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Upphandlat sortiment mjuka ortoser
Avtalstid 2019-11-01 - 2021-10-31 med möjlighet till förlängning 24 månader.

Ortoser beställs via Hjälpmedelsservice. Förstahandsvalen finns inlagda i
sortimentskatalogen i webSesam för att förenkla beställning.
Material som är upphandlat beställs av verksamheterna.
För att se material och övrigt sortiment som är upphandlat kan man gå in på
avtalsdatabasen som finns på Insikt. Där kan man fritextsöka fram aktuell leverantör.
Avtal finns med Camp (274/19), Catell (275/19) och MediRoyal (276/19).

HANDLEDSORTOS

HANDLEDSORTOS

1;a handsval

2;a handsval

Handledsortos kort
Stabilisera handled med lätt cirkulärt stöd
Camp Selection kort handled (35222)

Catell Lacy short stabil (7706)

Handledsortos basmodell
Stabilisera handled med medelstöd volart och
lätt stöd cirkulärt
MediRoyal Origo short (MR02260)
Camp Selection soft (35204)

Catell Base Max stabil (7715)

Handledsortos basmodell, vid
Stabilisera handled med medelstöd volart och
lätt stöd cirkulärt
Passa en kraftigare underarm
Camp Selection soft plus (35204)

Catell Base Max stabil wide (7715W)

Handledsortos stabil medel
Stabilisera handled med medelstöd volart,
dorsalt och lätt stöd cirkulärt
Catell Lacy stabil (7720)

Camp selection open wrist (35207)
MediRoyal Manex Radius short (MR02290)

Handledsortos stabil
Stabilisera handled med stabilt stöd volart och
dorsalt, uttalat stöd i vola. Ska vara stabilt nog
att ersätta gips
Camp Wrist Lacer II (28578)
(finns även i lång modell 28579)

Catell Prisma Stabil Plus (7070)
(finns även i lång modell 7080)

MediRoyal Origo Wrist support long
(MR02261)
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TUMORTOS

TUMORTOS

1;a handsval

2;a handsval

Tumortos bas
Stabilisera tumme med lätt stöd semicirkulärt
CMC-I led och cirkulärt MCP-I led
Camp Selection tumortos soft (35200)
Catell Ella soft (7645)

Catell Ella Stabil (7745)
MediRoyal Proxi light thumb (MR02337)

Tumortos medelstöd
Stabilisera tumme medelstöd semicirkulärt
Camp Selection tumortos Rigid (35202)

Catell Nova Stabil (7743)
MediRoyal Origo thumb support mid
(MR02365)

Tumortos stabil
Stabilisera tumme med mycket stabilt stöd
semicirkulärt handled, CMC-I led och cirkulärt
MCP-I led. Formbar plastskena semicirkulärt,
tre olika längder.
MediRoyal NRX Thermo Thumb Short
(MR02350)
MediRoyal NRX Thermo Thumb Mid (MR02351)
MediRoyal NRX Thermo Thumb Long (MR02352)

Camp Vission Tumortos formbar (46024)

Volar tumortos utan stöd för handled
Camp SOT tumortos (28720)
MediRoyal Thenax opponent (MR02181)
Kombinerad tumme-handled
Kombinationsortos som ska stödja MCP-I,
CMC-I och handled.
Camp Selection handledsortos Rigid (35206)

MediRoyal Ventus wrist and thumb support
(MR02222)
Catell Kombi extra stabil (7765)

Kombinerad tumme-handledsortos kort
MediRoyal ARX Thumb mid (MR02377)

Catell Nova lång stabil (7753)
Camp Selection rigid (35206)

HAND OCH TUMORTOS BARN

HAND OCH TUMORTOS BARN

1;a handsval

2;a handsval

Handledsortos basmodell
Camp Selection handled barn (35305)

Catell Base max stabil (7715)

Handledsortos stabil medel
Camp Wrist Lacer II pediatric (28578)

Catell Prisma stabil plus (7070)

Tumortos bas
Camp Selection barn (35300)

Catell Ella soft (7645)

Tumortos medelstöd
Catell Nova stabil (7743) svart
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VILOORTOS

VILOORTOS

1;a handsval

2;a handsval

Camp SOT (28710)

MediRoyal Air Soft stabil, viloortos
(EU00326)
Catell Progress viloskena (25xxx)

ORTOS RADIALISPARES

ORTOS RADIALISPARES

1;a handsval
MediRoyal NRX Manex Radial (MR02285)

ÖDEMHANDSKAR

ÖDEMHANDSKAR

1;a handsval

2;a handsval

Kompressionsgrad 1–2. 15–25 mmHg
Catell Edema light (bilateral) ¾ finger (7050)
fullfinger (7150) xxs-xl
MediRoyal ödemhandske kort, öppna
fingertoppar xs-l, höger och vänster (902)
Kompressionsgrad 2. 23–32 mmHg
Catell Edema more ¾ finger (8050) xxs-xl

Catell Norco ödemhandske ¾ finger
(5322) xs-l

ARTROS/VÄRMEHANDSKE

ARTROS/VÄRMEHANDSKE

1;a handsval

Camp Thermoskin artroshandske (53234) xs-xxl

Information om beställningar av mjuka ortoser
Beställning av 1;a handsval
Hjälpmedelsservice rekommenderar att ni använder Sortimentskatalogen i webSesam för att
underlätta vid beställning. Alla förstahandsvalen finns inlagda. För att få en tydlig sortering av
artiklarna, ändra vid Sortera på till ”Benämning” i rullisten.

Beställning av 2;a handsval som saknar Sesamnummer
Mejla hjalpmedelsservice.karlstad@regionvarmland.se vid behov av Sesamnummer.
Ange leverantör, leverantörens artikelnummer med benämning, storlek, hö/vä och färg.

Info
Observera att det skiljer på MediRoyals artikelnummer i katalog, förpackning och det som de lagt
in på avtalet som finns i webSesam. Ex. MR2260 heter MR02260 i webSesams
leverantörsnummer.
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Leverantid
Inköp av ortoser görs vanligtvis dagligen. Leveranstiden från leverantör är ca 3 dagar och sen tar
det ytterligare någon dag med internposten innan kund får leveransen.
Vid brådskande leveranser kontakta Hjälpmedelsservice 054-61 71 57

Reklamationer och Garanti
Garantitiden är 1 år, under förutsättning att produkten används enligt leverantörens anvisningar.
Normalt slitage anses inte som reklamation för garanti.
Fyll i blankett ”Retur/reklamation och påpekande” som finns på Hjälpmedelsservice externa
hemsida i menyn ”Remisser/Blanketter”.
Viktigt att fylla i användartid, inköpsdatum, hur den har använts och tvättats.
Rengjord ortos och blankett skickas till Hjälpmedelsservice, Östanvindsgatan 14 för vidare
hantering.

Felleveranser från Hjälpmedelsservice
Kontakta förrådet jonas.a.johansson@regionvarmland.se telefon 054-61 71 40
Uppge kundorder som står på följesedeln under leveransdetaljer och uppge tydligt vad som är fel
och dess Sesamnr.

Returer
Hjälpmedelsservice hanterar inte returer/felbeställning på grund av höga administrativa kostnader.

Ansvarig enhet: Handgruppen och Hjälpmedelsservice

Dokumentet framtaget: 2020-05-04

