ORTOSER
FÖR BARN

mediroyal.se

MR2921 Manex Rheuma Pollus-Kidz

MR2921 Manex
Rheuma Pollus-Kidz
Handledsortos för barn, tillverkad i SoftTex
och med en tumdel i 0,8 mm plast.

hand och håller sedan formen utan att man behöver
använda varmt vatten. Finns i vänster- & högermodell.

Manex Rheuma Pollus-Kidz har utvecklats för
att underlätta barnets motoriska och sensoriska
utveckling genom att skapa förutsättning för grepp.
Tumdelen håller tummen i funktionsställning och ger
stöd åt tummen i abduktion. Plastdelen formas för

INDIKATIONER

Motverka och korrigera felställningar, kompensera
funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler,
smärtlindring och skona leder hos barn med RA.

MR2921 Manex Rheuma Pollus-Kidz Vä/Hö
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

10-11 cm
11-13 cm
13-14 cm
14-15 cm
15-17 cm

Omkretsmått
runt handleden i
centimeter.

mediroyal.se
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MR2922 Thenax Rheuma
Form AT-Kidz
En tumortos för barn tillverkad i SoftTex med thermoplast.
Thermoplasten kan formas direkt i fickan eller separat och
sedan stoppas in i fickan. Ortosen ger ett bra individuellt
stöd och hög komfort. Finns i vänster- & högermodell.
INDIKATIONER Ge stöd – främja öppningsgrepp i CMC-led
1, stimulera svaga muskler, öka rörelseomfånget, vid träning i
aktivitet-precision-opposition.
MR2922 Thenax Rheuma Form AT-Kidz, Vä/hö
X-Small
Small
Medium
Large

8,5-10 cm
10-11 cm
11-13 cm
13-14 cm

Omkretsmått
runt handleden i
centimeter.

MR2923 Thenax Opponent
Kidz
En tumortos i NeoTex och thermoplast. Ger stöd för, och
avlastning av, thenar/hypothenar-muskelaturen. Plasten
kan formas antingen direkt i fickan med varmt vatten eller
så formas plasten separat och stoppas in i fickan. Ortosen
maximerar ledutrymmet, behåller rörligheten och undviker
tryck på CMC 1-leden. Det påsydda extrabandet vid
tumgreppet ger extra stabilitet kring MCP och CMC-1 leden.
Bandet kan klippas bort om funktionen inte behövs. Finns
i vänster- & högermodell. INDIKATIONER Aktivitetsortos
mot smärta, svaghet i muskulatur, inskränkt öppningsgrepp.
Bättre förutsättning för aktiviteter dagtid. Håller CMC 1-led i
palmarabduktion.
MR2923 Thenax Opponent Kidz, Vä/Hö
Small
Medium
Large

10-11 cm
11-13 cm
13-14 cm

Omkretsmått
runt handleden i
centimeter.

MR2920 Manex Rheuma Barn
Handledsstödet avlastar, stabiliserar vid handleden och
underlättar för lek och aktivitet. MR2920 kan underlätta
barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa
förutsättning för grepp. Även för barn som inte aktivt kan
använda sina händer kan ortosbehandling vara motiverad vid
olika ADL-situationer som t ex vid på-, avklädning och skötsel
av hygien. Finns i vänster- & högermodell. INDIKATIONER
Motverka och korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, smärtlindring och
skona leder hos barn t ex med RA.
MR2920 Manex Rheuma Barn, Vä/Hö
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large

10-11 cm
11-13 cm
13-14 cm
14-15 cm
15-17 cm

Omkretsmått
runt handleden i
centimeter.
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®
Pucci
405EU AIR-T med anatomisk blåsa
413EU AIR med cirkulär blåsa

