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MATERIAL I VÅRA

BASETEX
BASETEX PLUS

Ett stabilt material utvecklat speciellt
för handledsortoser. Ger bra kompression och stöd. BaseTex Plus har högre
kompression än BaseTex.
PRODUKTER I MATERIALET

Thenax Basic mellan
Thenax Basic kort

SOFTTEX

Är ett andningsaktivt material som
transporterar bort fukt från huden.
Microfleece på insidan gör materialet särskilt lämpat för patienter med
känslig hud.

SENSITEX

Är ett slitstarkt syntetiskt
textilmaterial med läderkänsla. Materialet har mikroporer som tillåter fukt
passera lätt och huden att
andas.
PRODUKTER I MATERIALET

Thenax formAT kort
Thenax formAT mellan

PRODUKTER

TRITEX

En unik, tredimensionell, väv som
är lätt, elastisk och tryckupptagande.
Materialet ger en bra kompression och
ventilerar huden effektivt.

NEOTEX

Är ett specialutvecklat
neoprenmaterial med slutna celler.
Materialet har en hög elasticitet, bra
värmeisolerande egenskaper och tar
inte upp fukt.

Ett slitstarkt, specialvävt, material
med smutsavvisande yta. Väven har
en nätstruktur som tillåter huden att
andas. Materialet är snabbtorkande.
PRODUKTER I MATERIALET

PRODUKTER I MATERIALET

Thenax Tritex mellan
Thenax Tritex kort
Thenax Tritex mellan
Thenax Tritex kort
Manex Thenax primär
Thenax Duo mjuk
Thenax Duo stabil

WEBTEX

PRODUKTER I MATERIALET

Thenax FormAT kort
Thenax FormAT mellan
Thenax FormAT lång

Thenax Opus mellan
Thenax Opus kort

THENAX BASIC
EU2014

EU2015

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

stöd över thenarmuskulaturen. Justerbart tumgrepp
och helt latexfri.

Thenax Basic är tillverkad i BaseTex
och designad i ett stycke.

INDIKATIONER

Tumortosen ger ett flexibelt stöd åt tummens
abduktion. Vid applicering dra kardborrstängningen
utåt/uppåt och fäst. Detta ger en bra kompression och

Skador orsakade av arbetsrelaterande situationer, till
exempel triggertumme, artros eller artrit.

40o

EU2014 Thenax Basic beige Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

EU2015 Thenax Basic kort beige Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

Hand & tumme

Thenax Opus mellan

EU2034

Tillverkad i WebTex. För patienter som arbetar i fuktiga miljöer och vill ha en
snabbtorkande ortos har vi tagit fram dessa modeller. Designen ger bra stöd
över thenarmuskulaturen och hjälper tummen i abduktion. Justerbart tumgrepp.
Latexfri.
EU2034 Thenax Opus mellan svart, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

40o
X-Large

18-20 cm 20-22 cm

EU2035 Thenax Opus kort svart, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

X-Large

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

18-20 cm 20-22 cm

Thenax TriTex mellan

EU2074 beige
EU2076 svart

Tillverkad i TriTex. Dessa modeller är speciellt utvecklade för tryckkänsliga
patienter. TriTex materialet tar effektivt upp tryck från skena eller band och ser
till att hudytan ventileras. Designen ger bra stöd över thenarmuskulaturen och
hjälper tummen i abduktion. Justerbart tumgrepp. Latexfri.
INDIKATIONER CMC ledsmärta-artros, reumatiska problem artrit, överansträngning eller stukning.
EU2074 Thenax TriTex mellan beige, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

40o
X-Large
Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

18-20 cm 20-22 cm

EU2076 Thenax TriTex mellan svart, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

Thenax TriTex kort, Vä/hö

EU2077 svart
EU2075 beige

Tillverkad i TriTex. Dessa modeller är speciellt utvecklade för tryckkänsliga
patienter. TriTex materialet tar effektivt upp tryck från skena eller band och ser
till att hudytan ventileras. Designen ger bra stöd över thenarmuskulaturen och
hjälper tummen i abduktion. Justerbart tumgrepp. Latexfri.
INDIKATIONER CMC, ledssmärta, artros, reumatiska problem, artrit, överansträngning och vid stukning.
EU2077 Thenax TriTex kort svart, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

40o
Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

EU2075, Thenax TriTex kort beige, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

X-Large

18-20 cm 20-22 cm
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THENAX
OPPONENT
MR2181

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

Thenax Opponent är ortosen med
många möjligheter.
Ortosen kan användas både som aktiv dag-och/eller
nattortos.
• Den Håller CMC 1-led i palmarabduktion
• Maximerar ledutrymmet
• Undviker tryck på CMC 1, mindre kraft på leden.
En cirkulär ortos med thermoplast och textilt
material, som ger stöd/ avlastning palmart,
genom den thermoplast som formas individuellt på
patienten med hjälp av varmvatten. Plasten
kan också formas direkt i fickan. Genom det påsydda

Storlek

XX-Small X-Small

Omkrets

10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Thermoplasten måste tas ut innan tvätt.

