
Mer information finns på  
www.mediroyal.se/erixthree  
eller använd QR-koden

Shoulder Brace

BY MEDIROYAL

Ventilerad Modul

Funktionell

En ny möjlighet för stroke & neuro- 
patienter med axelproblem. 



Shoulder Brace

BY MEDIROYAL

ErixThree® är utvecklad för patienter med subluxationsproblem, 
vid exempelvis stroke eller neurologiska sjukdomar, som behöver 
hjälp att lyfta och hålla axelleden på plats. ErixThree® patenterade 
system med förstärkningar och silikon på insidan ger en möjlighet 
att simulera funktionen av SIT-muskulaturen för att dra tillbaka 
axeln i ett säkrat posteriort läge. Ortosen hjälper då till att både 
ge axelleden ett lyft samt posterior stabilitet.   

För att ge ytterligare suspension av axelleden kan separata ok-
band användas för att stabilisera och lyfta axelleden individuellt. 
Ok-bandet ger en mycket effektiv suspension och lyft av axelleden 
och kan anpassas individuellt med hjälp av de två medföljande 
längderna. Vid extremt stora axlar eller när maximal effekt behövs 
kan det kortare ok-bandet användas ovanpå det längre och ger 
då dubbel effekt.   

ErixThree® är tillverkad i maxiperforerad 
NeoTex som ger en mycket bra ventilation 
av huden. Detta gör det möjligt att bära 
ortosen under längre tid utan att den blir 
varm. Bandet som går under armen är 
microperforerad för bra ventilation och hög 
komfort.  

ErixThree® kan också användas som en enklare basortos för 
axelleden och sedan stabiliseras individuellt med hakkardborr-
banden som medföljer för en tejpliknande effekt. Detta kan vara 
ett mycket attraktivt alternativ för patienter med känslig hud som 
inte klarar av vanlig tejp eller kinesiotejp.  

Indikationer: Anterior subluxation av axelleden efter stroke 
eller neurologisk sjukdom, instabilitet av axelleden efter trauma 
eller vid behov av stabilitet och avlastning av axelleden.

MR940 ErixThree® Axelortos

Vänster Höger

Size XS S M L XL
cm 24–28 28–32 32–35 35–38 38–41

Måttet tas runt överarmen/biceps och är endast en indikation. 
Individuell utprovning rekommenderas.  
Vid beställning, specificera vänster eller höger.

STORLEKSTABELL
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För mer information om hur 
du applicerar ortosen och de 
alternativ du har, besök vår 
webbsida www.mediroyal.
se/sv/erixthree eller använd 
QR-koden.

MR940 ErixThree® Axelortos
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Arm-Sling Kit

BY MEDIROYAL

För mer information om hur du applicerar 
ortosen och de alternativ du har, besök vår 
webbsida www.mediroyal.se/sv/erixthree 
eller använd QR-koden.
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Individuellt 
anpassningsbar
Modul
Effektiv

MR941 är ett
kit som ska användas 

tillsammans med MR940 
ErixThree Shoulder Brace 

för full funktionalitet

Detta flexibla set ger möjlig- 
heten att ytterligare avlasta  
axelleden tillsammans med  
ErixThree® axelortos. Den är  
designad för att fungera tillsammans med 
axelortosen och kan inte användas separat.  

Setet består av två armband som fästs på 
axelortosen och som sedan bär armen. För 
att minska risken för tryck över armen finns 
en armvagga med thermoplast som skall 
formas individuellt över underarmen. Thermo-
plasten läggs sedan i fickan som hjälper till 
att tryckavlasta ytterligare. Armen kan då 
enkelt bäras lättare och på det sättet avlasta 
axeln. För att förhindra att armbågen glider 
ur finns ett kortare säkringsband som kan 
appliceras på bandet närmast armbågen. 

Setet är modult och kan enkelt anpassas 
för de flesta storlekar och fungerar både för 
höger och vänster. Axelbanden kan också 
appliceras på olika sätt för att uppnå optimal 
avlastning. 

MR941 ErixThree® 
Arm-Sling Kit

ErixThree® är ett registrerat varumärke av  
MediRoyal Nordic AB, Sverige.

Universell storlek för både Höger/Vänster

STORLEKSTABELL


