomme, lettere 
neuromuskulære forstyrrelser, instabilitet, smerter, 
traumebehandling og postoperativt. 

Funktion: Aflaster nakken og holder nakke og hoved 
i en ergonomisk optimal og aflastende stilling.

Materialer: Plastazote/polyester. Kan være  
betrukket med bomuldstrikot. Lukkes med velcro.

Indikation: Reumatologiske sygdomme, lettere 
neuromuskulære forstyrrelser, instabilitet, smerter, 
traumebehandling og postoperativt. 

Funktion: Aflaster nakken og holder nakke og hoved 
i en ergonomisk optimal stilling.

Materialer: Plast og skummateriale.  

Kraven fås også i 5 børnestørrelser. 

CO - 02

CO - 03

CO - 04

Halskraver (Rigide) 

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare
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Hoved og nakke  

Indikation: Posttraumatisk stabile cervikale 
frakturer, cervikal spondylit, cervikal spondylose, 
reumatologiske lidelser og osteoartritis (slidgigt) i 
halsrygraden. Diskusprolaps og postoperative. 
Motorneuronsygdomme.

Funktion: Ergonomisk formet todelt halskrave 
til børn under 12 år. Sikrer flexion og minimal 
manipulering af patient under påtagning.

Materialer: Thermoplast. Polstring i hudvenligt 
Sorbatex™. 
 
 

Indikation: Immobilisering af rygraden. Spinale 
(sub) luksationer.

Funktion: Immobiliserer barnets hovede og ryg, 
mens luftvejene holdes frie, og rygraden holdes  
i ret linje.

Materialer: Thermoplast. Polstring i hudvenligt 
materiale.

 
 
 
 
 
 

CO - 05

CO - 06

Færdigvare

Færdigvare
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Proteser

Armproteser er funktionelle eller kosmetiske hjælpemidler 
eventuelt i en kombination. 

En mekanisk armprotese styres via kabeltræk. Det er en 
meget pålidelig protesetype, som for eksempel kan være 
udstyret med en krog til arbejdsbrug.

En myoelektrisk protese er aktiv. Protesens forskellige funk-
tioner - åbne/lukke, bøj/stræk - styres af brugeren ved hjælp 
af muskelspændinger og elektroder.

En æstetisk protese vil ofte være passiv, og erstatter den 
manglende arm på naturtro måde, så det ikke er umiddelbart 
synligt, at brugeren mangler en arm eller hånd. Hånden på den 
æstetiske protese vil ofte laves med et silikoneovertræk, der 
fremstilles som en spejlvendt kopi af den modsatte hånd.

Hvilken protesetype, der vælges til den enkelte, afhænger af 
brugerens alder, amputationsniveau, generelle helbred, og 
hvad brugeren forventer af protesen.   

Ortoser

Arm- og skulderortoser skal stabilisere, smertelindre, 
immobilisere eller aflaste efter operation. De kan også korrigere 
fejlstillinger, forebygge skader og fastholde legemsdelen under 
heling af fraktur.

Skulder, arm og håndled 
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Skulder, arm og håndled 

Armproteser

Indikation: Efter amputation i situationer hvor der ønskes 
en driftsikker og holdbar protese.

Funktion: Hånd, og evt. albueled, styres af kabeltræk og 
seletøj. Hånd, eller krog, kan således præcist positioneres 
afhængig af trækket i seletøjet.

Materialer: Lamineret hylster, evt. med silikonedel. Hånd 
i letmetal med kabeltræk, yderhandske i pvc eller silikone 
(evt. krog i metal). Seletøj fremstillet af metalkabel, nylon-
gjord og læder. Evt. silikoneliner til fastgørelse af protese 
ved hjælp af pinlås.

Indikation: Efter amputation til brugere med god muskel-
styrke, der kan separere de enkelte muskelgruppers 
spænding. 

Funktion: Muskelspændinger aktiverer elektroder, der 
styrer håndens åbne og lukke funktioner. Herudover kan der 
være tale om en drejefunktion af hånd og albueled, der lige-
ledes styres med elektroderne. Ved at indstille elektrodernes 
følsomhed kan protesehåndens funktion optimeres.

Materialer: Lamineret hylster, evt. med silikone. Yderhand-
ske i pvc eller silikone. Inderhandske i pvc med elektrisk 
hånd; herunder elektromotor for åbning og lukning af hånd 
samt elektroder, batteri og kabler. Protesen kan yderligere 
være udbygget med enten mekanisk eller elektronisk 
albueled samt en drejemotor. 

Indikation: Efter amputation til brugere med god muskel-
styrke, der kan separere de enkelte muskelgruppers 
spænding og har erfaring med en myoelektrisk armprotese. 

Funktion: En bionisk hånd er en softwarekørende hånd, 
som styres via elektroder, der sidder inde i protesehylstret. 
Softwaren gør det muligt at bevæge fingrene individuelt i 
modsætning til den myoelektriske hånd, som kun tillader et 
pincetgreb. En bionisk hånd er forprogrammeret med forskel-
lige greb, der kan skiftes mellem ved små bevægelser. 

Mekanisk  
armprotese - 01

Myoelektrisk   
armprotese - 01

Bionisk hånd

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Skulder, arm og håndled 

Kosmetisk/
æstetisk  
armprotese - 01

Individuelt  
fremstillet produkt

Det er også muligt at lave individuelle greb, så funktionen 
passer ind i en individuel hverdag. Denne type håndprotese 
kommer tættest på håndens anatomi.

Materialer: Lamineret hylster, silikone-hånd, EVA skum, 
silikone sleeve (kunstig hud) og evt. silikone liner samt pinlås 
til fastgørelse af protese.

Indikation: Efter amputation, hvor der ønskes en naturtro 
kopi af den anden side, og hvor æstetikken har større vægt 
end håndens åbne og lukke funktion. 

Funktion: Protesen har en passiv hånd, der udgør en 
opposition til den anden side, og gør det muligt at holde 
ting. Desuden opnås ligevægt i overkroppen ved brug af 
protesen. Den kosmetiske/æstetiske armprotese kan være 
med til at fjerne fokus fra den manglede legemsdel.

Materialer: Lamineret hylster, silikone-hånd, EVA skum, 
silikone sleeve (kunstig hud) og evt. silikone liner samt pinlås 
til fastgørelse af protese. 
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Skulder, arm og håndled 

Ortoser

Indikation: Postoperativt efter skulder- og arm-
operationer. Skulder- og armskader eller frakturer. 
Øvrige tilfælde hvor aflastning og stabilisering ønskes.

Funktion: Aflaster og stabiliserer armen. Enkel  
applicering. Passer til venstre og højre arm.

Materiale: Tekstilt materiale.
 
 
 
  
Indikation: Aflastning posttraumatisk og post-
operativt.

Funktion: Armslynge med ekstra bånd til fiksering. 
Justerbart skulderbånd der hæfter hvor som helst på 
ortosen.

Materiale: Tekstilt materiale med frotté på inder-
siden. 
 
 
   
Indikation: Skuldersmerter (posttraumatisk/post-
operativt). Osteoarthritis (slidgigt) i skulderen. 
 
Funktion: Aktiv ortose til behandling af skulderen.  
Ortosen centrerer det glenohumerale led (skulderled) 
og forbedrer ledfunktion. Under bevægelse sker en 
lokal massageeffekt på skulderens bløddele.
 
Materiale: Elastisk tekstilt materiale.

 

SdO - 01

SdO - 02

SdO - 03 

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare
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Skulder, arm og håndled  

Indikation: Anvendes til at mindske smerte i skulder-
led efter apopleksi; til at begrænse subluksation i 
skulderleddet. 

Funktion: Giver støtte til skulderen, samt mulighed 
for at kunne bevæge armen frit ved daglige aktivitet-
er.  

Materiale: Ventilerende tekstilt AirX materiale med 
microfiber. 

Indikation: Skuldersmerte og nedsat funktion som 
følge af hemiplegi, plexusskader, perifere nerveskad-
er, kranietrauma.

