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Beskrivelse 
Ergonomisk armstøtte til statisk arbejde, der kræver præcision, støtte og stabilitet for arme 
og skuldre. Vægt-, fjeder- og balancesystemet indstilles trinvist i forhold til din arbejdsopgave 
og arbejdsstilling og sikrer dig et naturligt bevægemønster. Monteres som armlæn på 
arbejdsstol, på bordet eller mobilt gulvstativ. 
 
Forebygger muskelsmerter 
Ederos fjeder- og balancesystem bærer armens vægt og fjerner belastningen fra skulder, ryg 
og nakke. Musklerne omkring skulderleddet slapper af imens du arbejder så musklerne får ilt 
og næringsstoffer gennem blodet og sikrer transporten af affaldsstoffer fra stofskiftet i 
musklerne. Derved undgår du smerter i form af myoser og infiltrationer. 
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Ergo Brace Plus+ armskål 
Skal du tilbage på job efter en sygemelding og har brug for særlig støtte af underarmen og 
albueleddet, kan Edero kombineres med armskålen Ergo Brace Plus+ fra Armon-serien. 
Underarmskålen er længere og albuefjederen kan individuelt tilpasses med fjedre i tre 
hårdhedsgrader. 
 
Trinvis vægtkompensation 
Til forskel fra andre armstøtter indstilles vægtkompensationen på Edero trinvist á 350 gram 
pr. trin. Det giver den fordel, at du altid hurtigt kan variere vægtkompensationen  i løbet af 
dagen i forhold til varierende arbejdsopgaver med og uden en tung genstand i hånden eller 
hvis du har brug for ekstra støtte jo længere tid du arbejder. 
 
Vandtæt med garanti 
Edero er den eneste armstøtte, der tåler større mængder af vand. Edero er derfor et godt 
valg, hvis du arbejder med vand, i et fugtigt rum eller har brug for daglig grundig rengøring 
med vand og sæbe. 
 
Brug Edero siddende og stående 
Edero armstøtten monteres som armlæn på arbejdsstol, på bordet eller mobilt gulvstativ med 
standardbeslag eller specialfremstillede løsninger. Du kan bruge Edero armstøtte siddende 
og stående og dermed variere dine arbejdsstillinger i forhold til dine opgaver. 
 
Edero leveres standard med:  

● Edero armstøtte (base + linksæt) 
● Basic Brace armskål (uno size) 

 
 
EN ISO 14971 - Medical Device Class 1 93/42/EEC 

 
 

 
 www.carewarekompagniet.dk 
os@carewarekompagniet.dk 

+45 31 44 42 48 
 

http://www.carewarekompagniet.dk/
mailto:os@carewarekompagniet.dk

