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Överarmsproteser  
- för rörlighet i vardagen 
Information till överarmsamputerade



Välkommen till Aktiv Ortopedteknik

Att leva utan en förlorad kroppsdel kan ha stor 
inverkan på vardagen. Du kommer att stöta på 
många utmaningar, både i ditt arbete, hemma, 
på fritiden och vid sociala aktiviteter. 

Vi på Aktiv Ortopedteknik finns här för att 
stödja dig genom vardagens utmaningar och 
för att hjälpa dig att uppnå största möjliga 
rörlighet och självständighet.
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Att välja rätt proteslösning

Våra proteser är tekniskt avancerade produkter som 
passar för all form av daglig användning. Med en 
individuellt anpassad protes kommer du att kunna 
fortsätta med din vardagstillvaro och ha ett normalt liv 
- din självständighet på arbetet, i vardagen och 
fritiden är främsta prioritet.

Vad som är viktigt att tänka på är att det inte finns en 
enda protes som är bäst för alla. En protes som kan 
ge tillförlitlig säkerhet för en person skulle samtidigt 
kunna begränsa en annan persons rörlighet. Därför är 
de personliga mötena med vår kunna personal på 
Aktiv Ortopedteknik oumbärliga. 

För att kunna välja ut den optimala protesen för just 
dig är viktigt att ta hänsyn till en rad aspekter, så som:
• Din hälsa
• Din fysiska kondition
• Din stump och hur den ser ut

• Dina personliga mål
• Din bostads- och levnadsmiljö
• Din arbetsmiljö
Utifrån alla dessa faktorer genomförs en individuell 
klinisk analys vid Aktiv Ortopedteknik, vilket i 
slutändan ger dig en optimal protes. 

Vi strävar efter att vara delaktiga i rehabiliterings-
processen så tidigt som möjligt för att planera och 
gemensamt behovsanpassa en förstklassig protes.  
Genom ett nära samarbete med behandlande läkare 
och sjukgymnaster kan vi arbeta utifrån en tydligt 
definierad vårdkedja som ger en jämn och hög 
kvalitet. Varje proteslösning är anpassad efter dina 
individuella behov och krav.

Hos Aktiv Ortopedteknik kan du förlita dig på 
professionellt stöd från ett erfaret rehabiliteringsteam 
och på våra högkvalitativa tjänster.



Produktion

Uppföljning

Rehabilitering 

Utprovning

Måttagning/Avgjutning

Protesrekommendation 

Terapi

Bedömning

Kvalitetskontroll

Ortopedingenjören håller 
kontakt med dig.

Tillsammans med 
rehabiliteringsteamet 
diskuterar du i vilken 
utsträckning du kan hantera 
protesen.

Här får du lära dig 
hur man hanterar 
protesen på rätt sätt 
i vardagen.

Under utprovningen 
anpassar ortoped-
ingenjören protesen 
efter dina individuella 
behov.

Därefter tillverkas din 
skräddarsydda protes.

Ortopedingenjören tar dina 
kroppsmått och vi kopierar 
formen på din kroppsdel med 
hjälp av olika tekniker.

Här får du veta vilken protes 
som är mest lämpad för dig 
och vilka personliga mål du 
ska sätta upp.

Därefter genomförs 
behandlingsåtgärder i 
syfte att förbereda dig 
för en protesutprovning.

En personlig intervju och en grundlig 
fysisk undersökning genomförs i 
början av varje utprovning.
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Testprotes och färdig protes

Innan din färdiga protes kan provas ut måste 
operationssåret läka ordentligt och förberedas för att 
du ska kunna bära en protes. På vårt ortopedtekniska 
center tar din ortopedingenjör eventuellt först fram en 
testprotes. Om det handlar om en uppföljnings-
utprovning kan din ortopedingenjör ta fram en ny 
kontrollhylsa om din nuvarande hylsa inte längre 
passar. Denna tillfälliga protes syftar till att ge dig 
optimal passform för din hylsa. Detta hjälper oss 
dessutom att hitta rätt inriktning, funktion och komfort 
för din nya armbågsled och hand.

Din ortopedingenjör kan fortfarande göra nödvändiga 
förändringar under den här perioden och din 
behandlande sjukgymnast kan redan nu börja träna 
med dig så att du i slutändan får den produkt som 

uppfyller dina behov och passar din livsstil. Din 
testprotes används också för att ge oss ytterligare 
information om dina fysiska behov och dina 
livsstilsbehov.