Funktion: Støtter og aflaster skulderleddet. Træk-
båndene mellem over- og underdel giver en let 
udadrotation af skulder og arm, som derved letter 
rehabiliteringen af arm/håndfunktion.

Materialer: PCM®, silikone.

Indikation: Brugere med et vingende skulderblad 
(scapula alata); opstået enten spontant eller efter 
ulykke eller virus.

Funktion: Ortosen holder det vingende skulderblad 
på plads og gør genoptræning af den svækkede 
muskulatur mulig. 

Materialer: Thermoplast, polstring i skum og skind. 
Ramme i kulfiber eller stål. Lukkes med velcro. 

SdO - 04

SdO - 05

SdO - 06  
Scapula Alata ortose

Individuelt  
fremstillet produkt

Færdigvare

Færdigvare



10

Skulder, arm og håndled  

Indikation: Fraktur eller traume.

Funktion: Stabiliserer nye eller ældre brud på over-
armen. 

Materialer: Læder, plast, laminat eller en kombi-
nation af disse.

 

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, 
samt fraktur eller traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-
stillinger i skulder, albue og håndled. Kan i nogle 
tilfælde være udstyret med et eller flere led. 

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, 
silikone eller en kombination af disse. Led kan være 
fremstillet i metal eller plast.

Indikation: Tennisalbue (lateral epicondylalgia), 
golfalbue (medial epicondylalgia), musearm.

Funktion: Giver tryk over muskelbugen og aflaster 
derved senefæstet for ekstensionsmusklerne (ved 
tennisalbue) alternativt fleksionsmusklerne (ved 
golfalbue) i underarmen.

Materialer: Polykarbonat, polyester, neopren, 
elastan. 

Indikation: Hypermobilitet, instabilitet.

Funktion: Stabiliserer og forhindrer hyperekstension 
i albuen.

Materialer: Neopren, metalskinner.

BO - 01 
Brachial ortose 

SEWHO - 01

EO - 02 

Færdigvare eller individuelt fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Færdigvare

EO - 01 
Albue ortose
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Skulder, arm og håndled

Frakturbehandling - overekstremitet

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme 
samt fraktur eller traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-
stillinger i albuen. Kan i nogle tilfælde være udstyret 
med et led. 

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, 
silikone eller en kombination af disse. Led kan  
være fremstillet i metal eller plast.
 
  
Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme 
samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-
stillinger i albue og håndled. Kan i nogle tilfælde 
være udstyret med et eller to led.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, 
silikone eller en kombination af disse. Led kan  
være fremstillet i metal eller plast.
 
 
 

Indikation: Frakturer på overekstremiteten.

Funktion: Stabiliserer nye eller ældre brud på  
armen. Ortosen har en komprimerende effekt  
som dermed stabiliserer bruddet.

Materialer: Plast eller læder. Lukning med snøre 
eller velcro. Eventuelt udstyret med led i plast  
eller metal.

 

EO - 03  

EWHO - 01  
Albue/vrist/ 
hånd ortose

BO/EO/ 
EWHO/WHO - 01  
Frakturortose/ 
sarmientoortose 

Færdigvare eller individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Proteser

Kosmetiske hånd- eller fingerproteser bliver næsten udeluk-
kende fremstillet i silikone, der gør det muligt at give protesen et 
naturtro udseende.

Man kan lave proteser til en finger, når blot stumpen er to cen-
timeter lang. Hvis den er kortere, eller der er tale om flere fingre, 
vil man i stedet holde protesen fast ved en handskelignende 
anordning.

Ortoser

Ortoser til hænder og fingre bruges for eksempel efter brud 
eller skader, hvor ro og stabilitet er vigtigt for heling. Det kan 
også være kroniske tilstande, som for eksempel gigtsygdomme, 
hvor det er nødvendigt at holde nogle fingre adskilt eller at fast-
holde hånd eller fingre i en bestemt position for ikke at gøre 
skade på knogler, led eller hud.

Hænder og fingre 
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Hænder og fingre  
Proteser

Indikation: Ved håndledsamputation, delhånds-
amputation, fingeramputation med god stump-
længde.

Funktion: Kosmetisk og som hjælp til øget grebs-
funktion, da protesen fungerer som opposition til den 
anden side. Endvidere som hjælp ved tastearbejde.

Materialer: Silikone, negle i akryl og silikone.

 

Indikation: Reumatoid arthrit, osteoporose, 
håndledsartrose.

Funktion: Stabiliserer og støtter håndleddet.  
Velcrobåndene er placeret for at undgå tryk over 
caput ulnae. Regulerbar ved tommelfingeren.

Materialer: Darlexx®, plastskinne.

Indikation: Reumatoid artrit, artrose, smerte.

Funktion: Stabiliserer håndleddet og tommel- 
fingeren. Velcrobåndene er placeret for at undgå 
tryk over caput ulnae. Regulerbar lukning omkring 
tommelfingeren.

Materialer: Darlexx®, plastskinne, fjederskinne 
ved tommelfingeren.

WD, PH, FP - 01

WHO - 01

WHO - 02

Håndledsortoser

Individuelt  
fremstillet produkt

Færdigvare

Færdigvare
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Hænder og fingre  

Indikation: Håndledssmerte, karpaltunnelsyndrom, 
inflammation.

Funktion: Stabiliserer håndleddet. Lader tommel-
fingerbasen være fri.

Materialer: Polyamid, elastan, Softelle, plastskinne.

Indikation: Mb de Quervain, artrose, tommelfinger- 
og håndledssmerte.

Funktion: En kombinationsortose som stabiliserer 
håndleddet og tommelfingerens proximale- og distale 
led (CMC- og MCP-led). 

Materialer: Polyamid, elastan, Softelle, plastskinne.

Indikation: Håndledssmerte, efter radiusfraktur, 
inflammation.

Funktion: Stabiliserer håndleddet. Lader tommel-
fingerbasen være fri. Har to fjederskinner dorsalt.

Materialer: PCM®, plastskinne, fjederskinner.

WHO - 04

WHO - 05

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare

WHO - 03
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Hænder og fingre  

Indikation: Posttraumatisk, postoperativt, reuma-
tologiske sygdomme og spasticitet.

Funktion: Stabiliserende håndleds- og tommelortose 
med formbare aluminiumskinner dorsalt, volart og ra-
dialt. Den radiale tommelskinne følger hele ortosens 
længde og immobiliserer tommelen. 

Materialer: Ruskindsimitation med åndbart foer.

Indikation: Posttraumatisk, postoperativt, reuma-
tologiske sygdomme og spasticitet

Funktion: Stabiliserende håndledsortose med form-
bare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Ortosen 
giver desuden ulnar støtte.

Materialer: Ruskindsimitation med åndbart foer.

Indikation: Juvenil kronisk artrit, efter trauma.

Funktion: Stabiliserer håndleddet. Klassisk hånd-
ledsortose til børn.

Materialer: Darlexx®, aluminiumsskinne.

WHO - 06

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare

WHO - 07

WHO - 08 
Børn
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Hænder og fingre   

Indikation: Juvenil kronisk artrit, efter trauma.

Funktion: Stabiliserer håndleddet og støtter tom-
melfingeren. Klassisk tommelfinger- og håndleds 
ortose til børn.

Materialer: Darlexx®, aluminiumsskinne.

  
Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, 
samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-
stillinger i hånd og håndled.

Materialer: Silikone, evt. forstærket med plast  
eller kulfiber.

 
 
 
Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, 
samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-
stillinger i hånd og håndled.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, 
silikone eller en kombination af disse. Led kan være 
fremstillet i metal eller plast.

 

WHO - 10
Silikone  
håndledsortose

WHO - 11

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

WHO - 09 
Børn
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Hænder og fingre  

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme, 
samt efter brud og traume. 

Funktion: Ortosen skal stabilisere, og eventuelt 
korrigere, fejlstillinger i en eller flere fingre.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, 
silikone eller en kombination af disse. 

Indikation: Gigt- og neuromuskulære sygdomme 
samt efter brud og traume.

Funktion: Stabiliserer, og eventuelt korrigerer, fejl-
stillinger i en eller flere fingre.

