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Forbehold:
Alle verdier som varmeeffekt, vekt, størrelser, brukstid etc. er veiledende og kan naturlig variere i noen grad fra produkt til produkt. Bruksområder,
tips og anbefalinger er gitt som en indikasjon på forventet oppfattelse av produktet under normale forhold. Råd om medisinske produkter for
spesifikke helsetilstander eller lidelser bør alltid gjøres i samarbeid med kvalifisert medisinsk personell. Katalogen utgis med forbehold om
skrivefeil og andre feilaktige og ikke-tilsiktede feil. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer ut fra det som er oppgitt i
katalogen, som følge av sikkerhetskrav eller andre nødvendige justeringer som råd fra helsepersonell-, myndigheter- eller andre organer som har
rett til å pålegge slikt, eller dersom slike justeringer på ander måter skulle bli nødvendig.
Bilder oppgitt i katalogen kan variere noe fra endelig produkt (f. eks gjengivelse av farge, søm tekstur osv.).
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Hvor mye varmeeffekt trenger jeg?
Hva er varmehjelpemidler?
Varmehjelpemidler er kort fortalt en hanske, sokk, sko eller annet produkt som har et innebygd
varmeelement. Varme-elementet i produktet mottar elektrisk energi fra et batteri eller annen energikilde som
omdannes til varme. Denne tilleggsvarmen kan hjelpe deg med å holde deg varm dersom du er
kuldesensitiv, har en skade eller amputasjon, manglende evne til selv å generere varme, eller rett og slett
bare fryser mye i kaldt vær.
Varmen som tilføres i varmehjelpemiddelet måles ofte i nominell effekt. Varmeeffekt måles i enheten Watt,
på samme måte som en panelovn eller annen varmekilde i hjemmet. Nominell effekt er den varmeeffekten
eller energien som produktet i gjennomsnitt vil gi deg under hele bruksperioden. Hos oss vil et
voksenprodukt normalt leveres med godt over 7 watt nominell varmeeffekt, mens et barneprodukt typisk vil
leveres med 2-5 watt varmeeffekt. Varmeeffekten hjelpemiddelet leveres med vil variere med størrelsen på
produktet slik at den er i skala i forhold til det som skal varmes opp inne i produktet. Vårt mål er at du alltid er
varm og at batteriet varer lengst mulig.
Produktet leveres også med en batteripakke. Denne batteripakken vil inneholde en begrenset mengde
energi. Batterikapasitet oppgis i watt-timer. Når du bruker batteripakken vil den etter hvert gå tom. Når
batteriet er oppbrukt lader du det opp før neste gangs bruk. Desto større batteripakke eller høyere antall
watt-timer produktet ditt har, desto lengre vil man forvente at brukstiden vil være. Hos oss vil et
voksenprodukt leveres med et 19.2 watt-timer batteri, mens et barneprodukt vil leveres med 8.14 watt-timers
batteri.

Hvilke egenskaper anses som viktig for varmehjelpemidler?

P
P
P

Tilstrekkelig varmeeffekt er varmehjelpemiddelets viktigste egenskap! Varmehjelpemiddelet er i en
kontinuerlig kamp mot elementene utenfor produktet! Våre produkter kan levere over 11W
varmeeffekt i de tilfeller hvor det er nødvendig.
Batterier med høy kapasitet fra en anerkjent batteriprodusent. Når varmehjelpemiddelet leverer
høy effekt er det nødvendig at batteriene greier å holde følge. Vårt største batteri vil kunne levere
en varmeeffekt på 11W i over 1.5 time! Dette sørger for at du ikke bare er varm, men at du også
holder deg varm i lang tid.
Godkjenning i henhold til medisinsk direktiv. Dette sikrer at produktet skal være trygt å bruke og at
det er tilpasset brukere med medisinske behov.
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Viktig informasjon om varmehjelpemidler!
Hva er anbefalt varmeeffekt?
Hvor mye varmeeffekt du trenger vil avhenge av mange faktorer. Generelt sett vil en overflatetemperatur på
hud over 20°C oppfattes som greit av de fleste. Vi anbefaler minst 7W i et voksenprodukt. Det finnes i dag
mange leverandører av varmeprodukter på markedet. Mange av disse produktene holder en meget lav
varmeeffekt, og gir etter vår erfaring ikke tilstrekkelig varme for personer som har et medisinsk behov.
Opplevelsen av varme i produktet vil videre påvirkes av en rekke faktorer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsetilstand og egenproduksjon av varme
Isolasjon og materiale i produktet
Utetemperatur
Om produktet er vått eller tørt og hvor slitt det er
Vind og luftfuktighet
Plassering- og mønster av varmetråd i produktet
Størrelsen på produktet (hånd- / fot-størrelse)
Din toleranse av hva som er en behagelig temperatur
Varmeeffekten i produktet
Hvor kald du er når produktet settes på (utgangspunkt)

