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PUCCI
SNOWTIGER
®

405EU AIR-T med anatomisk blåsa
413EU AIR med cirkulär blåsa

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
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

40o
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DEROYAL
®
PUCCI AIR
413EU PUCCI® AIR VUXEN

Pucci® Air har en cirkulär blåsa som är
monterad på en plattform. Blåsan är lika
stor ulnart som radialt.
Plattformen har en metallskena integrerad och kan
justeras individuellt efter patientens handledsvinkel. Det
är viktigt att justera ramen så att fingrarna kan greppa om
blåsan när den är tömd. Efter applicering pumpas blåsan
upp för att ge individuellt stöd över MCP-lederna i kombination med mer handledsextension. Tummen kan placeras

runt blåsan eller vid sidan beroende på patientens rörlighet.
Klädseln är tillverkad av ett material med bra ventilation
och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra komfort.
Klädseln kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer. Skenan måste tas ut vid tvätt.
INDIKATIONER Tonusreduktion och för att förhindra eller
töja på kontrakturer vid stroke eller neurologisk skada.
Extra klädsel

Air

x-lång

Pucci®

X-Lång (Lång plattform, vuxenblåsa)
Handbredd 100-130 mm
413EU-XL Pucci Air Extra Lång Vänster, Blå
413EU-XR Pucci Air Extra Lång Höger, Blå

vuxen

413EU DeRoyal

Vuxen (Standardplattform, vuxenblåsa)
Handbredd 80-110 mm
413EU-L Pucci Air Vuxen Vänster, Blå
413EU-R Pucci Air Vuxen Höger, Blå

geriatrik/
barn

4

413EU-CXL Pucci Air Extra Lång Vänster, Blå
413EU-CXR Pucci Air Extra Lång Höger, Blå
413EU-CL Pucci Air Vuxen Vänster, Blå
413EU-CR Pucci Air Vuxen Höger, Blå
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
413EU-PL Pucci Air Geriatrik/Barn Vänster, Blå
413EU-PR Pucci Air Geriatrik/Barn Höger, Blå

40o
Måttet för handbredden
tas i mm.

Måttet tas från vola.

X-Lång
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Vuxen

Geriatrik/Barn
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405EU DEROYAL PUCCI® AIR T

Pucci® Air-T har en anatomiskt formad
blåsa med uttag för tummen.
Blåsan är fastmonterad på plattformen som har en metallskena integrerad och kan justeras individuellt efter patientens handledsvinkel. Det är viktigt att justera ramen så att
fingrarna kan greppa om blåsan när den är tömd. Efter applicering pumpas blåsan upp för att ge individuellt stöd över
MCP-lederna i kombination med mer handledsextension.

Extra klädsel

x-lång

X-Lång (Lång plattform, vuxenblåsa)
Handbredd 100-130 mm
405EU-XL Pucci Air-T Extra Lång Vänster, Blå
405EU-XR Pucci Air-T Extra Lång Höger, Blå

vuxen

405EU DeRoyal Pucci® Air T

Vuxen (Standardplattform, vuxenblåsa)
Handbredd 80-110 mm
405EU-L Pucci Air-T Vuxen Vänster, Blå
405EU-R Pucci Air-T Vuxen Höger, Blå

geriatrik/
barn

Tummen får ett bra stöd i ringgrepp med blåsan. Klädseln
är tillverkad av ett material med bra ventilation och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning
och med microfiber på insidan för bra komfort. Klädseln
kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer.
Skenan måste tas ut vid tvätt.
INDIKATIONER Tonusreduktion och för att förhindra eller
töja på kontrakturer vid stroke eller neurologisk skada.

405EU-CXL Pucci Air-T Extra Lång Vänster, Blå
405EU-CXR Pucci Air-T Extra Lång Höger, Blå
405EU-CL Pucci Air-T Vuxen Vänster, Blå
405EU-CR Pucci Air-T Vuxen Höger, Blå
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
405EU-PL Pucci Air-T Geriatrik/Barn Vänster, Blå
405EU-PR Pucci Air-T Geriatrik/Barn Höger, Blå

40o
Måttet för handbredden
tas i mm.

X-Lång

Måttet tas från vola.