Materialer: Tekstil, læder, plast, laminat, kulfiber, 
silikone eller en kombination af disse.

Indikation: Kontrakturer i fingrene, f.eks. Dupuytren 
kontraktur samt ved traume.

Funktion: Natortose til korrektion af kontrakturer i 
fingrenes proximale- og distale led (PIP- og DIP led).

Materialer: Aluminium, polstring i filt, velcro, elastik.

HFO - 01

HFO - 02 

HFO - 03 

Hånd/finger ortose

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Produktbeskrivelse
Brystprotese og delprotese

Produktbeskrivelse
Korsetter (Rigide)
Korsetter (Semirigide)
Mavebælte/Stomibælte
Trochanterbælter

Produktbeskrivelse
Proteser
Ortoser

• Bryst

• Ryg og mave

• Hofte



Sahva har en lukket Facebookgruppe 
under navnet BrystRum 
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Ved valget af brystproteser og delproteser til brystet er 
pasform, funktion, materialer og udformning afgørende. Hvilken 
protese, der er den rette, er altid en individuel, faglig vurdering, 
som Sahva foretager gennem undersøgelse og samtale med 
brugeren.

Bryst 
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Bryst

Brystprotese og delprotese 

Indikation: Når det naturlige bryst er helt eller delvist 
bortopereret, eller når brystet er formindsket. 

Funktion: Balance i kroppen efter brystoperation. 

Materialer: Silikone, omgivet af polyurethanfolie.

Øvrigt: 

Selvsiddende proteser erstatter hele det naturlige 
bryst og klæber direkte på huden.

Løse proteser erstatter det naturlige bryst og lægges 
i en bh med lomme. 

Løse del- og skalproteser anvendes i tilfælde af 
brystbevarende operationer og efter stråling, for at 
give mere fylde til det behandlede bryst.

Letproteser erstatter det naturlige bryst. Vejer ikke 
så meget og anvendes primært i forbindelse med 
aktiviteter i vand.

Færdigvare
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Sahvas produkter til ryg og mave er primært korsetter og 
støttebælter. 

Vi specialfremstiller korsetter til for eksempel behandling af sko-
liose (krumning af rygsøjlen) og til støtte og aflastning af lidelser, 
der ikke gør det muligt at holde ryggen selv; for eksempel på 
grund af slidgigt eller knogleskørhed (osteoporose). 

Korsetterne bliver fremstillet alt efter krav til effekt og med hen-
syn til brugerens alder. Således er korsetter til for eksempel 
unge med skoliose fremstillet af hård plast med en skumforing 
inderst, mens korsetter til mindre børn oftest er bløde og med 
udskæring til maven, så det ikke kommer i konflikt med barnets 
fordøjelse og vejrtrækning.

Udover korsetter fremstiller og forhandler vi også et stort udvalg 
af brok- og lændebælter.

Ryg og mave 
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Ryg og mave  
Korsetter (Rigide)

Indikation: Idiopatisk scoliose (S-eller C-formet
krumning af rygsøjlen). Mb. Scheuermann.

Funktion: Skal standse udviklingen af scoliosen og 
hyperkyfosen, men kurven kan ikke forventes mind-
sket. Bruges 23 timer i døgnet.

Materialer: Thermoplast, polstring i skummateriale.

Indikation: Idiopatisk scoliose (S-eller C-formet 
krumning af rygsøjlen).

Funktion: Skal standse udviklingen af scoliosen, 
men rygsøjlens krumning kan ikke forventes at blive 
mindre. Bruges om natten (min. 8 timer).

Materialer: Thermoplast, polstring i skummateriale.

Indikation: Nyopererede neuromuskulære scolioser 
(lateral deviation af rygsøjlen) samt ustabile frakturer.

Funktion: Stabilisering af rygsøjlen.

Materialer: Thermoplast, polstring i skummateriale.

TLSO - 01 
Boston Korset

TLSO - 02 
Providence 
– Nightbrace

TLSO - 03  
Brønnum korset

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Ryg og mave  

Indikation: Neuromuskulære scolioser. 

Funktion: Opretholder rygraden, hindrer udviklingen 
af scoliosen og bevarer en god siddefunktion.

Materialer: Blødt skumplast materiale, skinner i pvc.

 
 
 
 
   

Indikation: Neuromuskulære scolioser. 

Funktion: Opretholder rygraden, hindrer udviklingen 
af scoliosen og bevarer en god siddefunktion.

Materialer: Termoplastisk materiale med blød
polstring.

 
 
 
 
 
 
Indikation: Præ- og postoperativt til immobilisering 
af rygskelettet. Behandling af kroniske eller tilfældige 
lænderygsmerter, osteoporose, spondylolistese, 
frakturer og spinal stenose.

Funktion: Til aflastning af ryggen for uhensigtsmæs-
sige belastninger. Aflastningen sker blandt andet ved 
at øge trykket i bughulen.

Materialer: Thermoplastisk materiale; lukning med 
velcro.

 

TLSO - 04  
Softbrace korset

TLSO - 05  
Dystrofi korset /  
T-korset

TLSO - 06  
BOB-korset

Individuelt fremstillet produkt

Individuelt fremstillet produkt

Individuelt fremstillet produkt
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Ryg og mave  

Korsettter (Semirigide)

Indikation: Til behandling af ryglidelser som for 
eksempel frakturer, luksationer, osteoporose, 
arthroser i lændedelen mv.

Funktion: Skal begrænse bevægelser i ryggen ved 
at holde ryggen strakt og immobil. Kan justeres i 
højde og bredde og har en vinkelstillet brystplade.

Materialer: Letvægts aluminiumslegering med 
sikkerhedsspænder i komposit materiale og  
polstring i vinyllæder.

 
   
Indikation: Ryglidelser som for eksempel slidgigt, 
discusprolaps, osteoporose og fejlstilling.

Funktion: Aflaste rygskelettet for uhensigts-
mæssige belastninger.

Materialer: Hudvenlige tekstiler, velcrostropper.

Indikation: Forringet holdning. Svaghed i bryst-
ryggens muskulatur.

Funktion: Holdningsbandage for ryggen til træning 
af bedre kropsholdning.

Materialer: EQ-vævet materiale, spiralskinner.

TLSO - 07  
Trepunktskorset

TLSO - 01  

TLSO - 02

Færdigvare

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt
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Ryg og mave  

Indikation: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Funktion: Stabiliserende og aflastende. Modellen 
er todelt og justerbar i højden fortil. 

Materialer: EQ-vævet materiale, plastskinner, 
fjederskinner. Kan indeholde latex.

Indikation: Rygsmerter og ryginsufficiens.

Funktion: Stabiliserende korset. Båndenes sym-
metriske kryds over ryggen kan justeres til at give 
enten sacroliliacal eller lumbosacral støtte.

Materialer: EQ-vævet materiale, plastskinner, 
fjederskinner. Kan indeholde latex.

 
 
Indikation: Mavebrok.

Funktion: Til støtte og aflastning af bugvæggen mod 
uhensigtsmæssige belastninger.

Materialer: Hudvenlige tekstiler. Primært bomuld og 
viskose. 

Indikation: Mave- og arvævsbrok (postoperativt 
brok). 

Funktion: Støttende mavebælte. Høj, formet og 
løftende model. Dobbelte spiralfjedre på både  
for- og bagside. Velcrolukning.

Materialer: Gummi, polyamid, spiralfjedre.

LSO - 01 

LSO - 02 

LSO - 02 

LSO - 01  
Abdominalkorset

Mavebælte/Stomibælte

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare

Individuelt fremstillet produkt
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Ryg og mave   
Trochanterbælter

Indikation: Bækken (SI-led) besvær, lavt siddende 
rygbesvær. Anvendes til profylaktisk behandling.

Funktion: Stabiliserende og aflastende bækken-
bælte. Giver smertelindring. Blødt elastisk bælte 
med god pasform

Materialer: Viskose, bomuld, gummi. 
 
  
Indikation: Pungbrok.

Funktion: Støttende pungbrokbandage.

Materialer: Bomuld, viskose og elastodien.

