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HAND & TUMME
FUNKTIONELLA ORTOSER FRÅN MEDIROYAL

Orthoses is our passion
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Mediroyal – funktionell svensk design
Produktutveckling är en kombination av idéer, material, design och kunnande. Vi på 

Mediroyal har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla produkter som ger patienter 

ökad funktionalitet varje dag. För oss är ortoser en passion. Kvalitet, prestanda och  

design är alla faktorer som gör skillnad. Därför är vi extra stolta över att märka våra 

ortoser med Functional Swedish Design. 

Mediroyal Handledsskenor
Plastskenor för handledsortoser erbjuder en bättre dynamik och balans än metall- 
skenor eftersom de klarar av att följa med i handens rörelse. Nackdelen har varit 
att det kan vara svårt att anpassa dem till patienten. Mediroyal har därför arbetat 
med att ta fram en ny handledsskena som är mönsterskyddad. Den är tillverkad 
av Polyoximetylenplast, även kallad för POM. Det är en thermoplastisk sampolymer 
med bra dynamik, stabilitet och seghet. Den kan enkelt omformas med både 
varmluft och vatten. Designen har en delad kant nedtill på skenan för att ge mer 
dynamik och minska risken för tryck vid palmarflexion och belastning. Skenan 
finns i två olika längder och med två olika grader av stabilitet som anpassats till 
de olika materialen i Mediroyals handledsserier. 

 • MR2296 Kort Handledsskena Standard, Ljusblå 5-pack  

 • MR2297  Kort Handledsskena Stabil, Marinblå 5-pack

 • MR2298 Lång Handledsskena Standard, Ljusblå 5-pack

 • MR2299 Lång Handledsskena Stabil, Marinblå 5-pack

 Size XXS XS S M L XL XXL

 cm 12–13 13–14 14–16 16–18 18–20 20–22 21–23

Storlekstabell
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Mediroyal Origo

Origo är en ny serie med handledsortoser som ger bra kompression 
och stöd. Tillverkade av ett material med bomullsbas med inblandning 
av nylon och elastan. Utsidan har en slitstark struktur och insidan en 
mjuk och komfortabel yta. Stagkanten nedtill på handledsbandagen  
är utan kantband vilket ger en högre elasticitet och bättre anpassning 
till mer breda underarmar. Till alla handledsmodeller i Origo-serien 
levereras den stabilare handledsskenan.

Mediroyal Origo · Kort handled

• MR2260 – Svart • MR2210 – Beige

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. 
Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belast-
ning. Nedtill är stagkanten öppen för optimal elasticitet. Skenfickan är tillverkad av 
dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är justerbart. Levereras med  
kort handledsskena stabil. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid artrit,  
tendinit eller vid karpaltunnelsyndrom. 

Storlekar: XXS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande

Mediroyal Origo · Lång handled

• MR2261 – Svart • MR2211 – Beige

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. 
Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belast-
ning. Nedtill är stagkanten öppen för optimal elasticitet. Skenfickan är tillverkad av 
dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Runt handleden finns ett fem centimeter 
brett elastiskt kardborrband som ger extra stabilitet. Tumgreppet är justerbart.  
Levereras med lång handledsskena stabil.   

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid artrit eller 
 tendinit.

Storlekar: XXS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande

ORIGO



4   Mediroyal Hand & Tumme

facebook.com/Mediroyalnordic · www.mediroyal.se

Mediroyal Origo · Pollus Kort handled

• MR2262 – Svart • MR2212 – Beige

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge optimal passform runt handleden. 
Den korta tumdelen ger ett bra stöd för CMC-leden och thenarmuskulaturen. 
Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid

belastning. Nedtill är stagkanten öppen för optimal elasticitet. Skenfickan är 
tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är  
justerbart. Levereras med kort handledsskena stabil. 

Indikationer: Handledsinstabilitet och problem från CMC-leden, vid  
artrit eller tendinit.  

Storlekar: XXS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande

Mediroyal Origo · Kort handled med slutet tumgrepp

• MR2263 – Svart • MR2213 – Beige

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. 
Tumgreppet är fast och har tagits in något för att ge tummen mer stöd. Vid hand- 
leden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning.

Nedtill är stagkanten öppen för optimal elasticitet. Skenfickan är tillverkad 
av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Levereras med kort handledsskena 
stabil. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid artrit,  
tendinit eller vid karpaltunnelsyndrom. 

Storlekar: XXS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Origo Tetra · Kort handled

• MR2267 – Svart

Denna modell är speciellt anpassad för tetraplegiker genom att modellen är rakare 
skuren och något mindre än standardstorlekarna. Modellen är formsydd i tre delar  
för att ge en optimal passform och har en lycra-plös för att förenkla appliceringen. 

