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EN NORMAL DAG BELASTAS 
DINA FÖTTER med tusentals kilo. 

Under normala förutsättningar klarar fötterna 

av detta men vid en skada krävs åtgärder för att snabbt kunna 

kunna komma tillbaka i aktivitet. MediRoyal Impact är en 

serie funktionella fotprodukter som kan användas för att stödja, 

avlasta eller biomekaniskt balansera foten. De olika produkterna 

är utvecklade för att ge en hög funktion genom dämpning och 

komfort. 

 
VEP - VISKOELASTISK POLYMER 
Är ett gelé-liknade material med hög stöt- och 

tryckupptagning. Stötvågen från underlaget absorberas av 

materialet och kan då inte fortplanta sig upp genom foten. 

Detta leder till avsevärt lägre belastning på fot och underben.          
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MR1400 Hälsporrekil
Hälsporrekil utvecklad för att avlasta för hälsporre och plantarfasciit. Designad 
som höger och vänster för att kunna ge en effektivt avlastning medialt. Tillver-
kade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid behov med 
ljummet vatten och mild tvållösning. 
INDIKATIONER Vid hälsmärta som plantarfasciit, hälsporre eller vid annat behov av 
avlastning direkt under hälbenet.

MR1400 Hälsporrekil

Storlek

Small

Skostorlek

35-39
Medium 40-42

Large 43-46

MR1401 Hälkil
Hälkil speciellt designad för att ge avlastning och stötdämpning. Modellen är 
något längre än vanliga hälkilar för att ge en effektivare avlastning.
Tillverkade i viscoelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid be-
hov med ljummet vatten och mild tvållösning. 
INDIKATIONER Achillestendinit, allmän hälsmärta och vid behov av avlastning och 
extra stötupptagning.

MR1401 Hälkil

Storlek

Small

Skostorlek

35-39
Medium 40-42

Large 43-46

MR1402 Multikil
En hälkil som utvecklats för att ge stöd vid problem med hälens fettkudde. Kilen 
har en högre sarg vilket ger ett effektivt stöd åt fettkudden. Tillverk-ade i vis-
coelastisk polymer som har en lätt häftande yta. Tvätta vid behov med ljummet 
vatten och mild tvållösning. 
INDIKATIONER Begynnande hälproblem, kollapsad fettkudde.

MR1401 Hälkil

Storlek

Small

Skostorlek

35-39
Medium 40-42

Large 43-46
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MR1403 Valvstöd
Ett smidigt valvstöd som ger ett bra stöd för hålfoten. Appliceras direkt i skon 
och kan flyttas mellan olika par. Tillverkade i viscoelastisk polymer  som har en 
lätt häftande yta. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvållösning. 
INDIKATIONER Höga eller låga fotvalv, smärta över längsgående fotvalvet.

MR1403 Valvstöd

Storlek

Small

Skostorlek

35-39
Medium 40-42

Large 43-46

MR1404 T-formad pelott
T-formade pelotter tillverkade i viscoelastisk polymer. Den lätt självhäft-ande 
ytan gör det enkelt att applicera pelotterna individuellt genom att använda 
MR1410 Helsula Standard eller MR1411 Helsula Tunn. Pelotterna placeras 
under sulan. 
INDIKATIONER Nedsjunkna främre fotvalv, Mortons Syndrom, Hallux Valgus.

MR1404 T-formad pelott

Storlek

Small

Skostorlek

35-39
Medium 40-42

Large 43-46

MR1410 Helsula standard
T-formade pelotter tillverkade i viscoelastisk polymer. Den lätt självhäft-ande 
ytan gör det enkelt att applicera pelotterna individuellt genom att använda 
MR1410 Helsula Standard eller MR1411 Helsula Tunn. Pelotterna placeras 
under sulan. 
INDIKATIONER Nedsjunkna främre fotvalv, Mortons Syndrom, Hallux Valgus.

MR1410 Helsula standard

Storlek

A

Skostorlek

35-36
B 37-38

C 39-40
D 41-42
E 43-44

F 45-46

G 47-
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MR1411 Helsula Tunn
Helsula med tunnare framfot och tjockare häl. Ger mer plats i skon och bra 
avlastning och stötupptagning för hela foten. Appliceras direkt i skon och kan 
flyttas mellan olika par. Sulan har en lätt häftande yta vilket hindrar den från 
att åka runt i skon. Tvätta vid behov med ljummet vatten och mild tvållösning. 
Kan enkelt klippas för att anpassas till skon. 
INDIKATIONER Vid överbelastingsskador i nedre extremitet, benhinneproblem 
orsakade av låg stötupptagning, post-operativt efter knä- eller höftplastik.