Snowtiger

För att optimera funktionen för barn har
vi arbetat med att specialanpassa den
uppblåsbara blåsan. Pucci® Snowtiger är
världens första tonusreducerande ortoser
designade för barn.
För att optimera funktionen för barn har vi arbetat med
att specialanpassa den uppblåsbara blåsan. Efter ett långt
utvecklingsarbete har vi kommit fram till att den ideala
storleken på barnblåsan är 65% av storleken på den vuxna
blåsan. Detta gör att blåsan fungerar optimalt för de flesta
barn som är i behov av tonusreduktion i kombination med
handledsextension. Vi har också optimerat designen genom

att ta hjälp av Pucci® Snötigern. Det nya överdraget är
tigerrandigt och har en tätare fiberkvalitet vilket ger en
bättre tryckavlastande effekt men också bättre andningsförmåga. Banden har optimerats med ett mjukare material på
insidan men också med större kardborreytor vilket ger en
bättre infästning. På plattformen finns två fästpunkter som
ger en högre stabilitet. 405 Pucci® Air-T modellen har ett
uttag för tummen som placerar den i ett ringgrepp.
413 Pucci® Air har en cirkulär blåsa som är lika stor ulnart
som radialt. Sammantaget har vi gjort världens första
tonusreducerande ortoser designade för barn! Häng med
Pucci® Snötigern du också!

Pucci® Air-T Barn Snowtiger, Vä/hö
405EU-SPL Pucci® Air-T Barn Snowtiger Vänster
405EU-SPR Pucci® Air-T Barn Snowtiger Höger
413EU-SPL Pucci® Air Barn Snowtiger Vänster
413EU-SPR Pucci® Air Barn Snowtiger Höger

Extra klädsel
405EU-PSL Pucci® Extraklädsel till 405 Barn Snowtiger Vänster
405EU-PSR Pucci® Extraklädsel till 405 Barn Snowtiger Höger
413EU-PSL Pucci® Extraklädsel 413 Barn Snowtiger Vänster
413EU-PSR Pucci® Extraklädsel 413 Barn Snowtiger Höger

Mått-tabell
Handbredd 45-80 mm
Måttet tas över MCP-lederna

facebook.com/Mediroyalnordic • mediroyal.se
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Helt nya
®
Pucci 2.0
UNDER MER ÄN TIO ÅR HAR DEROYAL PUCCI®ORTOSERNA FUNNITS PÅ MARKNADEN.

Antalet patienter i Europa och USA som fått hjälp under dessa år
kan räknas i tusental. DeRoyal Pucci® har under dessa år blivit en
naturlig del i det kliniska rehabiliteringsarbetet vid neurologiska
skador för reducering av tonusökning vid spasticitet.
Den kliniska effekten av ortosen uppnås genom kombinationen av
den ställbara underarmsramen för handled/arm och den pumpbara
blåsan, som ger en dynamisk ortos. Den pumpbara blåsan ger
ett lätt tryck palmart under handens MCP-leder och proximala
falanger vilket hjälper musklerna att slappna av och öka den passiva
rörligheten. Den ger också minskad spasticitet genom att minska
den höga retbarheten i sträckreflexen, vilket ändrar muskelspolens
känslighet för uttänjning.
Bäst effekt uppnås om ortosen appliceras för 2-3 timmar och
sedan tas av för att åter appliceras några timmar senare. Pucciortoserna kan hjälpa till att såväl reducera tonuspåslag under dagen
men också ge en låg stretchterapi till en hand med kontrakturer.
För patienter som behandlas med botulinumtoxin kan DeRoyal
Pucci erbjuda en mängd fördelar eftersom den kan användas för att
överbrygga effekten mellan injektionerna. Under dessa 10
år på marknaden har vi samlat erfarenhet och detta har
resulterat i en uppdatering av hela Pucci®-sortimentet.
Vi kallar det nya sortimentet DeRoyal
Pucci® 2.0.
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PUNKTER VI FÖRBÄTTRAT PÅ NYA PUCCI® 2.0
• Förbättrad textil med bättre tryckupptagning och högre komfort.

Även banden har fått ett nytt material med microfiber på insidan för
högre komfort. Kardborrebanden har gjorts bredare och längre för
bättre infästning. Vid behov kan dessa justeras individuellt.

• Förbättrad design på 403 handrullen för både barn/geriatriska
patienter och vuxna.