 
 
 

SO - 01

SO - 02  
Pungbrokbandage

Færdigvare

Færdigvare
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Proteser 
En amputation gennem hofte eller bækken, er så drastisk et
indgreb, at det er helt afhængigt af brugerens alder, fysik og vilje, 
hvilket hjælpemiddel der egner sig bedst i det videre forløb.  

Sahva fremstiller hofteproteser, der rangerer fra de mere simple 
støtteanordninger til højst avancerede proteser for de brugere, 
der kan udnytte teknologien.

De mest avancerede proteser har et dynamisk hofteled, et 
computerknæ og en aktiv fod. Computerknæet bliver program-
meret til den specifikke bruger og kan blandt andet koordinere 
med hofteleddets bevægelser.

Ortoser 
Blandt ortoser til at afhjælpe problemer relateret til hoften, er den 
anerkendte ”Denis Browne”-ortose til behandling af spædbørn, 
der bliver født med hofteskred, nok den mest udbredte.  

Sahva tilbyder dog også ortoser til andre diagnoser, hvor hoften 
kan gå af led eller brække.

Hofte 



28

Hofte  
Proteser 

Indikation: Amputation gennem hofteleddet eller 
bækkenet der oftest skyldes cancer eller traume.

Funktion: Hofteprotesen skal funktionelt og kos-
metisk erstatte den manglende legemsdel, optage 
kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, 
silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af 
disse. Hofteled, knæled og protesefod fås i mange 
variationer. 

 

Indikation: Medfødt hofteskred.

Funktion: Har til formål at holde ledhovedet på plads 
i ledskålen og derved stimulere hofteskålen til at blive 
normalt færdigudviklet. Barnet skal have ortosen på 
hele døgnet i tolv uger. 

Materialer: Ortosen er fremstillet i rustfrit stål med 
plastringe, der fores med filt.

Indikation: Børn og teenagere med cerebral parese 
der er spastiske, postoperativt og neuromuskulære 
sygdomme.

Funktion: Forbedrer holdning og stabilitet når man 
sidder og står. Forbedrer gang for gående børn.  
Hindrer hoften i at gå af led (luksation) ved at holde 
benene spredte.

Materialer: Rustfrit stål, plast, tekstil polstring.

TP/HD - 01

HpO - 01  
Denis Browne

HpO - 02 
Swash ortose

Ortoser

Færdigvare

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt
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Hofte  

Indikation: Ved knogleskørhed eller efter hofte-  
eller andre knoglebrud. 

Funktion: Beskytter mod hoftebrud ved fald eller 
direkte stød på hoften. Beskyttelsesskallerne er 
placeret ud for lårbenshalsen og afleder og fordeler 
stødet over en større flade, så lårbensknoglen ikke 
brækker.

Materialer: Bomuld, polyoleofin eller AirX. 

Indikation: Cerebral parese / hypotoni.

Funktion: Keystonekorsettet omslutter både krop og 
ben, og er beregnet til brug i ståstativ eller lignende.

Materialer: Bomuldsstof, indsyede metalstivere.

HpO - 03 
Safeship

HpO – 04  
Keystone korset

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt
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Sahva er også på Facebook
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Proteser 
Benproteser skal kunne bære kroppen og gøre det muligt at be-
væge sig ved amputation. Amputationer kan enten være med-
fødte eller udført senere i livet. 

Protesernes navne forklarer (amputations) niveauet; f.eks.hen-
holdsvis TF (transfemoral; amputation gennem lårbenet) og TT 
(transtibial; amputation gennem underbenet). Protesen opbyg-
ges med komponenter, der vælges efter den enkelte brugers 
specifikke behov.

Benprotesen består af et hylster, der omslutter amputations-
stumpen. Hylsteret kan enten sidde fast med vakuum eller 
ved hjælp af et låsesystem. Knæet kan være enten mekanisk, 
hydraulisk eller computerstyret. Valget af knætype afhænger af 
brugerens krav om funktion. Den mest anvendte fod i benpro-
teser er en energiladende kulfiberfod.

Ortoser  
Et væld af diagnoser for ben og fødder gør, at udvalget af 
hjælpemidler er enormt. Alt fra frakturortoser, der skal virke i 
en begrænset tid, over dropfodsortoser, der afhjælper gangen 
ved lammelser i underbenet, til de avancerede helbensortoser, 
som skal bruges dagligt på grund af neuromuskulære syg-
domme og skader, hvor rygsøjlen er impliceret. 

For nogle brugere er det nødvendigt at bruge ortosen i de fleste 
af døgnets timer, da de ikke kan klare sig uden, mens det for 
andre er et hjælpemiddel, der blot bruges efter behov som for 
eksempel sportsortoser og ortoser til visse arbejdsfunktioner.

Ben  
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Ben  
Benproteser

Indikation: Amputation gennem hofteleddet eller 
bækkenet der oftest skyldes cancer, traume eller 
infektionsfølger.

Funktion: TP/HD protesen (Through Pelvis/Hip 
Disarticulation) skal funktionelt og kosmetisk erstatte 
den manglende legemsdel, optage kropstyngden og 
muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, 
silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af 
disse. Hofteled, knæled og protesefod fås i mange 
varianter.

Indikation: Amputation gennem lårbenet, der oftest 
skyldes diabetes, cancer, åreforkalkning, traume eller 
infektionsfølger.

Funktion: TF protesen (Trans Femural) skal funtionelt 
og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, 
optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, 
silikone, laminat, kulfiber eller en kombination af 
disse. Knæled og protesefod fås i mange variationer 
og fremstilles i forskellige materialer.  

Indikation: Amputation gennem knæleddet, der 
oftest skyldes diabetes, cancer, åreforkalkning,  
traume eller infektionsfølger.

Funktion: KD protesen (Knæ Disarticulation) skal 
funktionelt og kosmetisk erstatte den manglende 
legemsdel, optage kropstyngden og muliggøre 
forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af laminat 
eller kulfiber eller en kombination af disse. Knæled 
og protesefod fås i mange varianter og fremstilles i 
forskellige materialer.

TP/HD - 01

TF - 01

KD - 01

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Ben  

Indikation: Amputation på underbenet, der oftest 
skyldes diabetes, åreforkalkning, traume eller infek-
tionsfølger.
 
Funktion: TT protesen (Trans Tibial) skal funktionelt 
og kosmetisk erstatte den manglende legemsdel, 
optage kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Hylsteret kan være fremstillet af plast, 
laminat eller kulfiber. Protesefødder fås i mange 
variationer og fremstilles i forskellige materialer. 

 
 
  
Indikation: Amputation gennem ankelleddet, der 
oftest skyldes diabetes, åreforkalkning, traume  
eller infektionsfølger.

Funktion: Ankelprotesen skal funktionelt og kosme-
tisk erstatte den manglende legemsdel, optage 
kropstyngden og muliggøre forflytning.

Materialer: Silikone, laminat, kulfiber eller en kombi-
nation af disse.
 
 
  
Indikation: Amputation af forfoden, der oftest  
skyldes diabetes, åreforkalkning, traume eller infek-
tionsfølger.

Funktion: Delfodsprotesen skal funktionelt og 
kosmetisk erstatte den manglende legemsdel og 
muliggøre forflytning.

Materialer: Silikone, eventuelt med kulfiber- 
forstærkning. 

TT - 01

AD - 01 

PF - 01 

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Ben  

Bløde knæortoser

Indikation: Medfødt forkortning af underekstremitet. 

Funktion: Protesen skal funktionelt og kosmetisk 
forlænge den kortere legemsdel, optage kropstyngden 
og muliggøre forflytning.

Materialer: Lamineret i kulfiber eller glasfiber med 
manchet i skummateriale. Skinner og led i metal, 
polstret med filt og skind. Fod i forskellige materialer.

 

Indikation: Neuromuskulære sygdomme, for eksem-
pel Cerebral Parese (CP) og Myelomeningocele (MMC). 
Skader hvor rygsøjlen er impliceret. Anvendes til både 
børn og voksne.