Vuxen

Geriatrik/Barn
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DEROYAL
®
PUCCI AIR-ROLL
403EU DEROYAL PUCCI® AIR-ROLL

Pucci® Air-Roll är en behandlingsortos
som hjälper till att ge lätt passiv töjning i
kombination med ett effektivt skydd från
tryck i handflatan.
Patienter med kraftiga fingerkontrakturer får ofta problem med volarhygienen samt tryck i vola eller på fingertopparna. Pucci® Air-Roll är en effektiv ortos som går att
få in i handen även på patienter med kraftiga kontrakturer.
I specialfall kan man ta ut blåsan från överdraget och börja
403EU DeRoyal Pucci® Air Roll
Handbredd 80-120 mm
Q Max omkrets: 180 mm
403EU-L Pucci Air-Roll Vuxen Vänster, Blå
403EU-R Pucci Air-Roll Vuxen Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm
Q Max omkrets: 100 mm
403EU-PL Pucci Air-Roll Geriatrik/Barn Vänster, Blå
403EU-PR Pucci Air-Roll Geriatrik/Barn Höger, Blå
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med den separat för att ge en tryckavlastning och töjning.
Klädseln är tillverkad av ett material med bra ventilation
och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra komfort.
Klädseln kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer. Skenan måste tas ut vid tvätt.
INDIKATIONER För att förhindra eller töja på kontrakturer,
förbättra volarhygienen eller tryckavlasta vola eller fingertoppar vid kraftigare kontrakturer/spasticitet.
Extra klädsel
403EU-CL Pucci® Air-Roll Klädsel Vuxen Vänster, Blå
403EU-CR Pucci® Air-Roll Klädsel Vuxen Höger, Blå
403EU-CPL Pucci® Air-Roll Klädsel Geriatrik/Barn Vänster, Blå
403EU-CPR Pucci® Air-Roll Klädsel Geriatrik/Barn Höger, Blå

40o
Måttet för handbredden tas i mm.

403
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DEROYAL
®
PUCCI EZE
411EU DEROYAL PUCCI® EZE

Är en konventionell finger- och handortos med en mjuk plattform och två statiska handrullar.
Denna ortos är utvecklad för att tillåta fortskridande
behandling av kontrakturer i fingrar, hand och handled.
Handledpositionen kan optimeras genom den formbara
skumplastramen i aluminium. Genom en stor eller liten
handrulle sker fortskridande extension av fingrar och
hand. Ortosen är lätt att justera utan värme eller verktyg.
411EU DeRoyal Pucci® EZE
Handbredd 80-110 mm
411EU-L Pucci EZE Vuxen Vänster, Blå
411EU-R Pucci EZE Vuxen Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm
411EU-PL Pucci EZE Geriatrik/Barn Vänster, Blå
411EU-PR Pucci EZE Geriatrik/Barn Höger, Blå

Klädseln är tillverkad av ett material med bra ventilation
och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra komfort. Klädseln kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse
medföljer. Skenan måste tas ut vid tvätt.
INDIKATIONER För att förhindra eller töja på kontrakturer
vid stroke eller neurologisk skada.
Extra klädsel
411EU-CL Pucci EZE Klädsel Vuxen Vänster, Blå
411EU-CR Pucci EZE Klädsel Vuxen Höger, Blå
411EU-PCL Pucci EZE Klädsel Geriatrik/Barn Vänster, Blå
411EU-PCR Pucci EZE Klädsel Geriatrik/Barn Höger, Blå

40o
Måttet tas från vola.
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DEROYAL PUCCI
REFLEX

®

415EU DEROYAL PUCCI® REFLEX

DeRoyal Pucci® Reflex har utvecklats
som en kombinationsortos.
Ortosen ger möjlighet för en lätt passiv töjning av handen
och fingrarna med flexionskontrakturer genom den justerbara fingerplattan. Plattan kan enkelt bytas ut mot en stor
eller liten handrulle för fortskridande extension av finger/
hand. Skumplastramen kan enkelt justeras för optimal
handleds- och tumposition. Ortosen finns också i barnstor-

lek. Klädseln är tillverkad av ett material med bra ventilation och tryckupptagning. Banden är breda för optimal
tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra
komfort. Klädseln kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer. Skenan måste tas ut vid tvätt.
INDIKATIONER Tonusreduktion och för att förhindra eller
töja på kontrakturer vid stroke eller neurologisk skada.
Extra klädsel