Vårt beste råd til deg er at du velger et varmehjelpemiddel som har god nok varmeeffekt til å oppfylle dine
behov, og at du er klar over at det kan være store forskjeller fra produsent til produsent. Undersøk alltid
hvilken varmeeffekt produktet kan oppnå og om batteriet som følger med er stort nok til å vare så lenge som
du trenger det. Om våre standard produkter ikke skulle være tilstrekkelig kan vi også i visse tilfeller
spesialtilpasse varmehjelpemidler etter ditt behov.
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Cypromed Full Moon Mitt
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:
Detaljer:
Farge:

Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt)
Lang, tettsittende og meget godt isolert vott som
gir god varme i kaldt klima. Slitesterkt og børstet
innerfôr gir en myk følelse og binder mye luft for
bedre isolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
100% polyamid som er vindtett, vannavvisende
og pustende. Slitesterkt okseskinn i håndflate.
Stropp med borrelås for stramming rundt
håndleddet
Svart som standard. Fargene hvit, grå og
lakserosa kan leveres på etterspørsel ved
tilgjengelighet.
Meget god

Egner seg for:

Meget kalde vinterdager

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252679

1

Cy-V1/35181-6

7

252680

1

Cy-V1/35181-7

8

252681

1

Cy-V1/35181-8

9

252682

1

Cy-V1/35181-9
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Viktig informasjon om varmehjelpemidler!
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:

Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Slitesterk allround skallvott med uttakbart fôr i
ullpile og ullfrotté. Det strikkede materialet binder
mye luft og har derfor en god isolerende effekt.
Votten kan også kombineres med annet fôr eller
annen innerhanske. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
HESTRA Triton trelags pustende polyamid. Vindog vanntett. Nor grip på hanskens innside med
polyamid PVC-print.
Snølås og strammestropp.
Svart som standard. Fargene rød og marineblå
kan leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.
God, kan komplementeres med flere isolerende
lag om det skulle oppstå behov.

Egner seg for:

Kjølig og kaldt vær.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252683

2

Cy-V1/35901-6

7

252684

2

Cy-V1/35901-7

8

252685

2

Cy-V1/35901-8

9

252686

2

Cy-V1/35901-9

10

252687

2

Cy-V1/35901-10

11

252688

2

Cy-V1/35901-11

12

252689

2

Cy-V1/35901-12
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Cypromed Gore-Tex Perform Gauntlet
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:

Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Varm og slitesterk GORE-TEX hanske med
forsterket håndflate og fingertupper. Varmetråd
og varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi
maksimal og optimal varme for hver enkelt
størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
HESTRA Flextron softshell, vindtett,
vannavvisende og pustende. Polyamid og elastan.
PU-grip i håndflate og fingertupper.
Snølås og strammestropp med borrelås.
Svart .
Meget god.

Egner seg for:

Aktiviteter som krever bruk av fingre i kaldt/kjølig
klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed art. Nr.:

6

252690

2

Cy-V1/31380-6

7

252691

2

Cy-V1/31380-7

8

252692

2

Cy-V1/31380-8

9

252693

2

Cy-V1/31380-9

10

252694

2

Cy-V1/31380-10

11

252695

2

Cy-V1/31380-11
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Cypromed C-Zone Contact Pickup
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:

Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Hanske i soft-shell stretch-materiale med tynt fôr
med stort bruksområde. Passer for aktiviteter som
krever litt finmotorikk. Varmetråd og varmeeffekt
er spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
HESTRA Flextron softshell. Vindtett,
vannavvisende og pustende CZone membran.
Forsterket i håndflate og fingertupper.
Strammestropp med borrelås.
Svart.
God.