Funktion: Giver direkte kontrol over hofte og knæ, 
der ikke kan opnås på anden måde. Ortosen kan 
korrigere for fejlstillinger, erstatte muskelfunktioner, 
stabilisere led, lindre smerter mm.

Materialer: Plast, læder, metal, kulfiber eller en 
kombination af disse.

 
 

Indikation: Subluxation/luxation af patella, patello-
femoralt smertesyndrom. Postoperativt.

Funktion: Stabiliserer patella i korrekt position og 
støtter sensomotorisk kontrol. Smertelindrende.

Materialer: Space-Tex® i polyester og lycra®.

Kortbensprotese 
- 01

HKAFO - 01

KO - 01 

Benortoser

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Færdigvare
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Ben  

Indikation: Mb Osgood-Schlatter, springerknæ  
(patella tendinopati), patellofemoralt smertesyndrom.

Funktion: Aflaster patellasenens fæste ved hjælp 
af en pelotte. Giver smertelindring og let varme.

Materiale: Neopren.

Indikation: Irritationstilstande (tendomyopathia, 
ligamentose, arthrose, arthritis, posttraumatisk  
og postoperativ). Instabilitetsoplevelser.

Funktion: Stabiliserer knæleddet og afhjælper 
hævelser og effusioner.

Materiale: Elastik.

Indikation: Smerter på eller omkring patella  
(patello-femoralt smertesyndrom), overanstrengelse, 
irritation, begyndende artrose.

Funktion: Støtter sensomotorisk kontrol og øger 
blodcirkulationen omkring knæet. Anatomisk  
design i åben model der gør det let at tage band-
agen på. To elastiske bånd øger komfort og  
pasform.

Materialer: Space-Tex® i polyester og Lycra®, 
spiralfjedre.

KO - 02

KO - 03

KO - 04

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare
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Ben 
Semirigide knæortoser 

Indikation: Patellafemorale smerter med eller uden 
subluksation af patella.

Funktion: Ortosen holder patella i neutralstilling. 

Materialer: Airmesh eller Neoprene med enten 
plastskinner eller aluminiumskinner.

Indikation: Patello-femoralt smertesyndrom.  
Artrose med let til middelsvær instabilitet i knæ- 
leddet. Reumatoid artrit, kollateralligamentskader 
(MCL, LCL).

Funktion: Stabiliserer og aflaster knæleddet.  
Åben model der gør det let at tage bandagen på.

Materialer: Space-Tex® i polyester og Lycra®, 
aluminiumsskinner. 

Indikation: Patello-femoralt smertesyndrom. Artrose 
med let til middelsvær instabilitet i knæleddet. 
Reumatoid artrit, kollateralligamentskader (MCL, 
LCL), ACL.

Funktion: Stabiliserer og aflaster knæleddet, med 
fleksions- og ekstensionsstop. Forstærket eksten-
sionsstop ved hjælp af korslagte trækbånd i knæhas-
en kan anvendes efter behov.

Materialer: Space-Tex® i polyester og Lycra®,  
aluminiumsskinner.

KO - 05

KO - 06

KO - 07

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare
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Ben 
Rigide knæortoser 

Indikation: Genu recurvatum, instabilt knæ, dårlig 
knækontrol efter f.eks. apopleksi.

Funktion: Hyperextensionskontrol, fri bevægelse i 
leddet, lav profil, enkel at tage på og af.

Materialer: Aluminium eller rustfrit stål og kunst-
læder.

Indikation: Mild til svær enkompartments knæleds-
artrose, enkompartments knætilstand som kræver 
aflastning, bl.a. brusktransplantation, menisksutur, 
avaskulær nekrose eller tibiaplateaufraktur. Alle 
aktivitetsniveauer.

Funktion: Øger aflastningskapaciteten, justerbar 
smertelindring, enkel på- og aftagning, god sus-
pension.

Materialer: Aluminium, plast og polstring i Aero-
spacer-materiale med Sensil® silikone.

Indikation: ACL skade, PCL skade, kombineret 
instabilitet af ACL/PCL/MCL/LCL, MCL skade,  
LCL skade, mild hyperekstension.

Funktion: Ligament beskyttelse i forbindelse med 
ikke-kontaktsport og dagligdags aktiviteter. 

Materialer: Aluminiumsramme.

KO - 08

KO - 09

KO - 10

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare



38

Ben 

Indikation: ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- og 
kombineret instabilitet.

Funktion: Stabiliserer og aflaster knæet. Led med 
extensionsstop. Ideel til vandsport.

Materialer: Kulfiberramme, ikke-korroderende 
materiale.

Indikation: ACL skade, PCL skade, kombineret 
skade (ACL + PCL), MCL skade, LCL skade, Osteo-
arthritis, Hyperekstension

Funktion: Immobiliserer og begrænser bevægelse 
med 10° interval, bruges post-operativt eller ved 
skade på forreste/bagerste korsbånd og mediale/
laterale kollaterale ligament.

Materialer: Aluminiumsskinner, skumpolstring og 
velcro. 

 
 
Indikation: Ledbåndsskader, frakturer, gigt, neuro-
muskulære sygdomme og efter knæoperationer.

Funktion: Til stabilisering af knæ, hvor muskel-
styrken er intakt, eller ved behov for at begrænse 
knæleddets bevægelser efter operation. Kan også 
stabilisere knæ, der ikke kan holdes strakt alene ved 
hjælp af muskler, eller hvor der er behov for at stabi-
lisere implantater.

Materialer: Tekstil, læder, skind, metal, plast og 
kulfiber. 

KO - 11

KO - 12

KO - 13 

IROM - behandlings knæortose

Knæortose (KO)
Færdigvare

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt



39

Ben  

Indikation: Neuromuskulære sygdomme og skader 
hvor rygsøjlen er impliceret. Anvendes til både børn 
og voksne.

Funktion: Giver en direkte kontrol over knæet, der 
ikke kan opnås på anden måde. Ortosen sidder 
på foden og op langs hele benet for at afhjælpe 
problemer omkring knæet og foden. Kan korrigere 
fejlstillinger, erstatte muskelfunktioner, stabilisere led, 
lindre smerter mv.

Materialer: Plast, læder, metal, kulfiber eller en 
kombination af disse.

 

Indikation: Knæledsinstabilitet, overstrækning i 
kombination med dropfod med grundet apopleksi, 
post-polio, Multipel Sclerose (MS), neuropati etc.

Funktion: Modvirker hyperextension i kombination 
med dropfod. Skinnen monteres i forlængelse af en 
dropfodsskinne. Konstruktionen gør, at delene nemt 
kan kobles til og fra hinanden. 

Materialer: Kulfiber lårmanchet, aluminiums skinner 
og velcro.

 

Indikation: Instabilitet af fodled f. eks. efter forstuv-
ning, rheumatisme.

Funktion: Giver en let støtte af fodleddet.

Materialer: Lycra®, bomuld og polyamid.

KAFO - 01

KAFO - 02

AFO - 01

Combo og Toe OFF

Ankel/fod ortose
Færdigvare der skal tilpasses

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt
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Ben  

Indikation: Akut eller langvarig ankel(leds)instabilitet 
og præventivt ved idræt.

Funktion: Stabil ankelstøtte med lav profil og stabi-
liserende snøring fortil. Nylonbåndenes placering 
efterligner taping og hindrer foden i at supinere/
pronere. Båndene justeres alt efter skadens karakter.

Materiale: Tekstilt materiale.

Indikation: Ankeldistorsioner, instabile ankler, 
forebyggende ved idræt.

Funktion: God sidestabilitet, fuld bevægelse i  
ekstension og flexion. Polstrede manchetter for 
god komfort.

Materiale: Plast og polstring i opskummet plast.

Indikation: Pes equino varus (klumpfod) og meta-
tarsus varus (indadført forfod).

Funktion: Har enten en korrigerende og forebyg-
gende effekt, eller fastholder foden i korrekt stilling 
efter en eventuel operation. Ortosen anlægger tryk 
på fod og ben.

Materialer: Plast, metal, læder.