Din färdiga protes består av ett antal olika delar - en 
proteshylsa, en armbågsled, proteshanden, adaptrar 
och anslutningar. Fördelen med den här typen av 
konstruktion är att enskilda komponenter kan 
anpassas efter dina individuella förutsättningar och 
behov.

Den modulära strukturen gör även att vi kan arbeta 
med mindre komponenter med lägre vikt, vilket är en 
stor fördel bland annat för barnproteser.
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Proteskomponenter

När du ska välja armprotes finns det tre olika typer 
tillgängliga: myoelektriska, vajerstyrda och 
kosmetiska armproteser. Det finns förstås därtill ett 
stort utbud av alternativ bland dessa olika protestyper, 
som alla kan skräddarsys utifrån dina behov och krav. 

Oavsett vilken proteslösning du väljer i slutändan 
består alla överarmsproteser av:

       Proteshylsa

       Armbågsled

       Handled

       Proteshand
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Proteshylsa och protesmaterial
Proteshylsan är gränssnittet mellan kroppen och 
själva proteskomponenterna. Den har en stor 
inverkan på både komfort och funktionalitet hos din 
protes, och är därför specialtillverkad unikt för dig. Din 
ortopedingenjör kommer att ge dig detaljerade råd om 
material, tekniker och hylstyper. 
 
Armbågsled
Armbågsleden kompletterar proteshandens 
funktionalitet så att dina rörelser i slutändan kan 
varieras så mycket som möjligt. Hur du kan böja och 
sträcka ut armen samt göra tyngre lyft påverkas av 
valet av led. Du kan räkna med att få expertråd från 
din ortopedingenjör och dina sjukgymnaster också 
här.
 
Handled
Ett kosmetiskt hölje appliceras över handleden på din 
protes, vilket ger ett mycket naturligt utseende. Om 
du valt en handled med gripfunktion hjälper denna 
även dig att justera din proteshand utifrån föremål du 
greppar.

Proteshand
Handens naturliga funktionalitet är mycket komplex. 
Totalt måste 27 ben, 39 muskler och 36 leder 
samverka i perfekt harmoni när du utför vanliga, 
vardagssysslor som att köra bil, vända blad, laga mat 
eller använda ett tangentbord. Det är en enorm 
utmaning att efterlikna dessa olika funktioner så nära 
som möjligt. Slutmålet är att ge dig möjlighet att 
fortsätta att utföra de uppgifter och aktiviteter som är 
viktiga i din vardag. 

Protessystemhänder, elektriska gripdon eller krokar 
kan efterlikna en del av funktionerna hos en biologisk 
hand. Med hjälp av dem kan du öppna och stänga 
handen. Du kan ta tag i känsliga föremål (t.ex. ett 
glas eller papper) och även lyfta tyngre laster. Din 
ortopedingenjör och sjukgymnast kommer att ge dig 
detaljerad information om möjligheterna hos just din 
protes.
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Myoelektriska armproteser

Du bestämmer själv hur du vill leva ditt liv! 

I arbete, vardag och på fritiden ställs många olika 
krav, inte minst om du är en väldigt aktiv person som 
har som mål att leva så självständigt som möjligt. 
Moderna myoelektriska armproteser är mycket 
funktionella och ger stöd för aktiva användare i alla 
åldrar. 

Myoelektriska armproteser drivs av elektriska signaler 
som användaren skapar med hjälp av musklerna. 
Armbågsleden styrs antingen med hjälp av elenergi 
eller mekanisk styrka. Alla muskelsammandragningar 
skapar elektriska signaler på huden. Elektroder 
samlar in lämpliga muskelsammandragningar i 
stumpen, förstärker dem och överför dem till 
elektroniken i protesen som styrsignaler. Signalerna 
sätter sedan protesen i rörelse.

Den här typen av högeffektiva proteser erbjuder en 
optimal kombination av kosmetiska och funktionella 
aspekter. Med hjälp av dessa proteser kan du ta ett 
hårt grepp eller utföra känsliga uppgifter. En 
elektroniskt styrd armbågsled som exempelvis 
DynamicArm kan också böjas och sträckas ut. 

Det finns handleder som gör att handen kan vridas i 
olika riktningar, vilket innebär att den alltid justeras 
efter det aktuella föremålet. Det har visat sig vara 
mycket framgångsrikt att i ett tidigt skede prova ut en 
protes med en myoelektrisk arm på barn. Protesen 
stöder barnet i hans/hennes naturliga utveckling och 
gör att de kan lära sig hantera funktionaliteten som ett 
led i sin lek. Myoelektriska armproteser stimulerar till 
en naturlig kroppshållning och bidrar till att förebygga 
felställningar och artros som ofta kan uppstå på grund 
av en extra belastning på den icke-amputerade 
armen.
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Vajerstyrda armproteser

Tro på din livskraft!

