
Armhjälpmedel
Edero från Armon



Självständighet ger livskvalitet
Armon Edero är ett armhjälpmedel som underlättar för den som har begränsad styrka armar 
för de som bara kan använda armmusklerna under en begränsad tid. Edero förebygger ar-
bets- och förslitningsskador och lindrar fysiska besvär genom att avlasta axlar, armar, nacke 
och rygg. För en del användare är armsupport ett måste för att kunna utföra vissa rörelser. 
Det är även till för de som har begränsad styrka i armarna eller bara kan använda armmusk-
lerna under en begränsad tid.

Armon Edero kompenserar armens tyngd med hjälp av ett fjädersystem som följer kroppens 
naturliga rörelsemönster och får armen att sväva fritt.

Behovet av armsupport kan bero på ryggrads-, arbets- eller förslitningsskada, cerebral in-
farkt eller muskelsjukdom. Edero användas av personer med ALS, SMA, MS och reumatism. 
Av de som fått en stroke, genomgått en bröstoperation, har en ryggmärgsskada eller axels-
märta. Edero kan också vara till hjälp vid monotona arbetsuppgifter. Används i vissa fall som 
ett armträningsredskap.



AT läkaren Elin Svensson använder Armon Edero både på jobbet och 
hemma i köket, med sonen Ludvig. Hon fick operera bort hela axelleden 
efter en tumörsjukdom. Nu arbetar Elin heltid igen. ”Jag har varit sjuk 
mycket länge och verkligen längtat tillbaka till en vardag och då ingår 
det att kunna jobba”.



Armon Edero är ett mekaniskt armhjälpmedel som kom-
penserar armens tyngd med en fjäder som kan justeras i 
tolv steg. Edero följer kroppens rörelser och kan monte-
ras på bordskanten, på arbetsstolen, rullstolen eller på 
ett golvstativ. Rätt inställd svävar armen fritt.

Armhjälpmedlet Edero kan hjälpa den armsvage med 
en mängd viktiga vardagssysslor, till exempel att arbeta 
med datorn och själv hantera tangentbord och musplat-
ta. Edero passar bra för den som har begränsad styrka i 
armarna, eller bara orkar använda armarna under kort 
tid. Med armhjälpmedlet kan brukaren klia sig på näsan, 
äta och dricka själv eller kamma sig – saker som alla 
med normal armstyrka tar som självklarheter. Rörelser-
na blir smidiga och tar mindre energi och kraft för rygg, 
armar och axlar. Edero styrs av kroppens egna rörelser 
och kan också fungera som ett armträningsredskap. 

Med Edero kan användaren avlasta armar, axlar och 
nacke och under en längre tid positionera händer och 
armar i en stabil och bekväm ställning.

Edero levereras komplett med bordsklämma, parker-
ingsögla samt ett underarmstöd och en armskål. Ber-
oende på brukarens situation erbjuds fyra modeller av 
underarmstöd och armskålar i sex storlekar.

Välj Edero i tre steg. För höger eller vänster arm, sen 
önskad modell av underarmstöd och slutligen storlek 
på armskål. Armon Edero kan med ett tillbehör monte-
ras på arbetsstolar från Mercado och Eurovema. Vissa 
brukare behöver ett handstöd, ett tillbehör som ger stöd 
åt handen och handflatan.

Edero - armhjälpmedel

Flera användningsområden för olika aktiviteter för självständighet och ökad livskvalitet
Kommunicera via tangentbord eller läsplatta. Äta, dricka, teckna, skriva. Pudra näsan, kamma håret. Lägga pussel. 
Eller träna upp funktionen i armarna.

ISO-koder
ISO 24 18 27   Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter
ISO 22 12 03   Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva
ISO 22 36 21   Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen
ISO 04 48 15   Arm, bål och benträningsredskap
ISO 15 09 27   Äthjälpmedel



Modell 2Modell 1

Modell 2 har två delar av metall. Armstödsbygeln är 
vridbar 45° horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till 
höger och vänster. Armskålen kan justeras på längden. 

Modell 1 har en fast metallbygel. Armskålen kan justeras 
på längden.

Underarmstöd 
Underarmstödet finns i fyra modeller för höger eller vänster arm. Alla underarmstöd har en anpassningsbar bygel som 
ger stöd ovanför armbågen. Den är av rostfritt stål, överdragen med icke allergent gummi och går att böja för bästa 
passform. Modell 1 är den enklaste och modell 4 den mest avancerade. Vi rekommenderar modell 2 och modell 3, 
som passar de flesta brukare. Parkeringsögla ingår i alla underarmstöd.