AFO - 02

AFO - 03

AFO - 04 
Klumpfods- 
behandling

Færdigvare

Færdigvare

Færdigvare der skal tilpasses
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Ben  

Indikation: Pes equino varus (klumpfod). 

Funktion: Holder foden neutralstillet, hindrer spids-
fodsstilling i bagfoden og sørger for at foden ikke 
drejer indad.  

Materialer: Ortosens skinne er fremstillet i plast 
og metal. Skoene er i læder.

Indikation: Ved arthrodese, spasticitet, hypermo-
bilitet i fod- og knæled. Til børn og voksne med 
mangelfuld muskulær kontrol i fod og ankel.

Funktion: Immobiliserer og/eller korrigerer fejlstil-
linger i fodens led. Fodkapslen kan være med eller 
uden ankelled.

Materialer: Kan være plast, metal, kulfiber, skind, 
læder, kork.

Indikation: Neuromuskulære sygdomme; f. eks. 
som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, scle-
rose og traume. Ofte i forbindelse med spasticitet.

Funktion: Ortosen løfter foden fra underlaget, under 
svingfasen, gør foden mere stabil og hindrer til en vis 
grad overstrækning af knæleddet. Ortosen kan enten 
sidde indvendigt eller udvendigt på fodtøjet og er for-
synet med led i metal.

Materialer: Kan være metal, læder, skind, plast og 
kulfiber.

AFO - 05 
Klumpfods- 
behandling

AFO - 06 
Fodkapsel med 
og uden led

AFO - 07 
Dropfodsortose 
med led

Færdigvare

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Ben  

Indikation: Neuromuskulære sygdomme; f. eks. 
som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, 
sclerose og traume.

Funktion: Ortosen løfter foden fra underlaget, under 
svingfasen og stabiliserer foden til en vis grad.

Materialer: Kan være metal, læder, skind, plast, 
kulfiber og silikone.

Indikation: Neuromuskulære sygdomme som 
følge af skade i det centrale nervesystem, f.eks. 
hjerneblødning, sclerose (MS), cerebral parese (CP), 
eller traumatisk hjerneskade.

Funktion: Løfter foden fra underlaget under 
svingfasen via elektriske impulser. BionessGo 
kan desuden tilføre stabilitet i standfasen ved at 
aktivere lårmuskulaturen via en lårmanchet.

Materiale: Kombineret bomulds- og plast manchet 
med en lille computer samt små udskiftelige elek-
troder.

Indikation: Neuromuskulære sygdomme; f. eks. 
som følge af hjerneblødning, blodprop i hjernen, 
sclerose og traume.

Funktion: Ortosen løfter foden fra underlaget, under 
svingfasen og stabiliserer foden til en vis grad.

Materialer: Silikone. Kan være kombineret med for-
stærkning i kulfiber.

AFO - 08  
Dropfodsortose 
uden led

SAFO - 01

FES 
(Funktionel 
Elektrisk 
Stimulering): 
WalkAide, 
BionessGo

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
indstillet produkt

Færdigvare eller individuelt  
fremstillet produkt
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Ben  

Indikation: Fraktur på underekstremiteten.

Funktion: Ortosen har en komprimerende effekt, 
som stabiliserer brud på benet. Ortosen gør det ofte 
muligt at komme til at gå under behandlingen.  

Materialer: Plast eller læder. Lukning med snøre 
eller velcro. Større frakturortoser der dækker et led 
kan være fremstillet med et bevægeligt led i plast 
eller metal.

Indikation: Uni- og bilaterale Calcaneusfrakturer. 
Indramning for operativ fusion af et led med det 
formål at lindre smerte. 

Funktion: Ortosen fremmer heling og tidlig funktio-
nel bevægelse. Bibeholder fysiologisk afrulning 
og hindrer muskelatrofi. 

Materiale: ThermoLyn plast.

AFO - 02 
Frakturortose

Færdigvare der skal tilpasses

KAFO/KO/AFO - 01

Frakturbehandling - underekstremitet 

Færdigvare eller individuelt  
fremstillet produkt
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Proteser 
Sahva fremstiller delfodsproteser, der gør det muligt for brug-
eren at gå uden støtte og anvende almindeligt fodtøj, trod mang- 
lende forfod. Delfodsproteserne er lavet i silikone og bliver lavet 
som naturtro kopi af den modsatte fod.

Ortoser 
Problemer med fødder og fodsål kan i mange tilfælde afhjælpes 
med en ortose eller et indlæg i skoen. Sahva fremstiller indivi-
duelt tilpassede indlæg, som kan afhjælpe fejlstillinger, flad 
svangbue, nedsunken forfod og en række øvrige problemer, der 
ellers vil kunne forstyrre markant i brugerens hverdag på grund 
af smerter og træthed. 

Fødder  
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Fødder 
Proteser

Indikation: Amputation af forfoden, der oftest skyl-
des diabetes, åreforkalkning eller traume.

Funktion: Delfodsprotesen skal funktionelt og 
kosmetisk erstatte den manglende legemsdel og 
muliggøre forflytning.

Materialer: Silikone, laminat, kulfiber eller en kom-
bination af disse.

 

Indikation: Forfodsplatfod, platfod, hulfod eller 
mobil knækfod. 

Funktion: Specielt fremstillet fodindlæg støtter, 
aflaster eller korrigerer eventuelle fejlstillinger i 
fødderne. 

Materialer: Fremstilles i mange forskellige materialer. 
Hvis der er et behov for at kende materialet, kan det 
oplyses af behandleren.

PF - 01

FO - 01

Ortoser/indlæg 

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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7011 0711 er et fælles nummer til hele Sahva



4

side 47 
side 48 

Produktbeskrivelse
Produkter

• Øvrige produkter4



Søg på ”SahvaTube” for at se 
Sahvas videoer på YouTube
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Dette katalog viser et repræsentativt udvalg af de produkter, vi 
tilbyder i Sahva, da vi umuligt kan vise alt. Som udgangspunkt 
sætter vi ingen grænser for, hvad vi kan lave til kroppen, ligesom 
vi også har en række produkter, der ikke kan placeres i en speci-
fik kategori eller som dækker større områder af kroppen.

I den mere specielle ende af skalaen har vi Lycra Suits, som er 
heldragter til børn med høj eller lav muskeltonus, og i den mere 
traditionelle ende tilbyder vi et udvalg af stokke og krykker.

Er der behov for produkter, som ikke er omtalt i nærværende 
katalog, vil vi bede jer kontakte os for en løsning.

Øvrige produkter 
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Øvrige produkter  

Indikation: Efter operation, brud eller forstuvning af 
ben. Som generel støtte i dagligdagen.

Funktion: Støtter og aflaster den skadede side af 
kroppen.

Materiale: Oftest i aluminium. 

Indikation: Efter operation, brud eller forstuvning af 
ben. Som generel støtte i dagligdagen.

Funktion: Støtter og aflaster den skadede side af 
kroppen.

Materiale: Oftest i aluminium.

Indikation: Blodpropper i benene. Behandling af 
mindre venøse sår efter ødemreduktion. Til varicer, 
ødemer, bensår, blodpropper. Lymfødem.

Funktion: Kompressionsstrømperne afhjælper øde-
mer, åreknuder, blodsprængninger og benkramper 
som følge af venøs insufficiens (veneklappernes 
nedsatte funktion) og blodprop i benet.

Materialer: Naturgummi, bomuld, mikrofiber eller 
andet materiale.

Krykke - 01

Stok - 01

Kompressions- 
strømpe - 01 

Færdigvare eller individuelt  
fremstillet produkt

Færdigvare

Færdigvare
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Øvrige produkter  

Indikation: Behandling og reducering af forøget 
tonus ved neurologiske tilstande såsom cerebral 
parese, hjerneskade, rygmarvsskade, Cerebellær 
Ataxi, Atetos, Spina Bifida, Stroke, MS.

Funktion: Lycra Suiten hjælper til kontrol af høj/
lav tonus. Dragten komprimerer kroppen, og øger 
på den måde bevidstheden om, hvor de forskellige 
kropsdele befinder sig. 

Materiale: Lycraelastik.

Indikation: Frakturer i ansigtet.