Vajerstyrda proteser är stabila, robusta och slitstarka 
och kan användas av personer som vill ägna sig åt 
mer fysiska aktiviteter. Dessa typer av proteser klarar 
hög ansträngning som kräver styrka och även 
praktiska uppgifter där du kan komma i kontakt med 
smuts eller vatten. Denna typ av proteser passar 
också för personer som vill ha en enkel, funktionell 
lösning för vardagsaktiviteter.

På en vajerstyrd armprotes styrs protesens funktioner 
av axelrörelser. Krafterna överförs genom en 
kroppssele, som normalt löper från protesarmen upp 
över axlarna. Med så kallade överarmsproteser kan 
man med hjälp av en trippelstyrd sele böja armen, 
låsa armbågsleden och öppna och stänga 
proteshanden eller gripdonet (krok).
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Kosmetiska armproteser

Bättre självförtroende med en harmonisk 
kroppsuppfattning! 

Att kunna röra sig obemärkt bland människor, att 
kunna vara en i mängden och bära en protes med 
naturtroget utseende. Om detta är en prioritet för dig 
uppfyller troligtvis en kosmetisk protes dina behov 
allra bäst.

Denna typ av så kallad passiv protes har som främsta 
syfte att stärka din kroppsuppfattning och kan även 
fungera som mothåll och stöd samt underlättar 
gripfunktion med den andra handen. 

För att få ett naturligare utseende har alla protestyper 
färdiga handskar. Proteshandskar är lätta att använda 
och har grundläggande funktioner som att skydda 
mekaniken i protesen från fukt, smuts och damm och 

kan även ge användaren ökat självförtroende vid 
användning av protesen.

Du kan också skaffa individuellt utformade silikon-
höljen till armproteser, som återskapar utseendet på 
ett detaljtroget sätt. Vissa specialproteshandskar av 
silikon matchar till och med hudfärgen och återger de 
allra minsta detaljerna som ådror, hudpigmentering 
eller behåring. Till och med akrylnaglarna är 
handgjorda och du kan måla dem med nagellack.

Alla silikonhandskar är unika och noggrant 
handgjorda utifrån dina önskemål.
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Aktiv Ortopedteknik är en del av ett globalt 
PatientCare-nätverk med över 70 ortopedtekniska 
center världen över. Detta är något vi ser som en stor 
tillgång i vår strävan efter att alltid kunna ge en 
komplett vägledning för våra brukare och patienter, 
genom hela vårdkedjan.

Ottobock Healthcare, vår ägare sedan 20 år, är en av 
världens ledande leverantörer av ortopediska tjänster 
och produkter. Ottobock driver idag ett unikt 
internationellt nätverk av PatientCare-centran och 
erbjuder proteser, ortoser, rullstolar och ortopediska 
skor på över 40 marknader världen över. Utifrån 
begreppet ”Quality for life” har man i över nio 
decennier haft en mission om att hjälpa människor 
att återställa och förbättra sin rörlighet och 
självständighet. 

Denna långtgående tradition av noggrant 
kvalitetsarbete, avancerad teknik och innovativt 
tänkande har idag blivit en naturlig del även för Aktiv 
Ortopedteknik och den verksamhet vi erbjuder.

Att vara en del av ett större kompetensnätverk 
kombinerat med ett starkt lokalt fokus är ett viktigt led 
i att kunna erbjuda marknadens mest beprövade 
helhetslösning. Detta nyttjar vi bl.a. inom: 

• Teknik- och produktutveckling
• Unika samarbeten med medicinsk expertis
• Kunskapsutbyten
• Maximerad tillgänglighet
• Internationella och lokala utbildningsprogram
• Forsknings- och utvecklingsprojekt
• Mätningar och produktionsteknik

En del av Ottobock Clinical Services Network





Proteser är mycket individuella. Vi är glada att kunna 
ge dig råd om just din situation och bistå dig med vår 
erfarenhet, vårt produktkunnande och vår service.
   Kontakta oss gärna för ett personligt möte. På vår 
hemsida hittar du din närmaste Aktiv Ortopedteknik.

Aktiv Ortopedteknik
Telefon 011 - 21 52 00 │ info@aktivortopedteknik.se │ www.aktivortopedteknik.se

Kontakta oss
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