Egner seg for:

Aktiviteter som krever bruk av fingre i kjølig klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252696

3

Cy-V1/32290-6

7

252697

3

Cy-V1/32290-7

8

252698

3

Cy-V1/32290-8

9

252699

3

Cy-V1/32290-9

10

252700

3

Cy-V1/32290-10

11

252701

3

Cy-V1/32290-11

12

252702

3

Cy-V1/32290-12
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Cypromed Classic Matthew
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:
Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Tettsittende skinnhanske for herre med ullfôr.
Strikk i mansjett for god passform. Passer for
aktiviteter som krever godt grep og finmotorikk.
Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å
gi maksimal og optimal varme for hver enkelt
størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
Hjorteskinn.
Strikk i mansjett beskytter mot kald luft og gir god
passform.
Svart.
Middels

Egner seg for:

Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og
bruk av fingre.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

7

252703

4

Cy-V2/20220-7

8

252704

4

Cy-V2/20220-8

9

252705

4

Cy-V2/20220-9

10

252706

4

Cy-V2/20220-10

11

252707

4

Cy-V2/20220-11
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Cypromed Classic Emma
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:
Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Tettsittende, håndsydd skinnhanske for dame
med ullfôr. Strikk i mansjett for god passform.
Passer for aktiviteter som krever godt grep og
finmotorikk. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
Hjorteskinn.
Strikk i mansjett beskytter mot kald luft og gir god
passform.
Svart.
Middels

Egner seg for:

Aktiviteter i kjølig klima som krever godt grep og
bruk av fingre.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252708

4

Cy-V2/10220-6

7

252709

4

Cy-V2/10220-7

8

252710

4

Cy-V2/10220-8

10
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Cypromed Touch Point Warmth
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:
Detaljer:
Farge:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Varm, komfortabel innerhanske med
touchfunksjon på tommel -og pekefinger for å
kunne benytte touchskjerm uten å måtte ta av
hansken. Primært ment for å brukes inni annen
hanske/vott. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
Ull, polyester og elastan.
Touch-skjerm kompatible.
Svart.

Isolasjonsevne:

Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.

Egner seg for:

Bruk inni annen hanske, vott eller gummihanske i
vått og/eller kjølig klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252711

5

Cy-V2/34370-6

7

252712

5

Cy-V2/34370-7

8

252713

5

Cy-V2/34370-8

9

252714

5

Cy-V2/34370-9

10

252715

5

Cy-V2/34370-10

11

252716

5

Cy-V2/34370-11
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Cypromed Merino Wool Liner Active
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:
Farge:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Myk og tynn innerhanske som primært er ment
for bruk inni annen hanske/vott. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal
og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
Merinoull og polyamid.
Mørk grå.

Isolasjonsevne:

Lite, krever hanske eller vott utenpå i kalde klima.

Egner seg for:

Bruk inni annen hanske, vott eller gummihanske i
vått og/eller kjølig klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252717

5

Cy-V2/34110-6

7

252718

5

Cy-V2/34110-7

8

252719

5

Cy-V2/34110-8

9

252720

5

Cy-V2/34110-9

10

252721

5

Cy-V2/34110-10

11

252722

5

Cy-V2/34110-11
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Cypromed Baby Zip Long
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Mellom 2-5 W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse:

Slitesterk, myk og dunaktig vott for de minste
som er enkel å få av og på med glidelås i siden.
Lang mansjett gir god passform. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal
og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale:

HESTRA Micron polyester. Vindtett, vannavvisende og pustende. Forsterket håndflate og
fingertupper.

Detaljer:
Farge:

Isolasjonsevne:

Strammestropp med borrelås, glidelåslukking i
siden.
Svart som standard. Fargene rosa, blå og
mønstrete kan leveres på etterspørsel ved
tilgjengelighet.
Meget god.

Egner seg for:

Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art.nr.:

1

252723

6

Cy-B1/36421-1

2

252724

6

Cy-B1/36421-2

3

252725

6

Cy-B1/36421-3
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Cypromed Gauntlet C-Zone Jr Mitt
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Mellom 2-5W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:

Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt)
Varm juniorvott med børstet innerfôr som gir en
myk følelse og som binder luft for god isolasjon.
Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset for å
gi maksimal og optimal varme for hver enkelt
størrelse. Kan spesialtilpasses etter mål.
HESTRA Micron polyester. Vindtett, vannavvisende og pustende. Forsterket håndflate og
fingertupper gir styrke mot slitasje.
Strammestropp med borrelås og snølås.
Svart som standard. Fargene rosa og blå kan
leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.
Meget god.

