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3540 Medical Low Volume Svart 
För skor med smalare tåbox som finskor, cykelskor och spikskor. Till-
verkad av en fastare EVA med ett lätt till medelfast stöd över fotvalvet. 
Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort. Storlek XS-XL.

3540 Medical Low Volume Svart 

Storlek

X-Small

Skostorlek

35-37
Small 38-40
Medium 40-42
Large 42-44

X-Large 44-

Formthotics
Formthotics är ett komplett system 
med inlägg som enkelt kan anpassas individuellt 
och korrigeras efter behov. Sulorna är tillverkade 
av EVA och PE-skum för att ge en bra stötupptag-
ning, vara lätta och inte absorbera fukt. Finns i 
olika modeller som alla ger ett bra stöd för foten. 
Med hjälp av kilar och pelotter kan sulorna anpas-
sas individuellt efter patientens specifika problem.

STABILITET

3550 Medical Dual Low Volume Grön 
För skor med smalare tåbox som finskor, cykelskor och spikskor. Till-
verkad av en fastare EVA och ett mjukare PE-material på ovansidan för 
att ge maximal komfort. Ger ett lätt till medelfast stöd över fotvalvet.
Anatimiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.

3550 Medical Dual Low Volume Grön 

Storlek

X-Small

Skostorlek

35-37
Small 38-40
Medium 40-42
Large 42-44

X-Large 44-

STABILITET
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3520 Medical Svart Fast 
Den främsta standardsulan. Fungerar för normala till breda läster. 
Tillverkad av ett fastare EVA som get ett medelfast stöd över fotvalvet. 
Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.

3520 Medical Svart Fast 

Storlek

X-Small

Skostorlek

35-37
Small 38-40
Medium 40-42
Large 42-44

X-Large 44-

STABILITET

3570 Medical Beige Mjuk 
Samma utformning som Medical Svart men tillverkadvi ett mjukare 
EVA material. För tryckkänsliga patienter som behöver ett lätt stöd 
över fotvalvet.

3570 Medical Beige Mjuk

Storlek

X-Small

Skostorlek

35-37
Small 38-40
Medium 40-42
Large 42-44

X-Large 44-

KOMFORT

3510 Medical Work Dual 
Baserad på Medical Svart men med mjukare PE-material på ovansidan 
samt perforeringar i framfoten för ökad ventilation. Ger ett medel-
fast stöd över fotvalvet. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och 
komfort.

3510 Medical Work Dual

Storlek

X-Small

Skostorlek

35-37
Small 38-40
Medium 40-42
Large 42-44

X-Large 44-

KOMFORT
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3530 Medical Shock Stop 
Framtagen för att optimera stötupptagning och stöd i samma sula. 
Tillverkad av fastare EVA med ett skummaterialsom formar sig efter 
foten och ger en känsla av tyngdlöshet. Detta ger ett bra stöd samt 
extremt hög komfort. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd
och komfort.

3530 Medical Shock Stop 

Storlek

X-Small

Skostorlek

35-37
Small 38-40
Medium 40-42
Large 42-44

X-Large 44-

STÖTUPP-
TAGNING

MR1990 MediRoyal PodoBox 
Mediroyal har tillsammans med Ortopedingenjör Lars Eghamn
utvecklat denna kompakta och funktionella spegellåda, PodoBox.
Spegellådan är ett utmärkt hjälpmedel vid diagnostisering av besvär
från nedre extremitet. Det går enkelt att se belastningen på fotvalven
och varus- eller valgusställning av hälen. Med spegellådan kan man
också göra enklare statiska analyser av fotledens belastning. PodoBox
är en kompakt spegellåda med mycket låg höjd vilket gör det enkelt 
för patienter att kliva upp och ned. Höjd: 25 cm, vikt: 10 kg, längd: 
64 cm, bredd: 35,5 cm.

MR1420 Helkil för spegellåda 
Ortopedingenjör Lars Eghamn har utvecklat denna kil som går att
använda direkt på spegellådan för att avgöra hur varje fot ska stabi-
liseras individuellt. Kilen är tillverkad av transparent viscoelastisk 
polymer vilket gör att man kan se fotens belastning igenom. Kilen 
är graderad från 2 till 10 mm vilket gör det enkelt att avgöra hur 
mycket stöd foten behöver och framförallt var. Det gör kilen till ett 
utmärkt hjälpmedel vid utvärdering av patienten på spegellådan. Kilen 
kan tvättas med alkohol eller desinfektionsmedel. Finns i en storlek: 
33x7,5 cm.


