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MR8820 One Size Armbåge
Detta bandage ger ett lätt stöd över armbågen. Tillverkad av NeoTex med vär-
mande effekt. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

MR8820 One-Size Armbåge

Storlek

Universal

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

20-30 cm

MR8821 One Size Tennisarmbåge
Detta bandage ger en avlastning och kan reducera smärta vid tennisarmbåge. 
Under spännet ligger en kudde som ger ett lätt tryck. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

MR8821 One Size Tennisarmbåge

Storlek

Universal

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

20-30 cm

MR8822 One Size Armbågsstöd
Ett rundstickat elastiskt armbågsbandage. Ger ett lätt stöd och kompression över 
armbågsleden vid aktivitet. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

MR8822 One Size Armbågsstöd

Storlek

Universal

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

22-28 cm



Hjälp för din armbåge   3

facebook.com/Mediroyalnordic • mediroyal.se

EU2500 EpiCon epikondylitspänne
Ett tennis-armbågsspänne tillverkat av formsprutat nylon. Bandaget är klätt med 
NeoTex för både lokal värmeisolering och bra komfort.  Laterala kondylen på 
spännet är bredare än den mediala, vilket ger ett bättre tryck över muskelbuken 
för extensorerna. Det elastiska bandet går genom en D-ring som är placerad på 
mediala delen av spännet vilket ger både bra justeringsmöjlighet och bra stöd. Ta 
omkretsmåttet 3 cm under armbågsleden. 
INDIKATIONER Lateral epicondylit och kombination av lateral och medial epi-
kondylit.

EU2500 EpiCon epikondylitspänne

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

21-24 cm
Small 24-25 cm

Medium 26-27 cm

Large
X-Large

28-30 cm

31-33 cm

EU2511 Universal EpiCon Neotex
Ett tunt och smidigt universalt epikondylitbandage tillverkad av Neo Tex. Ett 
mjukt, komfortabelt och slitstarkt material med värmeisolerande effekt. Den 
medföljande pelotten appliceras över muskelbuken till den muskel som aktiveras 
när patienten knyter handen och böjer handleden uppåt. Pelotten ger smärtlind-
ring och avlastning av senfästet. Epikondylitbandaget kan med fördel användas 
tillsammans med ett handledsbandage för ytterligare avlastning av senorna runt 
handleden.

EU2511 Universal EpiCon Neotex

Storlek

Universal

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

20-36 cm

EU2611 Universal EpiCon Tritex
Ett smidigt och enkelt epikondylitbandage tillverkat av Tri Tex. Vilket är ett tre-
dimensionellt stickat material som tillåter bra kompression och perfekt ventila-
tion. Den medföljande pelotten ger möjlighet till avlastning vid såväl lateral som 
medial epikondylit.

EU2611 Universal EpiCon Tritex

Storlek

Universal

Omkrets, 3 cm under armbågsleden  

20-36 cm
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EU2510 EpiCon Atmos Neotex
Ett smidigt armbågsbandage tillverkat av värmande NeoTex. Bandaget är desig-
nat för bästa möjliga patientkomfort med fyra ventilerande hål i armvecket. Det 
medföljande bandet samt den reglerbara pelotten ger möjlighet till avlastning vid 
såväl medial som lateral epikondylit. Bandet kan lätt tas av om avlastning inte 
fordras till muskelfästet. Då erhålls endast värme och kompression över armbågs-
regionen. Reglerbar över- och underarmsvidd. 
SÅ TAR DU MÅTTET Omkretsmått cirka 3 cm under armbågsleden.