Egner seg for:

Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

3

252726

7

Cy-B1/32531-3

4

252727

7

Cy-B1/32531-4

5

252728

7

Cy-B1/32531-5

6

252729

7

Cy-B1/32531-6

7

252730

7

Cy-B1/32531-7
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Cypromed Gauntlet Czone Jr
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Mellom 2-5W, avhengig av størrelse.

Termostat:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller
42ºC, avhengig av hvilket trinn termostaten står
på.

Batterivakt:

Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.

Brukstid:

Batteri:

Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 34 timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).

Beskrivelse:

Varm juniorhanske med børstet innerfôr som gir
en myk følelse og som binder luft for god
isolasjon. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.

Yttermateriale:

HESTRA Micron polyester. Vindtett, vannavvisende og pustende. Forsterket håndflate og
fingertupper gir styrke mot slitasje.

Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:
Egner seg for:

Strammestropp med borrelås og snølås.
Svart som standard. Fargene rosa og blå kan
leveres på etterspørsel ved tilgjengelighet.
Meget god.
Barn i ulike aktiviteter i kjølig eller kaldt klima.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

3

252731

8

Cy-B2/32530-3

4

252732

8

Cy-B2/32530-4

5

252733

8

Cy-B2/32530-5

6

252734

8

Cy-B2/32530-6

7

252735

8

Cy-B2/32530-7
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Cypromed Granberg Allround
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:
Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Fleksibel arbeidshanske med godt grep som
passer for arbeid i kaldt miljø som krever
smidighet og bevegelighet. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal
og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål
Microskin Shield spandex. Vannavvisende,
vindtett og pustende.
Refleks rundt håndledd.
Svart med grønne detaljer.
God.

Egner seg for:

Arbeid i kjølige omgivelser.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

8

252736

9

Cy-V2/107-8

9

252737

9

Cy-V2/107-9

10

252738

9

Cy-V2/107-10

11

252739

9

Cy-V2/107-11

12

252740

9

Cy-V2/107-12
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Cypromed Granberg Vinter
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Yttermateriale:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Fleksibel arbeidshanske med varmt og mykt fôr
og med god varmeisolasjon. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset for å gi maksimal
og optimal varme for hver enkelt størrelse. Kan
spesialtilpasses etter mål.
Overside i Spandex og underside i geiteskinn.
Vindtett, vanntett og pustende membran.

Farge:

Hvit og grå.

Isolasjonsevne:

Meget god.

Egner seg for: Arbeid i kuldelager eller utendørs vinterstid.
Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

7

252741

9

Cy-V2/113-7

8

252742

9

Cy-V2/113-8

9

252743

9

Cy-V2/113-9

10

252744

9

Cy-V2/113-10

11

252745

9

Cy-V2/113-11

12

252746

9

Cy-V2/113-12
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Cypromed Bridgedale Merino
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt)
Tykk ullsokk med god passform som er designet
for tørre og varme føtter. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt
produkt for å gi maksimal og optimal varme for
hver enkelt størrelse.
Ull, nylon, polypropylen og elastan.
Svart og grå.
Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy
ved bruk i kalde klima.

Egner seg for: Bruk i sko. Støvler eller annet fottøy.
Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

36 – 39

252747

11

Cy-V4/B710169846-36/39

40 – 43

252748

11

Cy-V4/B710169846-40/43

44 – 47

252749

11

Cy-V4/B710169846-44/47

48

252750

11

Cy-V4/B710169846-48
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Cypromed Triconor
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Tykk sokk i ullfrotté som sitter godt på foten uten
å stramme. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi
maksimal og optimal varme for hver enkelt
størrelse.
Ull og polyamid.
Svart.
Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy
ved bruk i kalde klima.

