
mediroyal.se

ORTOSER FÖR 
KONTRAKTURER



DEROYAL HAR UTVECKLAT ETT KOMPLETT SYSTEM med både 
statiska och dynamiska ortoser som hjälp vid behandling av kontrakturer. Ortoserna 
ger en töjning av kontrakturen i kombination med avlastning. Alla produkter är 
lätta och smidiga och kan anpassas individuellt. Klädseln är utbytbar och kan tvättas. 
Lämplig efter manuell behandling av kontrakturen för att bibehålla effekten.

KOMPLETT SYSTEM 
MED ORTOSER
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4415 Static-Pro Handled
Handortos som designats för att ge en effektiv töjning av handleden. Kan 
användas för töjning av extension eller flexion i samma ortos. Justering av 
vinkeln görs enkelt med justeringsratten vid leden. Ramen som är täckt 
med plastazote kan enkelt justeras individuellt efter patienten. Fodret är 
tvättbart och kan köpas separat. Universal storlek men höger och vänster-
utförande.

4415 Static-Pro Handled

Storlek

Universal

Vänster 

4415L

STATIC-PRO®
     Static-Pro är DeRoyals system för statiska ortoser som 
kan ställas och justeras individuellt och användas både 
för extensions- och flexionsbehandling i samma ortos. 
Ortoserna ger en töjning av kontrakturen i kombination 

med avlastning. Lämplig efter manuell behandling 
av kontrakturen för att bibehålla effekten eller efter 
behandling med botulinumtoxin.

Höger 

4415R

4415PK Extrafoder Static-Pro

Storlek

Universal

4425 Static-Pro Armbåge
Armbågsortos för effektiv töjning av armbågen. Kan användas för töj-
ning av extension och flexion i samma ortos. Justering av vinkeln görs 
enkelt med justeringsratten vid leden. Hylsorna för under- och överarm 
är tillverkade i aluminium och plastazote och kan enkelt justeras indivi-
duellt efter patienten. Fodret är tvättbart och kan köpas separat. Universal 
storlek men höger och vänsterutförande.

4425 Static-Pro Armbåge

Storlek

Universal

Vänster 

4425L

Höger 

4425R

Extrafoder Static-Pro Armbåge

Storlek

Universal

Vänster 

4425PKL

Höger 

4425PKR
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4405 Static-Pro Knä
Knäortos för effektiv töjning av knäleden. Kan användas för töjning av 
extension och flexion i samma ortos. Justering av vinkeln görs enkelt med 
justeringsratten vid leden. Vad- och lårhylsorna är tillverkade i aluminium 
och plastazote och kan enkelt justeras individuellt efter patienten. Fod-
ret är tvättbart och kan köpas separat. Universal storlek men höger och 
vänsterutförande.

4405 Static-Pro Knä

Storlek

Universal

Vänster 

4405L

Höger 

4405R

Extrafoder Static-Pro Knä

4115 Pro-Glide Handled
Dynamisk handortos för kontrakturbehandling av handled och underarm. 
Ger justerbart 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. Kläd-
sel och kardborrband kan enkelt tvättas eller bytas ut vid behov. Universal 
storlek men höger- och vänsterutförande.

4115 Pro-Glide Handled

Storlek

Universal

Vänster 

4115L

Höger 

4115R

Extrafoder Pro-Glide Handled

Storlek

Universal

Artikelnummer 

4115K

Storlek

Universal

Vänster 

4405PKL

Höger 

4405PKR

PRO-GLIDE®
     Pro-Glide är DeRoyals system för dynamiska ortoser 
med justerbart motstånd och stöd. Genom en mycket 
innovativ konstruktion kan samma ortos användas för 
både extensions- och flexionsstöd. Motståndet kan enkelt 
justeras med hjälp av den medföljande insexnyckeln. För 
att enklare kunna applicera ortoserna med dynamiskt 

motstånd finns möjlighet att låsa ortosen vid applicering 
i 0, 45 och 90 grader. Ortosernas skenor är tillverkade i 
lättviktsaluminium vilket ger en hög stabilitet, låg vikt 
och en bra livslängd. Kardborrband och polstring kan 
enkelt bytas ut eller tvättas. Universal storlek men höger 
och vänsterutförande.

MEDIROYAL.SE



MEDIROYAL.SE



6   Ortoser för Kontrakturer

mediroyal.se • facebook.com/Mediroyalnordic

4125 Pro-Glide Armbåge
Dynamisk armbågsortos för kontrakturbehandling av armbågsleden. Ger 
justerbart 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 Small (C) och Me-
dium/Large (D) samt höger- och vänsterutförande.

4125 Pro-Glide Armbåge

Artikelnr

4125CR

Storlek 

Small (C)

Omkrets, biceps 

23-30,5 cm

Höger/Vänster 

Höger
4125CL Small (C) 23-30,5 cm Vänster
4125DR Medium/Large (D) 30,5 cm och över Höger

4125DL Medium/Large (D) 30,5 cm och över Vänster

Artikelnr

4125CK

Storlek 

Small

Extrafoder Pro-Glide Armbåge

4125DK Medium/Large

Artikelnr

4127CR

Storlek 

Barn (C)

Omkrets, biceps 

19,5-24 cm

Höger/Vänster 

Höger
4127CL Barn (C) 19,5-24 cm Vänster

Pro-Glide Armbåge Barn

Artikelnr

4127CK

Storlek 

Barn (C)

Extrafoder Pro-Glide Armbåge Barn

4105 Pro-Glide Knä
Dynamisk knäortos för konstrakturbehandling av knäleden. Ger juster-
bart motstånd i extension- eller flexion beroende på justering och inställ-
ning. 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 tre storlekar Small (B), Medium 
(C) och Large (D). Universal höger/vänster.

4105 Pro-Glide Knä

Artikelnr

4105B

Storlek 

Small (B)

Omkrets, knä 

35,5-42 cm

Omkrets, vad 

25-34,5 cm
4105C Medium (C) 42-54,5 cm 34,5-42 cm
4105D Large (D) 54,5-69 cm 42-51 cm

Artikelnr

4105BK 

Storlek 

Small (B)

Extrafoder Pro-Glide Knä

4105CK Medium (C)

Artikelnr

4107C

Storlek 

Barn (C)

Omkrets, knä 

25-35,5 cm

Omkrets, vad 

20-27 cm

Pro-Glide Knä Barn

Artikelnr

4107CK

Storlek 

Barn (C)

Extrafoder Pro-Glide Knä Barn

Hö/Vä 

Universal
Universal
Universal

4105DK Large (D)

Hö/Vä

Universal



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 rörelseom-
fånget i armbågsleden vid exempelvis ledstelhet 
eller på grund av kontrakturer. Manchetterna är 
formbara och kan justeras 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

Small/Medium  23-30,5 cm
Large 30,5-36 cm

Storlek Omkretsmått, biceps
4229CL
4229DL

Vänster
4229CR
4229DR

Höger

Small/Medium  4229CLK
Large 4229DLK

Extrafoder Vänster
4229CRK
4229DRK

Höger



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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