INDIKATIONER

Aktivitetsortos mot smärta, svaghet i
muskulatur, inskränkt öppningsgrepp. Ofrivilliga
muskelspänningar. Nattortos för avlastning, hindra/
påverka adduktionskontraktur, bättre förutsättning
för aktiviteter dagtid. Post.op efter, till exempel,
Interpositionsplastik i CMC 1.

40o

MR2181 Thenax Opponent stabil, Vä/hö
Small

extrabandet vid tumgreppet kan extra stabilitet fås
kring MCP-1, CMC- 1 och thenarmuskelaturen.
Extrabandet är lätt att applicera och lätt att klippa bort
om funktionen inte behövs.

Medium

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

Hand & tumme

Manex-Thenax Primär mjuk

MR2182

En kort handledsortos med tumdel för effektiv smärtlindring. Extrabandet
runt handleden ger ett bra stöd åt tummens CMC-1 led utan att störa handens
öppningsgrepp. Ortosen är cirkulärt designad med tre kardborrar dorsalt. Kardborrknäppning med plös i Lycra gör ortosen enkel att applicera. Designen och
materialet gör ortosen mycket lämplig för tryckkänsliga patienter.
INDIKATIONER Smärta, svaghet, artros, reumatiska problem, artrit och vid tendiniter.
MR2182 Manex-Thenax Primär mjuk, Vä/hö
Storlek

XX-Small X-Small

Omkrets

10-12 cm

Small

40o
Medium

Large

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm 18-20 cm

Thenax Duo mjuk

MR2183

En tumortos utvecklad för att stabilisera tummens MCP-, CMC-1 led och themarmuskulaturen. Ortosen har ett reglerbart band dorsalt för att kunna ändra
tummens position i palmar och radialabduktion vid exempelvis en begynnande
adduktionskontraktur. Bandets dragriktning avlastar tummen effektivt. Lättapplicerad kardborrknäppning med Lycra.
INDIKATIONER Avlastning/smärtlindring av tummen.
MR2183 Thenax Duo mjuk, Vä/hö
Storlek

XX-Small X-Small

Omkrets

10-12 cm

40o
Small

Medium

Large
Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm 18-20 cm

Thenax Duo stabil

MR2184

Utvecklad för att stabilisera tumlederna, stödja thenarmuskulaturen och minska
felställningen vid inskränkt öppningsgrepp av tummen. Det dorsala bandet ger
ett effektivt stöd tillsammans med en tunn insydd plast runt thenarmuskulaturen. Detta ger ett bra stöd i palmarabduktion. Ortosen är fodrad med Lycra för
optimal komfort. Lättapplicerad kardborrknäppning med plös i Lycra.
INDIKATIONER Hindra, påverka och töja på en adduktionskontraktur och vid
ofrivilliga muskelspänningar.
MR2184 Thenax Duo stabil, Vä/hö
Storlek

XX-Small X-Small

Omkrets

10-12 cm

40o
Small

Medium

Large

13-14 cm 14-16 cm 16-18 cm 18-20 cm

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.
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THENAX
FORMAT NT
EU2052

EU2051

EU2050

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

Thenax FormAT är ett unikt koncept
med thermoplast och textil ortos.

överansträngd tumme, artrit och artros.

Tillverkad i NeoTex. Thermoplasten formas
individuellt på patienten med hjälp av varmvatten. På
insidan finns en ficka för thermoplasten. Plasten kan
också formas direkt i fickan med hjälp av varmvatten.
Detta ger en hög komfort och ett bra individuellt
stöd. Finns i tre olika längder.

INDIKATIONER EU2051

INDIKATIONER EU2050

Vid smärta, svaghet

Vid Ulnar/radial
kollateralligament skada, degenerativa problem, ZIGZAG-tumme/skomakartumme till följd av RA.

Vid Morbus De Quervain ,
postop, tumfraktur/senskada, artrit, vid tonusökning
i tummen för att bibehålla tummen i funktionell
position under aktivitet, till exempel spela golf.