Funktion: Aflastning/beskyttelse af frakturer i an-
sigtet ved at fordele trykket (over et stort areal).

Materialer: Kan være fremstillet i Thermoplast, 
laminat eller kulfiber med velcroremme.

Indikation: Aflastning/beskyttelse af håndens 
knogler og led.

Funktion: Handsken aflaster og trykfordeler under 
træning.

Materiale: Silikone. 

Lycra Suit - 01

Maske - 01 

Boksehandske - 01 

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt

Individuelt  
fremstillet produkt
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Sahva er specialister  
i kroppens bevægelighed 



5

side 51 

side 52 

Bevilling og garanti

Kontakt Sahva

• Bevilling og garanti

• Kontakt Sahva

5



Gennem mere end 140 år har Sahva haft 
fokus på kroppens bevægelighed fra top til tå
Køb standardvarer direkte på vores webshop
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Bevilling 
For at få betalt et hjælpemiddel – eller repareret / fornyet et ek-
sisterende - skal borgeren søge sin kommune om økonomisk 
støtte. Sahva hjælper gerne med at udfylde papirerne, hvis 
der er brug for det. Kommunen vurderer, om borgeren er beret-
tiget til at få betalt sit hjælpemiddel. For nogle hjælpemidler er 
det også muligt at søge tilskud hos sygesikringen Danmark.

Leverandøren 
Når borgeren har modtaget sin bevilling, tager han eller hun 
denne med til leverandøren af hjælpemidlet, som herefter  
leverer hjælpemidlet uden udgift for borgeren. I enkelte til-
fælde, kan borgeren have særlige ønsker, som falder udenfor 
bevillingens rammer, og må derfor betale merudgiften af egen 
lomme.

Garanti 
Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller 
fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes 
forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart 
passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det 
passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva 
et nyt produkt uden beregning – dog senest tre måneder efter 
udlevering af hjælpemidlet. Vi tager det forbehold, at der ikke er 
sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget 
at fremstille hjælpemidlet. 

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med 
hensyn til garanti og reklamationsret.

Bevilling og garanti 
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Sahvas klinikker og butikker findes i mere end 30 danske byer, 
og er derfor altid i nærheden, når der er brug for os.

I Sahvas klinikker arbejder bandagisten, ortopædiskomageren 
og den kliniske konsulent. Det er her, vi fremstiller individuelle 
proteser og ortoser, håndsyet fodtøj, tager mål til brystproteser 
og fodindlæg mv.

Vores butikker har et stort udvalg af sunde sko, kompressions- 
og støttestrømper, brystproteser, såler, fodindlæg, bandager, 
speciallingeri mv. 

Tlf.: 7011 0711 
Se vore adresser på www.sahva.dk

Kontakt Sahva  
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• Ordliste6



Sahva afholder hvert år ”Løbeskole” 
og sportsdage for benamputerede 

både for børn og voksne



Abdomen Bug / bughulen
Abduktion Abducere = bevægelse bort fra 

legemets midterlinje 
ACL Anterior Crucial Ligament 
AD Ankel Disarticulation
Adaptor Forbinder to dele i protesen med 

hinanden
Adduktion Adducere = bevægelse ind mod 

legemets midterlinje 
AFO Ankel, Fod Ortose
Akillessene Den store lægmuskels sene, der 

fæstner bag på hælbenet
Amputation Operativ fjernelse af en legemsdel eller 

del af legemsdel
Amputationsneuron Knudedannelse på nerveenderne på 

selve amputationsstedet
Anatomi Læren om legemets ydre form og 

indre struktur 
Ankeldistorsion Ankelforstuvning
Ankylose Ankylotisk = fuldstændig stivhed i et 

led på grund af sammenvoksning
Antebrachium Underarm
Anterior Beliggende foran, fremad mod 

legemets forside (bugsiden)
Aorta Den store legemspulsåre, der udgår 

fra venstre hjertekammer 
Apopleksi Slagtilfælde

Ordliste 



Arterie Pulsåre, blodkar, der fører blodet 
fra hjertet

Arthrit Af græsk ”arthros” led og ”itis” 
betændelse

Arthrodese Operativt fremkaldt sammenvoksning 
af knoglerne i et led, så dette blive stift 

Articulatio Led 
Artrit Gigt 
Artrose Slidgigt
Ataksi Manglende evne til koordinering af 

muskelbevægelser 
Atetos Ufrivillige bevægelser
Atrofi Svind af væv eller organ 
Avaskulær nekrose Knogledød på grund af manglende 

blodforsyning
Axilla / Aksil Armhule
Biceps Den tohovedede overarmsmuskel 
BO Brachial Ortose
Calcaneus Hælben
Capitulum Knoglehovede 
Caput Hoved 
Cerebellær Ataxi Ataksi, manglende koordinering af  

en bevægelse, betinget af sygdom i 
lillehjernen

Cerebral parese Spastisk lammelse 
Cervikal Betegner de forhold og strukturer, 

der vedrører hovedets hals
Cervix Betegner halsen på anatomiske 

organer
Cicatrix Ar 
CMC Carpal Meta Carpal 
CO Cervikal Ortose
Columna vertebralis Rygsøjlen 
Condylus Knoglefremspring
Congenit Medfødt 
Craniotomi Fjernelse (og på pladssætning) af 

en kraniedel ved neurokirurgiske  
operationer



Crus Underben
Deviation Afvigelse
Dexter Højre 
DIP Distal Inter Phalangeal led 
Diskusprolaps Udposning af den geleagtige dis- 
 kuskerne, som bryder igennem  

diskusskivens bindevævsring bagud 
mod rygmarvskanalen 

Distal Retningsbetegnelse på arme og ben 
mod hhv. finger- og tåspidser

Dorsal Anatomisk betegnelse for retning 
mod ryggen, bagtil, oversiden 

Dupuytrens kontraktur Håndsygdom med fortykkelse og 
skrumpning af håndens seneplade  
med fleksionskontraktur af fingrene, 
oftest 4. og 5. finger

Ekstension Ekstendere = strække ud, stræk- 
 bevægelse i et led
Ekstremiteter Lemmer. Overekstremiteter = arme, 

underekstremiteter = ben 
EO Albue Ortose
Epi- Ovenpå, på, efter 
Epicondylalgia Tennisalbue 
Epilepsi Anfald 
EWHO Albue, Vrist, Hånd Ortose
Facies Ansigt; bruges også som betegnelse 

for en overflade af for eksempel et  
organ eller en knogle

Fantomsmerter Smerter som føles i en legemsdel, 
man har mistet

Femur Låret, lårbenet
Fibula Lægbenet, den tynde knogle i under 

benet
Fiksation Fiksere = fastholde
Fleksion Flektere = bøje 
FO Fod Ortose 
FP Finger Protese



Fraktur Brud
Fusion Sammensmeltning
Gangræn Koldbrand 
Genu recurvatum Unaturligt tilbagebøjet knæ. Deformitet/     
                                         overstrækning af knæregionen
Gibbus Pukkel, der fremkommer ved abnorm       
                                         krumning af rygsøjlen 
Hallux Storetå = 1. tå 
HD Hip Disarticulation Protese
Hemi- Halvside (forstavelse)
Hemiplegi Halvsidig lammelse
Hernie Brok 
HFO Hånd, Finger Ortose 
HKAFO Hofte, Knæ, Ankel, Fod Ortose
HpO Hofte Ortose
Humerus Overarm, knoglen i overarmen
Hylster Den del af protesen, som sidder   
                                         omkring amputationsstumpen
Hyper- Mere end 
Hypermobilitet Øget ledbevægelighed, abnormt   
                                         stærk bevægelighed fx i et led 
Hypo- Mindre end
Hypotoni Nedsat muskelspænding /  
 nedsat tryk
Idiopatisk Medfødt, af ukendt oprindelse, uden   
                                          påviselig forklaring
Idiopatiske smerter Smerter af ukendt årsag 
Immobilisering Behandling hvorved en legemsdel   
                                         stilles i ro
Indikation Motivering for en behandling 
Inflammation Betændelse
Insufficiens Utilstrækkelighed
Juvenil Hørende til ungdommen/ungdom 
KAFO Knæ, Ankel, Fod Ortose  
Karpaltunnelsyndrom  Sygdom i fingrene, hvor en nerve er   
                                         klemt under et ledbånd 
KD Knæ Disarticulation 