MR1411 Helsula Tunn

Storlek

A

Skostorlek

35-37
B 37-40

C 40-43
D 44-45
E 46-

MR1405 Framfotskil klädd
Kil som utvecklats för stabilisering av framfoten. Kan placeras medialt eller 
lateralt. Kilen är fasad och kan på det sättet användas för att ge olika mycket 
stöd. Genom att måtta in sulan från skon på kilen kan man ge olika mycket stöd. 
Kilen ska sedan placeras under innersulan i skon och kan användas för både 
temporär som definitiv korrigering. Säljs parvis. 
INDIKATIONER Framfotspronation eller supination.

MR1405 Framfotskil klädd, säljs parvis

Storlek

Small

Skostorlek

35-40
Large 41-46

MR1406 Framfotskil Transparent
Samma modell som MR 1405 med inte klädd med tyg. Detta gör att kilen 
kan användas direkt på en spegellåda för att avgöra hur mycket stöd patienten 
behöver. Kilen placeras antingen medialt eller lateralt. Kilen kan sedan anpassas 
till skon och läggs under innersulan. Tanken är att kunna testa en temporär 
korrigering under några dagar till några veckor för att se vilken effekt den ger 
på patienten. För permanent korrigering, använd MR 1405. Säljs parvis. 
INDIKATIONER Framfotspronation eller supination.

MR1406 Framfotskil Transparent, säljs parvis

Storlek

Small

Skostorlek

35-40
Large 41-46
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MR1407 Positioneringskil Häl, Klädd
Kil som utvecklats för att stabilisera hälen. Kan placeras medialt eller lateralt. 
Kilen är fasad och kan på det sättet användas för att ge olika mycket stöd. 
Genom att måtta in sulan från skon på kilen kan man ge olika mycket stöd. 
Kilen ska sedan placeras under innersulan i skon och kan användas för både 
temporär som definitiv korrigering. Säljs parvis. 
INDIKATIONER Vid behov av medialt eller lateral stöd för hälen.

MR1407 Positioneringskil Häl Klädd, säljs parvis

Storlek

Small

Skostorlek

35-40
Large 41-46

MR1408 Positioneringskil Häl, 
Transparent
Samma modell som MR 1407 med inte klädd med tyg. Detta gör att kilen 
kan användas direkt på en spegellåda för att avgöra hur mycket stöd patienten 
behöver. Kilen placeras antingen medialt eller lateralt. Kilen kan sedan anpassas 
till skon och läggs under innersulan. Tanken är att kunna testa en temporär 
korrigering under några dagar till några veckor för att se vilken effekt den ger 
på patienten. För permanent korrigering, använd MR 1407. Säljs parvis. 
INDIKATIONER Vid behov av medialt eller lateral stöd för hälen.

MR1407 Positioneringskil Häl Klädd, säljs parvis

Storlek

Small

Skostorlek

35-40
Large 41-46

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 stabiliseras 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.

MR1420 Helkil för spegellåda

Finns i en storlek, 33x7,5 cm
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MR1995 Utvärderingskit
Ett komplett utvärderingskit för spegellåda. Innehåller Helkilen för utvärdering 
samt korrigeringsmöjligheter genom både framfortskilar och positioneringskilar 
för hälen. Med hjälp av spegellådan kan man enkelt testa olika lösningar för 
bästa effekt för patienten. Samtliga produkter kan tvättas med alkohol eller 
desinfektionsmedel utan att de påverkas. Vid behov av permanent stabilisering 
eller korrigering, använd MR 1405 Framfotskil Klädd respektive MR 1407 
Positioneringskil för häl Klädd.    

INNEHÅLLER
1 st  MR1420 Helkil för utvärdering 
1 par MR1406 Framfotskil Transparent Storlek S
1 par MR1406 Framfotskil Transparent Storlek L
1 par MR1408 Positioneringskil för Häl Transparent Storlek S
1 par MR1408 Positioneringskil för Häl Transparent Storlek L

£Pes Planovalgus utan kil.

£Pes Planovalgus med kil.

MR1420

MR1408

MR1420

MR1406

MR1420

MR1406

MR1408

MR1420



8   Mediroyal Impact

mediroyal.se • facebook.com/Mediroyalnordic

    ALLA PRODUKTER PÅ
MEDIROYAL.SE

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

 

www.mediroyal.se
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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. I botten på lådan sitter spegeln vilket gör det 
enkelt för både behandlare och patient att se belastningen. Många spegellådor 
har dålig belysing. Därför har PodoBox två 8W lysrör monterade nedtill för 

att ge maximal belysning. Glasskivan är tillverkat i 10 mm härdat 
glas vilket gör det både hållfast och tåligt mot repor. Undertill 
har PodoBox ställbara fötter för att kunna kompensera för ojämnt 
underlag. 
 
Höjd: 25 cm, vikt: 10 kg, längd: 64 cm och bredd: 35,5 cm.