415EU DeRoyal Pucci® Reflex
Handbredd 80-110 mm
415EU-L Pucci Reflex Vuxen Vänster, Blå
415EU-R Pucci Reflex Vuxen Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm
415EU-PL Pucci Reflex Geriatrik/Barn Vänster, Blå
415EU-PR Pucci Reflex Geriatrik/Barn Höger, Blå

415EU-CL Pucci Reflex Klädsel Vuxen Vänster, Blå
415EU-CR Pucci Reflex Klädsel Vuxen Höger, Blå
415EU-PCL Pucci Reflex Klädsel Geriatrik/Barn Vänster, Blå
415EU-PCR Pucci Reflex Klädsel Geriatrik/Barn Höger, Blå

40o
Måttet för handbredden
tas i mm.
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Måttet tas från vola.

415

AIR-SOFT®
325

EN LÄTT OCH LUFTIG VILOORTOS SOM
GER STÖD för handled, tumme och fingrar.

Ortosen har en justerbar aluminiumram som
enkelt kan anpassas till patienten genom att böjas
till. Detta gör att det går att följa patientens olika
behov i rehabiliteringen genom att gradvis justera
den. Ortosen är polstrad med ett ventilerande och
tryckavlastande skum-material. Bandens infästning
kan ske över hela ytan på ortosen vilket ökar
325 AIR-SOFT®, Vä/hö
Storlek
Small (B)
Medium (C)
Large (D)

Bredd över MCP-lederna
57-70 mm
70-85 mm
85-95 mm

40o

justerbarheten och funktionen. Ortosen kan tvättas
i maskin om man använder en tvättpåse. Air-Soft är
lämplig som viloskena för patienter med ödem, smärta
eller behov av långvarig positionering av handleden
utan förekomst av spasticitet. Kan tvättas i maskin i
tvättpåse.
INDIKATIONER Postoperativt vid skada, ödem,
dropphand och vid stramhet i fingerflexorerna.

AIR-SOFT® STABIL
326

DETTA ÄR EN VIDAREUTVECKLING AV
325 AIR-SOFT® med en stabilare och förstärkt

ram och förbättrade band. Ortosen ger ett bra stöd
över handled och fingrar samt tumme. Ortosens
band är anpassade efter den stabilare ramen. Över
handleden ligger ett bredare och stabilare band som
ger extra stabilitet över handleden. För att förhindra
att patienten kryper ur ortosen ligger ett band över
handryggen. Det är placerat ulnart och fästs radialt
på fingerplattan. Ortosens ram är justerbar och kan
326 AIR-SOFT STABIL, Vä/hö
Storlek
Small (B)
Medium (C)
Large (D)
X-Large (E)

Bredd över MCP-lederna
57-70 mm
70-85 mm
85-95 mm
95-105 mm

40o

justeras progressivt efter patientens behov. Ortosen
är polstrad med ett ventilerande och tryckavlastande
skum-material. Bandens infästning kan ske över
hela ytan på ortosen vilket ökar justerbarheten och
funktionen. Kan tvättas i maskin i tvättpåse.
INDIKATIONER Air-Soft Stabil är lämplig för
patienten med lätt till måttlig spasticitet, efter
botulinumtoxininjektion eller post-operativt vid
skada.

16
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DeRoyal Pucci® Fingerskiljare

812

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. Finns även i barnstorlek.
812 DeRoyal Pucci Fingerskiljare
812 Vuxen
Handbredd 80-110 mm
Bandlängd: 52 cm
812P Geriatrik/Barn
Handbredd 45-80 mm
Bandlängd: 40 cm

Basic Viloortos

Lättviktsortos med ställbar ram, klädd i Plastazote. Ger stöd åt fingrar,
tumme och handled i en funktionell och/eller viloställning. Tillåter
upp till 60° MCP-flexion och handled flexion/extension. Korsande
band säkrar handleden. Denna ortos kan tvättas för hand i mild
tvållösning och har löstagbara band. INDIKATIONER Postoperativt/skada och vid
CVA (Cerabral Vaskulär Accident). Rekommenderas ej vid stark spasticitet.