EU2510 EpiCon Atmos Neotex

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

20-23 cm
Small 23-25 cm

Medium 25-28 cm

Large
X-Large

28-31 cm

31-33 cm
XX-Large 33-36 cm

EU2610 EpiCon Tritex
Ett smidigt armbågsbandage tillverkat av TriTex. Det unika materialet, bestå-
ende av ett trediminsionellt stickat polyester, åstadkommer en hög isolerings-
förmåga samt ger en överlägsen ventilation åt bandaget. Det medföljande bandet 
med den flyttbara pelotten ger möjlighet till avlastning vid såväl medial som late-
ral epikondylit. Bandet med pelotten kan lätt tas bort från bandaget om behov 
inte finns. Reglerbar över- och underarmsvidd. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

EU2610 EpiCon Tritex

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

20-23 cm
Small 23-25 cm

Medium 25-28 cm

Large
X-Large

28-31 cm

31-33 cm

EU2625 Armbågsskydd Hyperextension
En armbågsortos för att effektivt motverka hyperextension av armbågsleden. 
Ortosen har skenor i aluminium med förstärkningsband och ett X-band för att 
motverka översträckning. I armvecket har ortosen SoftTex för maximal komfort 
och andning. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

EU2625 Armbågsskydd för Hyperextension

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

20-23 cm
Small 23-25 cm

Medium 25-28 cm

Large
X-Large

28-31 cm

31-33 cm
XX-Large 33-36 cm
XXX-Large 36- cm



MR2250 Armbåge Ulnax
En armbågsortos med flera användningsområden både under dag- och nattetid. 
Tillverkad i ventilerande TriTex och andningsaktiv SoftTex i armvecket för op-
timal komfort. Kardborrestängningen är av omlott-typ och kan enkelt justeras. 
Över armbågsregionen på insidan finns en ficka med ett viskoelastiskt skum. 
Detta ger en tryckavlastande effekt som kan användas för att ge ökad komfort 
eller avlasta armbågsspetsen.
 
FÖRHINDRAR FLEXION

I armvecket finns två möjligheter till att förhindra flexion av armbågsleden. Dels 
finns en aluminiumskena i en ficka som kan anpassas för att förhindra flexion. 
Vid behov av kraftigare stöd finns en thermoplastdel som kan formas indivi-
duellt med hjälp av varmvatten. Plastdelen kan därefter läggas in i fickan på 
ortosen.  
INDIKATIONER Ulnarisentrapment/Kubitaltunnelsyndrom och post-frakturbe-
handling.

MR2250 Armbåge Ulnax

Storlek

1 Small/Medium

Omkretsmått, armbåge

20-25 cm
2 Large/X-Large 25-31 cm
3 XX-Large 31-38 cm



EU2810 Epicon Co-Tex
En armbågsortos med bra stöd och kompression. Har två silikonpelotter med av-
lastningar som placeras över epikondylerna. Silikonpeotterna fungerar utmärkt 
om patienten är lätt trycköm. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

EU2810 Epicon Co-Tex

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden 

19-21 cm
Small 21-23 cm

Medium 23-25 cm

Large
X-Large

25-27 cm
27-29 cm

4125 Pro-Glide Armbåge, Vä/Hö
Dynamisk armbågsortos för kontrakturbehandling av armbågsleden. Ger jus-
terbart motstånd i extension eller flexion beroende på justering och inställning. 
Motståndet kan ställas individuellt och vid applicering kan leden låsas i 0, 45 
och 90 grader för att förenkla appliceringen. Skenorna är justerbara både i längd 
och bredd. Klädsel och kardborrband kan enkelt tvättas eller bytas ut vid behov. 
Finns i två storlekar Medium och Large samt höger- och vänsterutförande. 
SÅ TAR DU MÅTTET Omkrets runt biceps för överarmsmått.

