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Edero kan hjälpa den armsvage med en mängd viktiga 
vardagssysslor, till exempel att arbeta med datorn och 
själv hantera tangentbord och musplatta. För den som 
har begränsad styrka i armarna, eller bara orkar använ-
da armarna under kort tid. 

Med Edero kan brukaren klara saker som alla med nor-
mal armstyrka tar som självklarheter. Som att klia sig på 
näsan, äta och dricka själv eller kamma sig. Rörelserna 
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 är ett dynamiskt armhjälpmedel som underlättar 
användarens egna rörelser. Den kompenserar armens 

Olika aktiviteter, flera användningsområden och ISO-koder. Kommunicera via tangentbord eller läsplatta. 
Äta, dricka, teckna, skriva. Pudra näsan, kamma håret. Lägga pussel. Eller träna upp funktionen i armarna.

ISO 241827 Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter
ISO 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva
ISO 223621 Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen
ISO 044815 Arm, bål och benträningsredskap
ISO 150927 Hjälpmedel för att äta

tyngd med hjälp av ett fjädersystem som följer kroppens 
naturliga rörelsemönster. Armens vikt balanseras så att 
den känns tyngdlös och svävar fritt. Horisontala rörelser 
över bordsytan blir flytande och vertikala rörelser från 
bord till mun blir lättare.

Edero hjälper brukare som har begränsad styrka i armarna 
eller som bara kan använda armmusklerna under en 
begränsad tid. Förebygger arbets- och förslitningsskador 
och lindrar fysiska besvär genom att avlasta axlar, armar, 
nacke och rygg.

Behovet av armsupport kan bero på ryggradsskada, 
cerebral infarkt 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 axelsmärta. Edero används också  
som ett armträningsredskap, inte minst för att träna 
muskelminnet.

EDERO - ARMSUPPORT

Ställbar lyftkraft i 12 steg. 
Från 880-5680 gram.

Olika typer av underarmstöd 
kan fästas i upphängningen

Den tredelade horisontallänken är kullagrad 
för följsamma horisontala rörelser. 



TILLBAKA EFTER STROKEN MED EDERO
Jakob Bernéus fick en stroke som förändrade hans liv när han var 21 år. Han kunde varken gå, prata eller läsa. 
Sex år senare är han på väg tillbaka med hjälp av rehabilitering och ett armhjälpmedel. Jakob pratade med 
sin arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen som hjälpte honom att få Edero godkänt som arbetshjälpmedel.

”Nu skriver jag bättre än jag kan 
läsa och prata och jag har fått ett 
armhjälpmedel som gör att min 
högerhand får stöd och kan vila när 
jag arbetar. Då slipper jag smärtan. 
Den är som en svävande hand”.
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ELIN ARBETAR HELTID IGEN
ST läkaren Elin Svensson drabbades av en tumör, fick operera 
bort sin högra axelled och var långvarigt sjuk under flera år. 
Hon var mitt i en specialistläkarutbildning inom kirurgi och 
fick byta inriktning till röntgen. Som röntgenläkare måste Elin 
utföra ultraljudsundersökningar, men det är svårt med bara en 
fungerande arm.

”Det var först med mitt armhjälpmedel som jag kunde gå upp 
till heltid. Jag har varit sjuk länge och verkligen längtat tillbaka 
till en vardag där jag kunde jobba heltid igen”

”Den tar tyngden, så att jag får fram armen vilket gör det 
lättare att skriva på datorn eller trycka på knapparna på 
ultraljudsapparaten. Det är märkligt att hjälpmedel för armar 
och axlar inte är mer uppmärksammat”

Försäkringskassan beviljade Elin en Edero monterad på en 
arbetsstol från Mercado. Elin använder nu Edero både på jobbet 
och hemma i köket, här med sonen Ludvig.





Edero set
K202R höger
K202L vänster

Storlek Passar arm Längd Bredd  Art.nr
Medium -19 cm 12 cm  6 cm  KS1206
Large  19-25 cm 12 cm 8 cm KS1208
X-large +25 cm  13 cm 10 cm KS1310

Storlek Passar arm Längd Bredd  Art.nr
Medium -19 cm 12 cm  6 cm  KS1206
Large  19-25 cm 15 cm 8 cm KS1508
X-large  +25 cm 18 cm 10 cm KS1810

VÄLJ EDERO I TRE STEG

Välj underarmstöd och armskål

Välj armskålVälj armskål

Välj för höger eller vänster arm1

2

Underarmstöd Modell 2 - Twist
Armskålen kan justeras på längden. Kan vridas 45° 
horisontellt för att ge armen rörelsefrihet till höger 
och vänster.

 Används av brukare som fortfarande har styrka 
i armarna som behöver mindre stöd och kortare 
armskål. Har inget lock. För Modell 2 Twist erbjuds 
tre storlekar av armskålar.

K62R-höger  K62L-vänster

Underarmstöd Modell 3 - Ergo
Balanspunkten för brukarens arm kan justeras 
framåt och bakåt. Kan vridas 45° horisontellt för att ge 
armen rörelsefrihet till höger och vänster. 

Används av brukare som har svagare armar, som 
behöver mer stöd och längre armskål. Ett övre lock 
ingår. För Modell 3 Ergo erbjuds tre storlekar av 
armskålar. Kan kompletteras med ett handstöd.

K63R-höger  K63L-vänster

Bestäm storlek genom att mäta omkretsen 
på underarmens tjockaste del.

Bestäm storlek genom att mäta omkretsen 
på underarmens tjockaste del.

Armskålen kan justeras Armskålen kan justeras

Bygeln kan 
justeras

Alla underarmstöd har en bygel i rostfritt stål med icke allergent gummi som är böjbar och går att anpassa.  
Välj Modell 2 Twist eller Modell 3 Ergo som passar de flesta brukare

M ML LXL XL
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TILLBEHÖR & RESERVDELAR

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

Parkeringsögla till underarmstöd
K6301

Parkeringsbygel Quick Release
Används ihop med Parkering 
K2112 höger
K2113 vänster

Parkering Quick Release 
Används ihop med Parkeringsbygel 
höger och vänster K2114

+ +

Bordsklämma
K2032 höger
K2033 vänster

Horisontallänk
höger och vänster
K2108

Horisontallänk - kontrollerad
höger och vänster
K2108CL

Förlängning Edero Bas +8 cm
K2134 höger och vänster
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Emelie Ingels bor i Dalarna och har en svår muskelsjukdom. Hon använder Edero på sin Permobil 
när hon är ute och på en arbetsstol från Mercado inomhus.

”Med Edero kan jag peta upp glasögonen 
och äta utan att spilla. Det underlättar 
också när jag spelar World of Warcraft”

Adapter för Real arbetstolar
KAD4011 höger
KAD4012 vänster
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