125

125 Basic viloortos, Hö/vä
Storlek

B-Small

C-Medium

D-Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Om måttet hamnar mellan två
storlekar, välj den större. Alla ortoser görs i höger- eller vänsterutförande.

Måttet för handbredden
tas i mm.

ALLA PRODUKTER PÅ
MEDIROYAL.SE
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Anti-spasticitetsskena

Bibehåller volara valvet och håller handen i reflex-inhiberande ställning.
Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. INDIKATIONER Spasticitet eller för
att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och
vänster modell.

TH1000

TH1000 Anti-spasticitetsskena, Hö/vä
Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd
vid MCP-lederna i mm. Ange vänster eller höger.

Måttet för handbredden
tas i mm.

Spasticitetsskena

Bibehåller volara valvet och håller handen i reflex-inhiberande ställning.
Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. INDIKATIONER Spasticitet eller för
att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och
vänster modell.

TH1001

TH1001 Spasticitetsskena, Hö/vä
Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid
MCP-lederna i mm. Ange vänster eller höger.

Måttet för handbredden
tas i mm.

Skena i funktionsställning

Bibehåller volara valvet och håller handen i reflex-inhiberande ställning.
Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft. INDIKATIONER Spasticitet eller för
att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och
vänster modell.

TH1002

TH1002 Skena i funktionsställning, Hö/vä
Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid
MCP-lederna i mm. Ange vänster eller höger.

Måttet för handbredden
tas i mm.
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Neutral positionsskena

TH1003

Hjälper till att hålla hand och handled i neutral vilande ställning. Tillverkad i
3,2 mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa skenan
med vatten eller varmluft. INDIKATIONER Spasticitet eller för att förhindra CVA
(Cerebral Vaskulär Accident).
TH1003 Neutral positionsskena, Hö/vä
Måttet för handbredden
tas i mm.

Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid
MCP-lederna i mm. Ange vänster eller höger.

Skena i funktionsställning,
perforering Mini

TH1004

Måttet för handbredden
tas i mm.

Håller hand och handled i funktionell-/viloposition. Handled 30 grader
extension, MCP-leder 50 grader flexion, IP-leder 10–30 grader flexion.
Tillverkad i 3,2mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa
delar av skenan med vatten eller varmluft. Perforeringen är strategiskt placerad
för att sörja för maximal ventilation utan att påverka skenans stabilitet. Ortosen
inkluderar tryckavlastande kardborreband i materialet Velfoam. INDIKATIONER
Spasticitet (Observera handledens vinkel vid tonusökning), vid
CVA (Cerebral Vaskulär Accident) och/eller vid/förhindra kontrakturer.
Höger- och vänstermodell.

Skenan kan
kompletteras med
ett löstagbart foder i
velfoam, blå TH1012.

TH1004 Skena i funktionsställning Perforering Mini, Hö/vä
Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid
MCP-lederna i mm.

Skena i viloställning, stöd tummens
thenarmuskelatur

TH1005

Måttet för handbredden
tas i mm.

Håller hand och handled i handens viloposition. Handled: 20 graders extension,
MCP-leder: 40 grader flexion och lätt flexion i IP-lederna. Tummen i palmarabducerat läge med stöd åt thenarmuskelaturen för att stabilisera, smärtlindra,
motverka adduktionskontrakturer för ett bättre grepp. Tillverkad i 3,2 mm
DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa delar av skenan
med vatten eller varmluft. Ortosen inkluderar tryckavlastande kardborreband i
materialet Velfoam. INDIKATIONER Reumatoid artrit. Postoperativ, muskelförsvagning och förhindra kontrakturer. Vid Stroke – slapp pares. Spasticitet.
(observera handledens vinkel vid tonusökning).

Skenan kan kompletteras
med ett löstagbart foder
i velfoam, blå TH1015
samt ”vingar” med hål
för kardborreband.
TH1013 placeras över
led/leder, TH1014 över
tumme.
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TH1005 Skena viloställning stöd Tummens thenarmuskelatur Hö/vä
Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid
MCP-lederna i mm.