INDIKATIONER EU2052

40o

EU2050 Thenax FormAT Kort, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 12-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

EU2051 Thenax FormAT Mellan, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 12-14 cm 14-16 cm 16-18 cm

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

EU2052 Thenax FormAT Long, Left/right
Storlek

X-Small

Small

Medium

Omkrets 12-14 cm 14-16 cm 16-18 cm
Thermoplasten måste tas ut innan tvätt.

Large

X-Large

18-20 cm 20-22 cm

Hand & tumme

Thenax FormAT kort IT

EU2061

Tillverkad i SensiTex. Kombinationen med thermoplast och ett stabilt & slitstarkt material ger en optimal stabilitet för patienten. Thermoplasten formas
individuellt på patienten med hjälp av varmvatten. På insidan finns en ficka för
thermoplasten. Plasten kan också formas direkt i fickan med hjälp av varmvatten. Justerbart tumgrepp. Latexfri.
INDIKATIONER Vid smärta, svaghet, överansträngd tumme och vid artrit och
artros.
EU2061 Thenax Form AT IT kort beige, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Omkrets

13-14 cm

14-16 cm 16-18 cm

Medium

Large

40o
X-Large

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

18-20 cm 20-22 cm

Thenax FormAT mellan IT

EU2062

Tillverkad i SensiTex. Kombinationen med thermoplast och ett stabilt & slitstarkt material ger en optimal stabilitet för patienten. Thermoplasten formas
individuellt på patienten med hjälp av varmvatten. På insidan finns en ficka för
thermoplasten. Plasten kan också formas direkt i fickan med hjälp av varmvatten. Justerbart tumgrepp. Latexfri.
INDIKATIONER Vid Ulnar/radial kollateralligament-skada, degenerativa problem,
ZIG-ZAG tumme/skomakartumme till följd av RA och vid Morbus De Quervain.
EU2062 Thenax Form AT IT mellan beige, Vä/hö
Storlek

X-Small

Small

Omkrets

13-14 cm

14-16 cm 16-18 cm

Medium

Large

40o
X-Large

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

18-20 cm 20-22 cm
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MANEX
RHEUMA
POLLUS KIDZ
MR2921

Handledsortos för barn, tillverkad i
SoftTex och med en tumdel i 0,8 mm
plast.

stöd åt tummen i abduktion. Plastdelen formas för
hand och håller sedan formen utan att man behöver
använda varmt vatten.

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

INDIKATIONER

40o

MR2921 Manex Rheuma Pollus-Kidz, Vä/hö
Storlek

X-Small

Omkrets

10-11 cm 11-13 cm

Small

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

Medium

Large

X-Large

13-14 cm

14-15 cm

15-17 cm
Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

Hand & tumme

Thenax Rheuma Form AT-Kidz

MR2922

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.
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
Storlek

X-Small

Omkrets

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

Small

Medium

40o

Large
13-14 cm
Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

Thenax Opponent Kidz

MR2923

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.
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
Storlek

Small

Omkrets

10-11 cm 11-13 cm

Medium

40

o

Måttet tas runt
handleden i
centimeter.

Large
13-14 cm

facebook.com/Mediroyalnordic • mediroyal.se

11

EU2090
EU2091
EU2092
EU2093

Extra stabiliserande band
Universal storlek. Passar de flesta av våra handleds- och tumbandage. Gjord av semielastisk velour för optimal komfort och stöd.
Appliceras enkelt på förlängningen av kardborren på bandaget. Fäst
haken på extra bandet mot velouren på bandaget och spänn det runt
handleden.
EU2090 Extra stabiliserande band beige
50 mm bred, universal storlek 13-22 cm.

EU2091 Extra stabiliserande band svart
50 mm bred, universal storlek 13-22 cm.

EU2092 Extra stabiliserande band beige
30 mm bred, universal storlek 13-22 cm.

EU2093 Extra stabiliserande band svart
30 mm bred, universal storlek 13-22 cm.

Mediroyal
finns för dig
SNABBA LEVERANSER OCH BRA SERVICE
Mediroyal finns till för att du ska hitta rätt
produkter för dig och din verksamhet.
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår kunniga kundtjänst. Du når oss
på 08-506 766 00, info@mediroyal.se, social media eller på fax 08-506 766 90.
Vår kundtjänst har öppet måndag till torsdag mellan 08:30-16:00 och på fredagar
mellan 08:30-15:00. Vi ser fram emot att kunna hjälpa dig.

allt

SAJ

finns på

JTEN

mediroyal.se
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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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