KO Knæ Ortose
Kondyl Knoglefremspring
Konkav  Hul, indadhvælvet
Kontraktur Sammentrækning, indskrænket  
 bevægelighed af muskler og led
Konveks Hævet, udadhvælvet
Kronisk Langvarig, i langsom udvikling
Kyfose Pukkel, bagudrettet krumning af   
                                         rygsøjlen
Lateral Anatomisk retning, hørende til siden,   
                                         bort fra legemets midterlinje 
LCL Lateral Collateral Ligament 
Ligamentose Ømhed og undertiden fortykkelse af  
 et ligament
Liner Den manchet man bærer mellem   
                                         amputationsstumpen og protesens  
 hylster
Lordose Svajryg, bøjer ryggen bagover 
LSO Lumbo Sacral Ortose
Luksation Ledskred
Lymfødem Ophobning af væske imellem  
 legemets celler
Manipulation  At ændre på noget
Manus Hånd 
Mb de Quervain Forsnævrende proces i seneskederne i 
                                         første kulisse (tommel) 
Mb Osgood-Schlatter Overbelastning og inflammation af  
 knæskalssenens fæste på under-  
                                         benet (tilvækstzonen) 
Mb Scheuermann Rygsygdom der tilfører fortil tilspidset  
                                         kiledannelse af 3 til 5 ryghvivler 
MCL Mediale Collateral Ligament 
MCP Meta Carpal Phanegal 
Medial Anatomisk retning, hørende til   
                                         midten, vender mod legemets midte 
Medial Epicondylalgia Golfalbue
Meniscus Halvmåneformet bruskskive i knæled    
                                         (og kæbeled)                                             



Menisksutur Syning i menisk
Metatarsus Mellemfod 
Metatarsus varus Adduktionsdeformitet i mellemfoden
Mobilisere Gøre bevægelig; bringe i stand 
Multipel Sclerose (MS) Kronisk demyeliniserende lidelse i 

centralnervesystemet 
Myelomeningocele         Rygmarvsbrok
(MMC)
Myoelektrisk Muskelstyret ved hjælp af sensorer i 

(arm)protesen
Neurom Svulst udgået fra nervecelle
Neuromuskulær              Lidelse forårsaget ved påvirkning af 
(lidelse) de nerver der styrer muskulaturen 
Neuropati Degenerative forandringer af perifere 

nerver 
Opposition Modsat
Ortopædi Læren om fejlagtige stillinger og  

bygningsfejl og behandlingen af dem
Ortose Hjælpemiddel, der skal korrigere,  

støtte, aflaste eller stabilisere en del 
af kroppen 

Os Knogle 
Osteoartritis Slidgigt
Osteoporose Knogleskørhed
Paralysis Fuldstændig lammelse uden antydning 

af muskelbevægelse
Paraparese Ufuldstændig lammelse af begge ben
Paraplegia Dobbeltsidig lammelse af enten 

arme eller ben
Parese Delvis lammelse 
Patella Knæskal 
PCL Posterior Crucial Ligament
Pelvis Bækkenet
Perifere nervesystem Uden for det centrale nervesystem
Perinæum Skridtet / bækkenbunden
Pes Fod 
Pes eqinovarus Klumpfod (varus fod)



Pes equinus Spidsfod
Pes planus Platfod
Pes valgus Abnorm fodstilling med udaddrejning 
 af fodsålen
Pes varus Abnorm fodstilling med indaddrening 
 af fodsålen
PF Partiel Fod Protese 
PH  Partiel Hånd Protese
Pinlås Låsesystem der kan bruges i en protese 
 i forbindelse med hylsteret 
PIP Proximal Inter Phalangeal led, nærmere 
 ved ekstremitetsroden eller legemets  
                                         midtlinie (end noget andet)
Plexus En samling af anatomiske strukturer,   
                                         der danner et sammenhængende 
                                         netværk
Polio Børnelammelse
Post-  Efter
Postoperativt Efter operation
Prominens Fremspring
Pronation Ved fodstilling = valgus = udaddrejning 
 af fodsålen. Gælder også for  hånden.                                          
Protese Erstatter den manglende legemsdel
Proximal I retning mod armens / benets til  
                                         hæftning til kroppen
Præ-  Før
Radius Spoleben (knogle i underarmen)
Rehabilitering Fællesbetegnelse for fysisk, social og                                              
                                         psykisk genoptræning af en person
Reumatisk Som har med gigtlidelse at gøre 
Reumatoid Arthrit Leddegigt 
Ryginsufficiens Nedsat funktion af ryggen 
SAFO Silikone, Ankel, Fod Ortose
Scapula Skulderblad 
Scapula Alata Englevinge, vingeagtigt udstående  
 skulderblad ved serratuslammelse,   
                                         alm. muskelsvaghed og lign.



Scoliose Sidekrumning af rygsøjlen 
SdO Skulder Ortose 
SEWHO Skulder, Albue, Vrist, Hånd Ortose 
SI Sacro Iliacaled
Sinister Venstre 
SO Sacral Ortose
Spastisk Krampeagtig spænding / stivhed i en 

eller flere muskelgrupper
Spina Bifida Delvis spaltning af rygraden 
Spinal Hørende til rygmarven 
Spinal Stenose Forsnævring ved rygraden 
Spondylalgia Smerter i en ryghvirvel
Spondylitis Betændelse i hvirvelsøjlen 
Spondylolistese Hvirvelforskydning 
Spondylose Knogleudbygning på ryghvivlerne og 

afskalning af diskushøjden ved  
rygsøjleslidgigt

Standfase Fase i menneskets gangcyklus.  
I standfasen har benet kontakt med 
underlaget

Stroke Engelsk ord for apopleksi / 
slagtilfælde

Sub- Under
Supination Ved fodstilling = varus = indaddrejning 

af fodsålen. Gælder også for  hånden 
Suspensorium Til at understøtte (noget)
Svingfase Fase i menneskets gangcyklus.  

I  svingfasen har benet ikke kontakt 
 med underlaget. 

TF Trans Femural Protese 
Tibia Skinnebenet 
TLSO Thoraco Lumbo Sacral Ortose
Tonus Muskelspænding 
TP Through Pelvis Protese 
Transplantation Flytning af væv fra et sted af legemet 

til et andet
Traume Fysisk (eller psykisk) beskadigelse 

ved ydre påvirkning 



Triceps Trehovedet (muskel) 
TT Trans Tibial 
Tuber ischiadicum ”Siddeknoglen”. Den knogle, der 

bliver belastet, når man sidder
Ulna Albuebenet, knogle i underarmen 
Varicer Åreknuder
Vene Blodåre
Venøs Hørende til en vene
Volar Håndflade 
WD Vrist Disartikulation Protese 
WHO Vrist, Hånd Ortose
Æstetisk Tiltaler (skønheds) sanserne
Ødem Ophobning af væske i kroppens væv



Sahva er Danmarks førende leverandør 
af kropsbårne hjælpemidler







Om Sahva
 
Sahva fremstiller og forhandler hjælpemidler til mange mennesker 
og udfordringer – lige fra den benamputerede eller brystopererede 
med behov for protese, til sportsskader, problemer med ryg og 
led, mindre skavanker eller andre forhold, der kræver løsninger til 
lindring eller støtte for at komme videre.

Sahva er aktive i samarbejdet med alle parter i behandlings-
systemet for at kunne tilbyde den optimale løsning, der opfylder 
det individuelle behov.

Sahva er markedsledende og har kvalitetsstandarder for alle 
vores produkter og øvrige ydelser.

Sahva er specialister i kroppens bevægelighed.

rt



Sahva 
Et liv i bevregelse 


	Indholdsfortegnelse 130x200
	Faneblade 140x200
	Produktsider 130x200
	Ortopædisk håndbog web.pdf