Egner seg for:

Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

36 – 39

252751

11

Cy-V4/TRIC-36/39

40 – 44

252752

11

Cy-V4/TRIC-40/44

45 – 48

252753

11

Cy-V4/TRIC-45/48
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Cypromed Ulvang Spesial
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Medium tykk helårs merino ullsokk. Slitesterk og
god passform med frottering i såle som gir ekstra
varme og komfort. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi
maksimal og optimal varme for hver enkelt
størrelse.
Merinoull, lycra og nylon.
Svart som standard.
Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy
i kalde klima.

Egner seg for:

Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

34 – 36

252754

11

Cy-V4/U75111-34/36

37 – 39

252755

11

Cy-V4/U75111-37/39

40 – 42

252756

11

Cy-V4/U75111-40/42

43 – 45

252757

11

Cy-V4/U75111-43/45

46 – 48

252758

11

Cy-V4/U75111-46/48
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Cypromed Ulvang Spesial Kids
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Under 5W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Farge:
Isolasjonsevne:
Verdt å vite:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Medium tykk helårs merino ullsokk. Slitesterk og
god passform med frottering i såle som gir ekstra
varme og komfort. Varmetråd og varmeeffekt er
spesialtilpasset hvert enkelt produkt for å gi
maksimal og optimal varme for hver enkelt
størrelse.
Merinoull, nylon og lycra.
Rosa eller blå.
Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy
i kalde klima.
MERK: Cypromed Ulvang Spesial Kids i størrelse
19-24 kommer i to varianter; rosa og blå. Merk
bestilling med fargevalg, hvis valg av farge er
ønskelig.

Egner seg for:

Bruk i sko, støvler og annet fottøy.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

19 – 21

252759

12

Cy-B4/U75113-19/21

22 – 24

252760

12

Cy-B4/U75113-22/24
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Cypromed Knestrømpe
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Under 5W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
2200mAh eller 8.14 watt-timer (nominelt).
Knestrømpe for barn med god passform.
Varmetråd og varmeeffekt er spesialtilpasset
hvert enkelt produkt for å gi maksimal og optimal
varme for hver enkelt størrelse
Ull og stretchnylon.
Svart.
Lite, ment for bruk i sko, støvler eller annet fottøy
i kalde klima.

Egner seg for:

Bruk i sko, støvler eller annet fottøy.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

19 – 22

252761

13

CyB3R/S836B-19/22

23 – 26

252762

13

CyB3R/S836B-23/26

27 – 30

252763

13

CyB3R/S836B-27/30

31 – 34

252764

13

CyB3R/S836B-31/34
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Cypromed Varmesåle
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Farge:
Isolasjonsevne:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt).
Varmesåler for bruk i fottøy. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt
produkt for å gi maksimal og optimal varme for
hver enkelt størrelse
EVA og fleece.
Svart.
Lite, ment for bruk i fottøy hvor fottøyet vil
definere isolasjonsegenskapene.

Egner seg for:

Bruk i fottøy.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252765

14

Cy-V5/sole-36/37

7

252766

14

Cy-V5/sole-38/39

8

252767

14

Cy-V5/sole-40/41

9

252768

14

Cy-V5/sole-42/43

10

252769

14

Cy-V5/sole-44/45

11

252770

14

Cy-V5/sole-46/47
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Cypromed Termosokk
Spesifikasjoner:
Risikoklasse:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, klasse II B.

Varmeeffekt:

Over 7W, avhengig av størrelse.

Termostat:

Batterivakt:

Brukstid:

Batteri:
Beskrivelse:

Materiale:
Detaljer:
Farge:
Isolasjonsevne:
Verdt å vite:

3-trinns regulerbar termostat.
Termostaten vil alltid forsøke å holde
varmetråden i produktet på 33ºC, 35ºC eller 42ºC,
avhengig av hvilket trinn termostaten står på.
Lysindikator melder fra når batteriet må lades
eller byttes med en ny-ladet pakke ved at grønt
lys blir gult en tid før batteriet er tomt.
Fra minst 1.5 time ved full varmeeffekt, opp til 3-4
timer, avhengig av størrelse og
omgivelsestemperatur.
5200mAh eller 19.2 watt-timer (nominelt)
Varm og myk termosokk. Varmetråd og
varmeeffekt er spesialtilpasset hvert enkelt
produkt for å gi maksimal og optimal varme for
hver enkelt størrelse.
Polyester og nylon.
Ankelstropp og sklisikker såle.
Svart som standard.
Meget god.
Tåler ikke samme bruk som sko for hardt utendørs
bruk da produktet ikke har en fast såle

Egner seg for:

Bruk i kaldt miljø.

