
NRX945    2-pisteinen Boa® Fit 
   -järjestelmä ErixThree® 

   Neuro-olkatuelle

Tässä järjestelmässä on kaksi Boa®-järjestelmään 
linkittyvää kiinniketarraa, jotka voidaan sijoittaa erikseen. 
Boa®-järjestelmä on integroitu NRX®-tarraan, joka 
on vahvistettu hiili-nailonmateriaalilla. Ylimääräinen 
tarraosa voidaan tarvittaessa leikata pois. Järjestelmässä 
on paluukiinnike, joka luo kaksi erillistä lankasilmukkaa, 
joihin kumpaankin on kiinnitetty NRX®-kiinniketarra. 
Lanka on terästä, joka on suojattu polymeerillä. 

Boa®-järjestelmä voidaan kiinnittää joko ylös trapezius-
lihaksen päälle kannattelemaan olkapäätä tai olkatuen 
alaosaan olkavarteen, jossa sen tehtävä on olkapään 
dynaamisen vakauden parantaminen. Kiinniketarrat 
voidaan sijoittaa yksilöllisesti parhaan tuennan 
saavuttamiseksi.

Nämä ovat kaksi moduulijärjestelmää, joita voidaan  
käyttää ErixThree® Neuro-olkatuen kanssa. Niiden  
avulla voidaan antaa kevennystä ja yksilöllistä  
dynaamista tukea olkapäälle. Järjestelmiin on  
integroitu Boa® Fit-järjestelmä, jonka avulla  
yksilöllinen säädettävyys mahdollistuu.  
Järjestelmät kiinnitetään suoraan ErixThree®  
Neuro-olkatuen ulkopintaan. Järjestelmien  
kaikkien osien alapinnassa on NRX®-tarra.  
Tarrapinnan avulla voit sijoittaa sekä Boa®- 

järjestelmän että kiinniketarrat yksilöllisesti  
tukitarpeen mukaisesti.

Boa® Fit-järjestelmä  
ErixThree® Neuro-  
olkatukeen

 Koko Universaali koko

NRX945   2-pisteinen Boa® Fit-järjestelmä  
  ErixThree® Neuro-olkatuelle
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NRX946    3-pisteinen Boa® Fit 
   -järjestelmä ErixThree®  
   Neuro-olkatuelle

Tässä järjestelmässä on kolme Boa®-järjestelmään 
linkittyvää kiinniketarraa. Boa®-järjestelmä on integroitu 
NRX®-tarraan hiili-nailonmateriaalilla. Ylimääräinen 
tarraosa voidaan tarvittaessa leikata pois. 3-pisteisen 
Boa®-järjestelmän teräslanka on yksilankainen 
järjestelmä, jossa lanka kulkee kaikkien kolmen 
kiinniketarran kautta. Kiinniketarrat voidaan sijoittaa 
mihin tahansa koko langan pituudella. Teräslanka on 
suojattu polymeerillä.

Boa®-järjestelmä voidaan kiinnittää joko ylös trapezius-
lihaksen päälle kannattelemaan olkapäätä tai olkatuen 
alaosaan olkavarteen, jossa sen tehtävä on olkapään 
dynaamisen vakauden parantaminen. Kiinniketarrat 
voidaan sijoittaa epäsymmetrisesti jokaisen potilaan 
optimaalisen olkapään tuennan saavuttamiseksi. 

 Koko Universaali koko

NRX946   3-pisteinen Boa® Fit -järjestelmä  
  ErixThree® Neuro -olkatuelle


