THE ARMIS™ ANKLES
BY MEDIROYAL

ARMIS™ LIGHT FOTLED
Flexibel och låg profil men ändå stark
och tuff. Det är en bra beskrivning av
vår nya Armis™ Light Ankle.
Tillverkad av laminerat airmesh-material
som ger bra ventilation och stabilitet. Externa
stabiliseringselement runt fotleden ger bra
lateral och medial stabilitet. Boa® Closuresystemet har integrerats på ortosens baksida
för att ge en lägre profil framtill. Systemet har
en polymerbelagd stålwire som tillsammans
med nylonguiderna på framsidan ger en
oöverträffad stabilitet.
Mest användbara
För att öka greppet i ortosen på insidan har
vi lagt till ett semi-elastisk friktionsneopren
under fotdelen. Materialet har en
kardborrefunktion på ytan där extrabandet
kan fästas för att ge individuellt stöd.
Extrabandet som kryssas runt fotleden har
designats för att fästas in över Boa®-systemet
för att skydda det från stötar. Ortosen kan
användas utan extrabandet om ett lättare
stöd behövs. Denna unika kombination gör
Armis™ Light Ankle till en av marknadens
mest användbara ortoser.

ARMIS™ FOTLED
Krävande aktiviteter behöver hållbara
och funktionella lösningar.
Därför har vi på Mediroyal utvecklat Armis™
fotledsortos. Den är tillverkad av ballistisk
Nylon med rip-stop funktion som klarar de
allra mest krävande aktiviteterna. Armis™
fotleden är utrustad med Boa® Closure System
som gör applicering snabb, stabil och enkel.
Systemet har en ytbehandlad stålvajer som
ger styrka och hållbarhet tillsammans med
nylonöglorna och vajer-guiderna i plast.
Marknadens tuffaste
Ortosen har en låg profil utan sömmar
under foten och över hälsenan finns ett
andningsaktivt och elastisk material. Den
mediala och laterala stabiliteten kommer från
de två plastskenor som finns integrerade
på sidorna av ortosen. De individuella
kryssbanden används för att ge extra stabilitet
för fotleden. Kombinationen av the Boa®systemet, plastskenorna och de individuella
kryssbanden gör Armis™ fotledsortos till en av
marknadens tuffaste.

ARM YOURSELF
WITH ARMIS™

MBA140 ARMIS™ LIGHT FOTLED
Storlek		
XX-Small		
X-Small		
Small		
Medium		
Large		
X-Large		

Mått runt fotledsknölarna
14-16 cm
16-18 cm
18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-26 cm

Boa® är ett registrerat varumärke av Boa Technology Inc.

MBA141 ARMIS™ FOTLED
Storlek		
X-Small		
Small		
Medium		
Large		
X-Large		
XX-Large		

Mått runt fotledsknölarna
16-18 cm
18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-28 cm
28-32 cm

Boa® är ett registrerat varumärke av Boa Technology Inc.

Indikationer Lateral eller medial fotledsinstabilitet, akuta fotledsskador eller kronisk
fotledsinstabilitet.
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