Størrelse

HMS-Art. Nr.:

Post

Cypromed Art. Nr.:

6

252771

15

Cy-V4/termo-37/38

7

252772

15

Cy-V4/termo-39/41

8

252773

15

Cy-V4/termo-42/43

9

252774

15

Cy-V4/termo-44/46

10

252775

15

Cy-V4/termo-47/49
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Tilbehør/reservedeler
Beskrivelse

HMSart. nr.

Passer best til

Individuell tilpasning

214083

Alle produkter som kan
spesialtilpasses etter instruksjon
fra klinisk personell

Batteri, stort, 5200 mAh / 19.2 Wh
10 cm kabellengde (hansker)

252778

Varmehjelpemidler til voksne

1S1751AB-32/100

Batteri, stort, 5200 mAh / 19.2 Wh
32 cm kabellengde (sokker o.l.)

252779

Varmehjelpemidler til voksene
som trenger lang kabel

1S1751AB-32/320

Batteri, lite, 2200 mAh / 8.14 Wh
10 cm kabellengde (hansker)

252776

Varmehjelpemidler til barn

1IMP133450/100

Batteri, lite, 2200 mAh / 8.14 Wh
200mm kabellengde (sokker o.l.)

252777

Varmehjelpemidler til barn som
trenger lang kabel

1IMP133450/200

2-kanals batterilader

239891

3.7 V batterier til
varmehjelpemidler

Cy-GT2K

Batteriholder leggfeste for voksne

175253

Såler/Sokker til voksne

Cy-BHV-Legg

Batteriholder leggfeste for barn

175252

Sokker til barn

Cy-BHB-Legg

Leverandørens art.nr.
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Måleskjema (del 1 av 2)
Cypromed kan også levere spesialtilpassede produkter som kan være nødvendig ved for eksempel
amputasjoner og lignende. Vi kan også tilpasse varme i andre produkter hvor det er behov for varme.

Ta kontakt for nærmere informasjon om spesialtilpassede produkter. Merk at alle søknader om
spesialtilpassede produkter må komme fra kvalifisert klinisk personell hvor de må beskrive det
spesialtilpassede produktets formål og virkemåte.
Send oss gjerne en e-post til service@cypromed.no , eller ring oss om det skulle være noe du vil vite mer om!
Se eget skjema for dette på kommende sider.
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Spesialtilpasninger
ORDRENUMMER:

KONTAKTINFORMASJON FRA SØKER AV VARMEHJELPEMIDDEL:
Søkers ref.:

ANTALL
SIDER:

DATO:

ANNEN INFORMASJON AV BETYDNING:

TELEFON:

(benytt eget ark ved behov):

E-POST:
SPESIALTILPASNING ER ØNSKET
(Benytt eventuelt eget skjema fra Cypromed for dette)

ARTIKKELNUMMER

ANTALL

TYPE HJELPEMIDDEL

BATTERIPLASSERING
Underarm/legg
Overarm/Lår

På produktet
Standard på
håndbekledning

Standard på
fotbekledning

Spesialtilpasning

STØRRELSE

Beltefeste
Spesialtilpasning

Kryss merkes i rute til venstre. Om du ønsker standard løsning kan du og merke tomt.

EKSTRA BATTERIER UTOVER STANDARD
Batteri, Stort/Kort

Batteri, Stort/Lang

1S1751AB-32/100F
Stort batteri med kort ledning
(Hansker/Votter, Voksen)

1S1751AB-32/320F
Stort batteri med lang ledning
(Såler/Sokker, Voksen)

Batterilader 2-kanals
CY-GT2K, for alle batterier 3.7V

Batteri, Lite/Kort
1IMP133450/100F
Lite batteri med kort
ledning
(Hansker/Votter, Barn)

Batteri,
Lite/Lang
1IMP133450/200F
Stort batteri med lang
ledning
(Såler/Sokker, Barn)

Annet:

Merk antall i rute til venstre
Skjema skal IKKE inneholde personidentifiserende opplysninger.
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Måleskjema (del 2 av 2)

1.