• Mindre blåsa för artikel 405 och 413 för att bättre passa barn eller
geriatriska patienter. Dessa mindre blåsor är 65% av den tidigare
vuxna storleken och monteras enbart på den korta plattformen.

• Förbättrad infästning av banden med en kardborreyta direkt på
plattformen vilket ger en bättre stabilitet.

• Sammantaget kommer dessa förbättringar ge dig som behandlare
en ännu bättre effekt vid användning av DeRoyal Pucci®.

facebook.com/Mediroyalnordic • mediroyal.se
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DeRoyal Pucci® Hand Air, kort

Behandlingsortos som tillåter en fortskridande lätt passiv töjning till en hand
med kontrakturer genom den pumpbara luftkudden som ligger volart i handen.
Placera alltid luftkudden i patientens handflata före pumpningen. Luftventilen
på ortosen skall alltid ligga åt lillfingersidan. En tvättpåse medföljer. Finns i vänster- och högermodell. INDIKATIONER Förhindra och töja på kontrakturer.
403 DeRoyal Pucci® Hand Air, kort Vä/hö
403EU-PL Pucci® Air-Roll Geriatrik/Barn Vänster, Blå
403EU-PR Pucci® Air-Roll Geriatrik/Barn Höger, Blå
Extra klädsel
403EU-CPL Pucci® Air-Roll Klädsel Geriatrik/Barn Vänster, Blå
403EU-CPR Pucci® Air-Roll Klädsel Geriatrik/Barn Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm, Max omkrets: 100 mm

DeRoyal Pucci® Air T

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled. Ger lätt töjning åt hand och fingrar med ökad tonus. Luftblåsan är utformad så att den också
för ut tummen i en lätt volarabduktion till ett öppningsgrepp. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- och vänstermodell.
INDIKATIONER Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär
Accident).
405 DeRoyal Pucci® Air T, Vä/hö
405EU-PL Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Vänster, Blå
405EU-PR Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Höger, Blå
Extra klädsel
405EU-PCL Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Vänster, Blå
405EU-PCR Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Höger, Blå
Geriatrik/Barn (Kort plattform, liten blåsa). Handbredd 45-80 mm

DeRoyal Pucci® Air

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled. Luftblåsan i
ortosen är en pumpbar hel luftblåsa både för hand och fingrar. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- eller vänstermodell.
INDIKATIONER Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär
Accident).
413 DeRoyal Pucci® Air, Vä/hö
413EU-PL Pucci® Air Geriatrik/Barn Vänster, Blå
413EU-PR Pucci® Air Geriatrik/Barn Höger, Blå
Extra klädsel
413EU-PCL Pucci® Air Geriatrik/Barn Vänster, Blå
413EU-PCR Pucci® Air Geriatrik/Barn Höger, Blå
Geriatrik/Barn (Kort plattform, liten blåsa), Handbredd 45-80 mm

DeRoyal Pucci® Fingerskiljare för
barn

Ett mjukt fingerband för separering av fingrarna. Lätt att applicera med
kardborre och kan användas som ett komplement på alla Pucci®-ortoser
men även separat. Ger ett lätt stöd åt de proximala falangerna och håller
fingrarna i en lätt sträckning. Bandet är konstruerat av ett mjukt skummaterial vilket minskar risken för tryck vid ömtålig hud.
812-P DeRoyal Pucci® Fingerskiljare för barn
Handbredd 45-80 mm
Bandlängd: 40 cm
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Air-Soft Vilo-ortos

Ortosen ger stöd för fingrar, tumme och handled i en funktionell och/eller
viloställning. Aluminiumramen ger möjlighet att justera allt efter patientens
framsteg vid trauma/kontrakturer. Inga verktyg eller värme behövs. Viloortosen
är fodrad med ett ventilerande material. Kan tvättas i maskin i tvättpåse på låg
värme. Rekommenderas ej vid stark spasticitet. Mät handens bredd vid MCPlederna i mm. Tillverkas i vänster- och högerutförande.
325 Air-Soft Vilo-ortos, Vä/hö
Small, 57-70 mm (Handbredd over MCP)