Hjälp för Hand & Arm

Skena i funktionsställning Barn,
perforering Mini

TH1600P

Håller hand och handled i funktionell/viloposition POSI (Position of safety
immobilisation). Handled 30 grader extension, MCP-leder 50 grader flexion,
IP-leder 10-30 grader flexion. Ofta används denna ortos i pre- och postoperativa behandlingen i samband med kirurgiska ingrepp. Kan minska stelhet och
svullnad. Ortosen används vanligtvis nattetid. Viktigt att ortosen är bekväm för
handen. Lederna får inte vila i översträckt läge. Tillverkad i 3,2 mm DeRoyal
Drape. INDIKATIONER Bibehålla och återupprätta funktioner, avlasta kroniskt
uttänjda muskler Spasticitet (OBS! handledens vinkel vid tonusökning), vid
CVA (Cerebral Vaskulär Accident).

Måttet för handbredden
tas i mm.

TH1600 P Skena i funktionsställning Barn, perforering Mini, Hö/vä
Storlek

Small

Bredd

50-65

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större. Mät handens bredd vid
MCP-lederna i mm.

Ödemhandske öppna fingrar

Mediroyal har nu tagit fram egna handskar med ett nytt hudvänligt material med
högre kompression. Detta för att optimera handskens funktion och komfort.
Förbättrat material, med högre komfort och kompression ger en bättre funktion.
Förbättrade sömmar med högre stretch. Optimerad passform mellan Dig I och
II. Förbättrat stöd över thenarmuskulaturen. Anpassad fingerlängd. Inkluderar
en pelott som läggs över Transversella Metacarpalbågen för ökad kompression
vid MCP-leder och/eller i fördjupningen av valvet mellan thenar och hypothenarmuskulaturen för en ökad palmar kompression. Möjlighet att köpa palmarpelotter separat i mjuk eller fast kvalitet. INDIKATIONER Ödembehandling postoperativt och efter stroke.
902 Ödemhandske öppna fingrar, Hö/vä
Storlek

Omkrets, mm

X-Small

178

Small

203

Medium

228

Large

255

Ödemhandske slutna fingertoppar

Levereras med
palmarpelott

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt
MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en
större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar.
Modellen finns i höger och vänster och i fyra
storlekar. Säljs styckvis.

Mediroyal har nu tagit fram egna handskar med ett nytt hudvänligt material med
högre kompression. Detta för att optimera handskens funktion och komfort.
Förbättrat material, med högre komfort och kompression ger en bättre funktion.
Förbättrade sömmar med högre stretch. Optimerad passform mellan Dig I och
II. Förbättrat stöd över thenarmuskulaturen. Anpassad fingerlängd. Inkluderar
en pelott som läggs över Transversella Metacarpalbågen för ökad kompression
vid MCP-leder och/eller i fördjupningen av valvet mellan thenar och hypothe...
narmuskulaturen för en ökad palmar kompression. Möjlighet att köpa palmarpefortsättning på nästa uppslag

902

903

Levereras med
palmarpelott.
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lotter separat i mjuk eller fast kvalitet. INDIKATIONER Ödembehandling postoperativt och efter stroke.
Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt
MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en
större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar.
Modellen finns i höger och vänster och i fyra
storlekar. Säljs styckvis.

904

903 Ödemhandske slutna fingrar, Hö/vä
Storlek

Omkrets, mm

X-Small

178

Small

203

Medium

228

Large

255

Ödemhandske, kort handled

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem. Tillverkad
i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Handledslängd och med öppet sprund. Slutna fingertoppar. Handsken använts dagtid och/eller på natten.
Tillverkas i höger – och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.
INDIKATIONER Förebyggande vid ödem vid tex akuta besvär efter avgipsning
eller kroniska besvär och stroke.
904 Ödemhandske, kort handled, Hö/vä

Levereras med
palmarpelott.

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt
MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en
större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar.
Modellen finns i höger och vänster och i tre
storlekar.

905

Levereras med
palmarpelott.

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt MCP-lederna,
utan att involvera tummen. Modellen finns i höger och vänster och i
storlek Large. Säljs styckvis.

