22820DR SE · Vajer [wire]

MR8830 One-Size Rygg
Detta bandage ger stöd och avlastning för ryggen. Med hjälp av det extra dragbandet
kan stödet justeras individuellt. I ryggpartiet finns ett NeoTex material insytt som ger
värme för ländryggen.
Indikationer: Vid smärttillstånd i ländrygg, lättare instabilitet
och vid muskelinflammation
Mått

Universal 70–110 cm
Ta omkretsmåttet över midjan

När du behöver stöd
och smärtlindring
Mediroyal erbjuder ett komplett sortiment
för bandage och stöd för leder. Besök
vår hemsida för mer information

– www.bandageguiden.se

MR8870 One-Size
Fotled
Detta bandage kan användas både vid
fotledsinstabilitet, lättare stukningar och
vid hälsenebesvär. Tillverkad av NeoTex
vilket ger värme och kompression.
Extra-bandet kan appliceras vid behov
av mer stöd.
Indikationer: Fotledsinstabilitet, lättare
stukningar och vid hälsenebesvär
Mått

Universal 18–26 cm
Omkretsmåttet tas runt fotleden
i höjd med fotknölarna

Mediroyal Nordic AB · Box 7052 · Staffans väg 6 B · 192 07 Sollentuna
Tel 08-506 766 00 · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

När du behöver stöd
och smärtlindring

MR8850
Elastiskt Knä

MR8810 One-Size
Handled Beige

Detta elastiska bandage med spiralfjädrar ger ett lätt stöd och avlastning
för knäleden.

Detta bandage är designat för att ge
stöd över handleden. Metallskenan
som ligger i handen kan formas
individuellt. Det fasta bandet runt
handleden ger ett justerbart stöd.

Indikationer: Vid smärttillstånd i knäleden, lättare instabilitet, ledförslitning
eller vid muskelinflammation

Indikationer: Instabilitet, inflammation
och smärta i handleden
Mått
Universal 12–18 cm
Ta omkretsen mitt över handleden

Mått

S/M 29–35 cm
L/XL 36-44 cm
Ta omkretsen mitt över knäleden

MR8820 One-Size Armbåge
Detta bandage get ett lätt stöd över armbågen. Tillverkad av
NeoTex som ger en värmande effekt.

MR8811 One-Size
Handled Svart

Indikationer: Smärta i armbågen, lättare instabilitet och
vid inflammation

Detta bandage är designat för att ge
stöd över handleden. Metallskenan som
ligger i handen kan formas individuellt.
Det fasta bandet runt handleden ger ett
justerbart stöd.

Mått

MR8821 One-Size Tennisarmbåge

Indikationer: Instabilitet, inflammation
och smärta i handleden
Mått

Universal 20–30 cm
Ta omkretsen mitt över armbågsleden

Detta bandage ger en avlastning och kan reducera smärta vid
tennisarmbåge. Under spännet ligger en kudde som ger ett lätt tryck.

Universal 12–18 cm
Ta omkretsen mitt över handleden

Indikationer: Smärttillstånd vid tennisarmbåge
Mått

MR8851 One-Size
Universal Knä
Detta bandage ger ett bra stöd för
knä-leden vid lättare ledbandsskador,
instabilitet, ledförslitning eller muskelinflammation. Tillverkad av NeoTex som
både värmer och ger en bra kompression.
Indikationer: Vid lättare ledbandsskador,
instabilitet, ledförslitning eller muskelinflammation
Mått

Universal 29–42 cm
Ta omkretsen mitt över knäleden

Universal 20–32 cm
Ta omkretsen mitt över armbågsleden

MR8815 One-Size
Universal Handled

MR8852 One-Size
Knä Strap

Detta bandage ger ett lätt stöd över
handleden. Tillverkad av NeoTex som
ger en värmande effekt. Det fasta bandet
runt handleden ger ett justerbart stöd.

Detta bandage ger ett lätt stöd och avlastning för knäskålssenan vid exempelvis
Schlatter- eller hopparknä.
Indikationer: Schlatterknä, hopparknä
eller smärta från knäskålen vid instabilitet.

Indikationer: Lättare instabilitet och
smärta i handleden

Mått

Universal 12–18 cm
Ta omkretsen mitt över handleden

Mått

Universal 29–42 cm
Ta omkretsen mitt över knäleden