XTW-Krage

En cervikalkrage utvecklad för långtidsimmobilisering. Ger bra stabilitet i flexion, extension, lateral böjning och axial rotation. Kragen har flex-zoner både
framtill och baktill för att minska risken för tryck och öka komforten. Skummaterialet i kragen är latexfritt. Levereras med ett extra set med polstring.
INDIKATIONER Cervikal instabilitet, frakturer, whiplash.
XTW-Krage
Artikelnummer
11252
11262
11272

Storlek
Infant kort
Infant standard
Barn Liten

Ålder
1-18 mån
9-24 mån
1-3 år

53-83 cm
73-94 cm
83-101 cm

11282
11292

Barn Kort
Barn Standard

2-5 år
3-6 år

89-114 cm
94-122 cm

Kroppslängd

Tabellen ger bara en storleksindikation. För bästa passform måste kragen
provas ut individuellt.

Philadelphiakrage

En cervikalkrage tillverkad av plastazote med plastförstärkningar. Ger ett bra
stöd i extension och flexion. Plastazotematerialet kan enkelt justeras och klippas
med sax vid behov. INDIKATIONER Cervikal instabilitet, frakturer, whiplash.
1023 Philadelphiakrage
Artikelnummer
1023-01
1023-00

Storlek
Infant kort
Infant standard

Höjd
32 mm
44 mm

Omkrets
15-20 cm
20-28 cm

Tabellen ger bara en storleksindikation. För bästa passform måste kragen
provas ut individuellt.

Nyckelbensbandage

En ortos för effektiv immobilisering av nyckelbenet vid frakturer eller
instabilitet. Ortosen har kardborreband vilket gör det mycket enkelt att
justera individuellt. Tillverkad av textil och skum-material som klarar väta.
Detta gör att det går att duscha med ortosen på.
INDIKATIONER Fraktur eller instabilitet av nyckelbenet.
3002 Nyckelbensbandage
Artikelnummer
3002-01
3002-02

Storlek
Infant
Infant standard

Ålder
0-3 år
44 mm

Omkretsmått i en åtta:
68-84 cm
92-116 cm

Omkretsmått i cm. Måttet tas som en 8 runt båda axlarna.
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Arm sling

En mitella speciellt utvecklad för barn med djup ficka för säker immobilisering. Axelbandet kan justeras individuellt och har en extra polstring för
hög komfort. INDIKATIONER Som avlastning vid gipsning av hand, underarm eller
överarm, nyckelbensfrakturer och axelskador.
1169 Arm sling
Artikelnummer
1169-01
1169-02

Storlek
Infant
Child

Ålder
0-3 år
3-10 år

Fickans storlek
13x23 cm
15x23 cm

Bandets bredd/längd
2,5 x 53 cm
2,5 x 69 cm

Genum Kidz Liga X

Baserad på EU4011/4111 med bakre kors för att förhindra hyperextension.
Dubbelleden är tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt. Ortosen
har elastiska kardborrband framtill och oelastiska baktill. Alla banden är
justerbara och kan klippas till rätt längd. Tillverkas i två material: latexfri
TriTex eller NeoTex. MR4051 Tillverkad av 3 mm och 1,5 mmm NeoTex
för bra värmeisolation. MR4151 Tillverkad av latexfri TriTex och SoftTex i
knävecket för bra ventilation. INDIKATIONER Ligamentsskador, instabilitet på
grund av deformitet och hyperextensionsproblem.
MR4051/MR4151 Genum Kidz Liga X
Storlek
1
2
3
4

Omfångsmått runt knäleden
21-24 cm
25-27 cm
27-30 cm
30-33 cm

Genum Liga X-EASE

Baserad på 4014/4114 med en öppningbar framsida för enkel applicering.
Ortosen kan enkelt appliceras utan att behöva dra upp den över foten. Det
bakre korset på ortosen förhindrar hyperextension effektivt. De andra banden
är justerbara och ger bra stöd och stabilitet. Ortosen har en dubbelled som är
tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt.Tillverkas i två material:
latefri TriTex eller NeoTex. MR4054 Tillverkad av 3 mm och 1,5 mmm
NeoTex för bra värmeisolation. MR4154 Tillverkad av latexfri TriTex och
SoftTex i knävecket för bra ventilation. INDIKATIONER Ligamentsskador,
instabilitet på grund av deformitet och hyperextensionsproblem.
MR4054/MR4154 Genum Liga X-EASE
Storlek
1
2
3
4
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Knäskydd Handboll, barn/ungdom