Modell 3 Modell 4

Modell 3 har tre delar av metall. Armstödsbygeln kan 
justeras på längden för att balansera armen. Man justerar 
hur lätt det är att vinkla armen uppåt och nedåt genom 
att flytta armstödsbygeln. Armstödsbygeln är vridbar 45° 
horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger och 
vänster. Armskålen kan justeras på längden.

Modell 4 har fyra delar av metall. Den justerbara 
armstödsbygeln har en extra rotationspunkt med en 
mothållande fjäder som gör det möjligt att sträcka ut 
armen. Armstödsbygeln kan justeras på längden för att 
balansera armen. Man justerar hur lätt det är att vinkla 
armen uppåt och nedåt genom att flytta armstödsbygeln. 
Armstödsbygeln är vridbar 45° horisontellt för att ge 
armen rörelsefrihet till höger och vänster. Armskålen kan 
justeras på längden.  
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Tillbehör & reservdelar

1 2 3

Parkeringskrok med kula  
Till bordsklämma

K2117

Handstöd
K6310 Passar höger (K63R)
K6311 Passar vänster (K63L)

Edero bas
K2007 höger
K2008 vänster

Horisontallänk
höger och vänster
K2108

Parkering Quick Release 
Kort med fästmuttrar på arbetsstol, 
höger och vänster 
K2114

Parkeringsbygel Quick Release
På underarmstöd till arbetsstol.
K2112 höger
K2113 vänster

Parkeringsögla 
Till underarmstöd
K6301

Bordsklämma
K2032 Svart höger
K2033 Svart vänster

Edero axel 
För arbetsstol, golvstativ och övriga 
monteringar
K2119

1. Välj höger eller vänster
Edero set består av:  
(1) Bordsklämma 
(2) Horisontallänk 
(3) Edero bas

Art.nr Benämning
K202R Edero set, höger
K202L Edero set, vänster

2. Välj underarmstöd 
För höger eller vänster arm. Vi rekom-
menderar modell 2 och modell 3, som 
passar de flesta brukare. 

Art.nr Benämning
K61R Modell 1, höger 
K61L Modell 1, vänster 
K62R Modell 2, höger 
K62L Modell 2, vänster 
K63R Modell 3, höger 
K63L Modell 3, vänster
K64R Modell 4, höger 
K64L Modell 4, vänster

3. Välj armskål
Armskålen finns i tre bredder och 
fem längder. Alla skålar passar alla 
underarmstöd.

Art.nr Benämning Längd Bredd

KS0906 Armskål 9 cm 6 cm
KS1206 Armskål 12 cm 6 cm
KS1208 Armskål 12 cm 8 cm
KS1508 Armskål 15 cm 8 cm
KS1310 Armskål 13 cm 10 cm
KS1710 Armskål 17 cm 10 cm
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Så här väljer du



Armon Edero i arbetet
För arbetsstolar från Mercado Medic finns det en färdig 
monteringssats.

Armon Products
Armon Products startade i Holland 1999. Företagets grundare har en dotter som är född med spinal muskelatrofi (SMA). 
För att hjälpa sin dotter utvecklade han tillsammans med Delft University of Technology ett armhjälpmedel under sex år. 
Resultatet blev en ny revolutionär mekanism som är basen för alla produkter från Armon.

Idag är Armon Products en utvecklare och tillverkare av avancerade dynamiska och mobila armhjälpmedel. Produkterna 
tillåter personer med begränsad arm och axelfunktion att flytta sina armar och händer fritt. Det blir möjligt för brukaren 
att genomföra alla typer av dagliga aktiviteter som skapar självständighet, frihet, självrespekt och livskvalitet.

Armon står för innovation, design, hållbarhet och är numera världsledande på marknaden av dynamiska armstöd och 
exporterar genom ett exklusivt nätverk av återförsäljare över hela världen. Armon Products har sin egen forsknings- och 
utvecklingsavdelning och samarbetar med institutioner och universitet runt om i världen. HEA Medical har samarbetat 
med Armon sedan 2013.

Art.nr Benämning

KAD4011 Adapter för montering av Edero, höger
KAD4012 Adapter för montering av Edero, vänster
KAD4010 Adapter för montering av Edero, höger/vänster



HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
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