Storlek

Omkrets, mm

Small

203

Medium

228

Large

255

Ödemhandske, slutna fingertoppar lång

Förbättrat material, med högre komfort och kompression, ger en bättre funktion. Förbättrade sömmar med högre stretch. Optimerad passform mellan Dig I
och II. Förbättrat stöd över thenarmuskulaturen. Anpassad fingerlängd. Inkluderar en pelott som läggs över Transversella Metacarpalbågen för ökad kompression vid MCP-leder och/eller i fördjupningen av valvet mellan thenar och
hypothenarmuskulaturen för en ökad palmar kompression. Möjlighet att köpa
palmarpelotter separat i mjuk eller fast kvalitet. Modellen har gjorts om på mer
än 12 punkter för att passa europeiska handmått. För att ytterligare öka handskens användning har en palmarpelott i viskoelastiskt skum tagits fram. Denna
är tillverkad i allergitestat och latexfritt material och har en densitet på 40 kg per
m3. I varje handske medföljer en pelott som kan användas volart i handsken för
att ge ett högre tryck lokalt. Palmarpelotten finns också i en högre densitet 55 kg
per m3 som kan köpas separat i 10-pack. INDIKATIONER Förebyggande vid ödem
vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.
905 Ödemhandske, slutna fingertoppar lång, Hö/vä
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Storlek

Omkrets, mm

Large

255

ÖDEMHANDSKE
MED SILIKONGREPP
906

FÖR ATT FÖRBÄTTRA GREPPET FÖR
PATIENTER som är i behov av ödemhandskar

har Mediroyal tillsammans med arbetsterapeut
Margareta Persson utvecklat en handske med öppna
fingertoppar med ett greppförstärkande mönster
av silikon. Detta mönster ger högre friktion vilket
leder till ett mer funktionellt grepp för patienten.
Mönstret är placerat över varje finger, över tummen
och thenarmuskulaturen samt över vola. Handsken
är tillverkad i Lycra® med bra kompression och
elastiska sömmar. Passformen över fingrar och
tumme har förbättrats och handsken har ingen söm

distalt. Handsken inkluderar en pelott som läggs över
Transversella Metacarpalbågen för ökad kompression
vid MCP-leder och/eller i fördjupningen av valvet
mellan thenar och hypothenarmuskulaturen för en
ökad palmar kompression. Finns i höger respektive
vänsterutförande.
INDIKATIONER Postoperativ ödembehandling eller
ödembehandling efter stroke.

Omkretsmått runt
MCP-lederna i mm.

906 ÖDEMHANDSKE MED SILIKONGREPP, Höger/Vänster
Storlek
X-Small
Small
Medium
Large

Omkrets runt MCP-lederna
178 mm
203 mm
228 mm
255 mm

Levereras med
palmarpelott.
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907

Isotoner-handske, ¾-fingrar

Latexfria handskar med lätt kompression för lätt smärta och svullnad
av handen. Mjuk, sömlös konstruktion som eliminerar tryckpunkter.
Sömmarna är vända på utsidan av handsken, bort från huden. Isotonerhandsken
är den enda tillgängliga handsken utan sömmar vid basen av tummen - ett
känsligt område för smärta. Tillverkade av nylon och Lycra och tvåvägsriktning
på materialet. Behagliga för heldagsanvändning. Öppen fingertoppsdesign för
en aktiv hand. Lätt att ta av och på. Neutral färg. Säljs i par. INDIKATIONER
Svullnad/smärta orsakad av skada, artriter eller andra kroniska orsaker,
långtidsanvändning i arbete. Vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller
kroniska besvär och stroke.
907 Isotoner-handske, ¾-fingrar, parvis

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt
MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en
större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar.
Modellen finns i höger och vänster och i tre storlekar.
Säljs parvis.

908

Storlek

Omkrets, mm

Small

203

Medium

228

Large

255

Fingerhylsa för ödem

Hylsorna är tillverkade i samma kompressionsgivande Lycramaterial
som våra ödemhandskar. Fingerhylsorna är specialsydda för att kunna
överlappa omkretsmått från 30 mm upp till 85 mm beroende på storlek
som används. Sömmen är en så kallad rip-stop söm som inte löper och
hylsan kan därför klippas i önskad längd. Vid högre belastning kan
sömmen brännas lätt med öppen låga för att fästas. Fingerhylsorna finns i
tre olika storlekar: small, medium och large.
908 Fingerhylsa ödem, 5-pack
Storlek

Distalt omkrets- Proximalt omkretsmått, A
mått, B

Small

30-40 mm

50-65 mm

Medium

40-50 mm

60-75 mm

Large

50-60 mm

70-85 mm

Säljs i 5-pack.
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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
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