Ett unikt handbollsknäskydd tillverkat av ett stabiliserande och stötdämpande
NeoTex. Knäskyddet är anatomiskt anpassat för att uppnå optimal komfort med
optimal funktion. Den Kevlar™-försedda stötdämpande pelotten är utformad
för att skydda hela knät under aktiviteten. Med dess unika form uppnås god
dämpning vid samtliga fallvinklar mot knäleden. Ett unikt SoftTex-material i
knävecket ger mycket god användarkomfort.
MR8102 Knäskydd Handboll, barn/ungdom
Storlek
1
2
3
4
5
6

Omkrets knä
23-25 cm
25-27 cm
27-30 cm
30-33 cm
33-36 cm
36-39 cm

Knäimmo

Knä Im-mobiliser har utvecklats för att passa barn i åldrarna 3-14 år. Ortosen
är noggrant utformad och testad tillsammans med ortopedingenjörer och
barnkliniker för att ge optimalt stöd utan att bli klumpig. Ytmaterialet
är polyamidtrikå, med en kärna av polyesterskum, öppna celler för god
ventilation. Skenor av aluminium för enkel justering. Öppna fickor, så att
skenorna kan tas ur vid justering och vid tvätt av ortosen. Kardborrbanden är
enkla att fästa och kan lätt justeras med en sax. Ortosen justeras enkelt i längd
innanför de markerade sömmarna. Vid justering, klipp ovanför sömmen så
fransar materialet ej upp.
EU4701 Knäimmo
Storlek
Small
Medium
Large

Höjd (cm)
30
35
40

Knä (cm)
29-23
36-25
44-30

Vad (cm)
25-19
31-22
39-25

Färg
Blå
Blå
Blå

Knäimmo barn, 25 cm

En knäimmo tillverkad av ett latexfritt skum-material med öppna celler.
Kardborrband och metallskenor för att enkelt kunna justera ortosen individuellt. Levereras också med en skumprofil för flexionsstöd baktill på knäleden vid
sängliggande immobilisering. INDIKATIONER Vid knätrauma eller post-operativt.
1497 Knäimmo barn, 25 cm
Artikelnummer
1497
1497
1497

Storlek
Small
Medium
Large

Ålder
0-3 år
3-7 år
7-10 år

Omkrets mitt på låret
20-25 cm
25-30 cm
30-36 cm

Fotledsstöd AIR

Ett fotledsstöd med luftkammare för en effektiv kompression och immobilisering. Kardborrband gör det enkelt att justera både omfång och storlek på fotplattan. Universal höger och vänster samt låg profil. INDIKATIONER Vid fotledsskada eller annan fotledsinstabilitet.
Fotledsstöd AIR
Artikelnummer
AB2362
AB2361

Storlek
Infant
Small

Ålder
2-6 år
7-12 år

Ortosens längd
15 cm
21,5 cm
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Inline Walker Air

En fotledswalker för effektiv stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen har också inbyggda luftkammare som kan pumpas för en effektiv kompression. Detta ger både en större stabilitet och högre kompression. Ortosen har
en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Justerbara kardborrband
för individuell justering. INDIKATIONER Vid kraftigare fotledsskada, fotledsfraktur eller post-operativt.
1549 Inline Walker Air
Storlek
Infant

Ålder
5-8 år

Skostorlek
26-30

Inline Walker

En konventionell fotledswalker med skenor för stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre
grepp. Justerbara kardborrband för individuell justering. INDIKATIONER Vid
fotledsskada, fotledsfraktur eller post-operativt.
1553 Inline Walker
Storlek
Infant

Ålder
5-8 år

Skostorlek
26-30

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
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic

mediroyal.se • facebook.com/Mediroyalnordic