1. Mål håndens omkrets rundt hånd (MCP-mål)
MCP-mål i diameter (Ø) angir størrelse i tabell under.
2. (Mål håndens lengde fra ledd til lengste finger for
henvendelser til oss om størrelser)

Mål fotens lengde, denne angir
størrelse i tabell under.

Størrelser Barn/Jr.

Størrelser Herre

Small
Medium

7
7½-8

Ø
cm
18
20

Large

8½-9

23

X-large

9 ½ - 10

25

XX-large

10 ½ - 11

30

Størrelse

Baby/barn
Str
1
2
3
4
5
6

År
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Størrelser Dame
Størrelse

Ø
cm

X-small

6

15

Small

6½

17

Medium

7

18

Large

7½

19

X-large

8

20

Junior
Str
3
4
5
6
7

År
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13

Såler/Sokker
Lengde

Størrelse (EU)

13.0-13.5

20-21

14-14.5

22-23

14.5-15.0

24-25

15.5-16.5

26-27

17.0-18.0

28-29

18.5-19.5

30-31

20.0-21.0

32-33

21.5-22.0

34-35

22.5-23.0

36-37

23.2-24.2

38-39

25.4-24.7

40-41

26.0-27.0

42-43

27.0-27.9

44-45

27.9-28.6

46-47

Dersom mål er mellom to størrelser, kan det lønne seg å velge det
største alternativet.
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Spesialtilpassede medisinske hjelpemidler (del 1 av 3)

AKRONYM/
TALLKODE BRUKER:

ORDRENUMMER
SPESIALTILPASNING BESTILLER:
Søkers ref:

FORETAK/HELSEINSTITUSJON/AVDELING/ENHET:

TELEFON:
E-POST:
SPESIALTILPASNING ER PÅKREVD

SPESIALTILPASNING – PRODUKTETS SÆRLIGE EGENSKAPER, BESKRIVELSE:

TILVIRKER AV SPESIALTILPASNING:
CYPROMED AS
VIKAVEGEN 17
2312 OTTESTAD
+47 62 57 44 33
SERVICE@CYPROMED.NO
Erklæring etter Forskrift om Medisinsk Utstyr, vedlegg ØMU VIII: Utstyret er beregnet til å benyttes av bruker som identifisert med ordrenummer
og/eller akronym/tallkode og utstyret skal ikke benyttes av andre. Utstyret er utformet av produsent med bakgrunn av utsteders grunnlag for søknad.
Utstyret er i samsvar med grunnleggende krav i vedlegg ØMU I og er produser på basis av andre produserte og CE merkede produkter, men avviker på
grunnlag av de egenskaper som det er bedt om-, og etter anvisning fra usteder av søknad. Avvik fra standard produksjon gjøres på individuell basis, og hvor
det vil være nødvendig med endring fra standard produkt for å oppnå det endelige produktets særlige egenskaper etter henvisning og for å oppnå
tilstrekkelig terapeutisk/medisinsk effekt.
Skjema fylles ut med bakgrunn fra Forskrift om Medisinsk Utstyr §5-1a: (individuelt tilpasset utstyr: ethvert utstyr som er framstilt særskilt etter skriftlig
anvisning fra en behørig kvalifisert medisinsk yrkesutøver og som gir, på dennes ansvar, utstyret spesielle konstruksjonskjennetegn, og som er beregnet til
bruk for en bestemt pasient). Utfylt og returnert skjema fra produsent vil tilfredsstille krav i Vedlegg ØMU VIII, - 2.1 (Erklæring om utstyr til særskilte formål),
og således følge med endelig produsert varmehjelpemiddel.
Skjema skal IKKE inneholde personidentifiserende opplysninger.
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Spesialtilpassede medisinske hjelpemidler (del 2 av 3)

AKRONYM/
TALLKODE

ORDRE NUMMER

ARBEID UTFØRT/ØNSKET UTFØRT AV TILVIRKER
ID

BESKRIVELSE

Antall vedlegg (målsatte tegninger m.m.):
Detaljert beskrivelse av spesialtilpasning:

Skjema skal IKKE inneholde personidentifiserende opplysninger.
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Spesialtilpassede medisinske hjelpemidler (del 3 av 3)
Regler for spesialtilpasninger (Medisinsk utstyrsdirektiv)
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