4125 Pro-Glide Armbåge, Vä/Hö

Storlek

Medium

Omkretsmått, biceps

23-30,5 cm
Large 30,5- cm

8020 Armbågsskydd
Tillverkad med optimal anatomisk design ger detta armbågsskydd en god 
kompression samt stabilitet till en skadad armbågsled. Skyddet är tillverkat av 
NeoTex. Kardborrknäppning för enkel och smidig anpassning och applicering. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

8020 Armbågsskydd

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden

20-23 cm
Small 23-25 cm

Medium 25-28 cm

Large 28-31 cm

X-Large 31-33 cm

XX-Large 33-36 cm

8101 Armbågsskydd handboll
Ett unikt anatomiskt armbågsskydd formgivet speciellt för handbollsspelare. 
Skyddet är tillverkat av värmande och stötdämpande NeoTex med en speciellt 
skyddande pelott tillverkad av stötdämpande PU-skum. Pelotten är täckt med en 
slitstark Kevlar™-yta för bästa hållbarhet vid extrema påfrestningar. 
SÅ TAR DU MÅTTET Runt underarmen, två fingrar från armbågsleden.

8020 Armbågsskydd handboll

Storlek

X-Small

Omkrets, 3 cm under armbågsleden

20-23 cm
Small 23-25 cm

Medium 25-28 cm

Large 28-31 cm

X-Large 31-33 cm

XX-Large 33-36 cm

XX-Large 29-31 cm
XXX-Large 31-33 cm
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EB5000 Transition Post-Op Armbåge
En post-operativ ortos för armbåge, universal höger/vänster. Leden är ställbar 
i 10 graders intervall i flexion 120-0 grader och extension 90-0 grader. Polst-
ringen är tillverkad av skum med öppna celler för bättre ventilation. Banden 
kan enkelt justeras individuellt och ger en effektiv fixering. Ortosens längd kan 
enkelt kortas vid behov. Måttet tas från armbågsled till handled. 
SÅ TAR DU MÅTTET Måttet  från armbågsled till handled.

EB5000 Transittion Post-Op Armbåge

Storlek

Small

Mått från armbåge till handled

15-20 cm
Medium 20-25 cm

Large 25- cm

4425 Static-Pro Armbåge, Vä/Hö
Armbågsortos för effektiv töjning av armbågen. Kan användas för töjning av 
extension och flexion i samma ortos. Justering av vinkeln görs enkelt med juste-
ringsratten vid leden. Hylsorna för under- och överarm är tillverkade i alumi-
nium och plastazote och kan enkelt justeras individuellt efter patienten. Fodret 
är tvättbart och kan köpas separat. Universal storlek men höger och vänsterutfö-
rande. 
SÅ TAR DU MÅTTET Omkrets runt biceps för överarmsmått.

4229 DeRom Dynamisk Armbågsortos
En dynamisk armbågsortos i låg vikt, tillverkad av komposit. Designen gör att 
den både kan användas för extension och flexion i samma ortos. Ortosen är 
framtagen för att återställa rörelseomfånget i armbågsleden vid exempelvis led-
stelhet eller på grund av kontrakturer. Manchetterna är formbara och kan juster-
as individuellt på patienten. Banden kan enkelt justeras i längd. Ledens extension 
eller flexionskraft kan ställas in med hjälp av justeringsverktyget som också är 
en integrerad del av funktonen för att släppa helt på kraften för att snabbt och 
enkelt kunna ta av ortosen. Just justeringen av antingen flexion eller extension 
görs med hjälp av en vajer inne i leden. Leden har också möjlighet att blockeras 
i både extension och flexion samtidigt som leden är under spänning. Detta om 
patienten exempelvis enbart får arbeta inom ett begränsat
rörelseomfång. Vänster och höger modell. 
INDIKATIONER Begränsningar i rörelseomfång på grund av mjukdelskontrakturer 
eller stelhet i leden efter operationen.

4229 DeRom Dynamisk Armbågsortos

Storlek

Medium

Omkretsmått, biceps

23-30,5 cm
Large 30,5-36 cm

Vänster

4229CL
4229DL

Höger

4229CR
4229DR

Extra foder

Medium
Large

Vänster

4229CLK
4229DLK

Höger

4229CRK
4229DRK

4425 Static-Pro Armbåge

Storlek

Universal

Vänster

4425L

Höger

4425R

Extra foder Vänster

4425PKL

Höger

4425PKR
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Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00  Fax: +46 8 506 766 90
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