I handflatan finns ett konstlädermaterial tillverkat av polyamid/polyuretan 
som ger både ett bättre grepp och ökad slitstyrka. Över handleden finns  
ett 5 cm elastisk kardborrband som ger ökad stabilitet över handleden. 
Modellen levereras med kort handledsskena stabil. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid  
artrit, tendinit eller vid karpaltunnelsyndrom. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande
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Mediroyal Origo Tetra · Lång handled

• MR2268 – Svart

Denna långa modell är speciellt anpassad för tetraplegiker genom att modellen är 
rakare skuren och något mindre än standardstorlekarna. Modellen är formsydd 
i tre delar för att ge en optimal passform och har en lycra-plös för att förenkla 
appliceringen. I handflatan finns ett konstlädermaterial tillverkat av polyamid/ 
polyuretan som ger både ett bättre grepp och ökad slitstyrka. Över handleden 
finns ett fem centimeter brett elastiskt kardborrband som ger ökad stabilitet  
över handleden. Modellen levereras med lång handledsskena stabil. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid artrit,  
tendinit eller vid karpaltunnelsyndrom. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Origo · Kort, tumortos med skena

• MR2364 – Svart • MR2314 – Beige

Denna korta tumortos är formsydd för att ge ett bra stöd över thenarmuskulaturen 
och ett lättare stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytts för att förhindra 
att handens valv pressas samman. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för 
maximal slitstyrka. Skenan är tillverkad av ett flexistål som justeras individuellt efter 
patienten. Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller MP-led, 
artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Origo · Mellan, tumortos med skena

• MR2365 – Svart • MR2315 – Beige 

Denna tumortos i mellanlängd är formsydd för att ge ett bra stöd över thenarmusku-
laturen och ett bra stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytts för att förhindra 
att handens valv pressas samman. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för 
maximal slitstyrka. Skenan är tillverkad av ett flexistål som justeras individuellt efter 
patienten. Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller MP-led, 
artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal Ventus

Ventus är en serie med handledsortoser som ger bra ledstöd i kombination 
med en lätt värmande effekt och hög komfort genom att materialet andas. 
Utsidan består av en smutsavvisande och slitstark Lycra, insidan består 
av microfleece som ger hög komfort. Mellan dessa två lager finns ett 
andningsaktivt membran som ger en effektiv ventilation av materialet.  
Till alla handledsortoser i Ventus-serien levereras standardskenan  
eftersom den ger en optimal balans mellan material och skena. 

Mediroyal Ventus · Kort handled 

• MR2220 – Svart • MR2223 – Beige

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt 
handleden. Modellen är lite rakare skuren för att kompensera för svullna leder. 
Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid 
belastning. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. 
Tumgreppet är justerbart. Levereras med kort handledsskena standard. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid tendiniter,  
karpaltunnel eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Ventus · Lång handled

• MR2221 – Svart • MR2224 – Beige 

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt hand- 
leden. Modellen är lite rakare skuren för att kompensera för svullna leder. Vid 
handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. 
Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Runt handleden 
finns ett fem centimeter brett elastiskt kardborrband som ger extra stabilitet. 
Tumgreppet är justerbart. Levereras med lång handledsskena standard.   

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid tendiniter,  
karpaltunnel eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

VENTUS
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Mediroyal Ventus · Kort handled med tumme

• MR2222 – Svart • MR2225 – Beige

Denna modell är en formsydd handledsortos med tumdel. Modellen är lite rakare  
skuren för att kompensera för svullna leder. Vid handleden finns en dynamisk söm 
som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenfickorna är tillverkade av  
dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Över tumdelen finns en flexibel stålskena  
och handledsskenan är standardskenan. 

Indikationer: Instabilitet i handled och tumme, post-operativt efter frakturer, vid 
tendiniter eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Ventus · Kort handled EZY

• MR2226 – Svart

Denna specialmodell är framtagen för att göra appliceringen för patienten enklare. 
Som ett komplement till den vanliga kardborrstängningen finns en lycraplös som gör 
det enkelt att trä på handledsortosen som en handske. Modellen är helt baserad på 
MR2220 med samma passform och stabilitet. Vid handleden finns en dynamisk söm 
som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenfickan är tillverkad av dubbel- 
vävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är justerbart. Levereras med kort  
handledsskena standard. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid tendiniter,  
karpaltunnel eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal Ventus Pollus · Kort handled

• MR2227 –  Svart

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge optimal passform runt handleden. 
Den korta tumdelen ger ett bra stöd för CMC-leden och thenarmuskulaturen. 
Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid 
belastning. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka.
Tumgreppet är justerbart. Levereras med kort handledsskena standard. 

Indikationer: Handledsinstabilitet och problem från CMC-leden, 
vid artrit eller tendinit.  

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell).  
Höger- resp. vänsterutförande

Mediroyal Ventus · Handled med snörning EZY

• MR2229 – Svart • MR2228 – Beige

Denna modell har en snörning som gör applicering enklare för patienter som har 
begränsad greppfunktion. Snörningen tillsammans med lycraplösen gör det enkelt att 
applicera ortosen som en handske och sedan stänga med en hand. Vid handleden finns 
en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenfickan är
tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är justerbart. 

Levereras med kort handledsskena standard. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer,  
vid tendiniter, karpaltunnel eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell).  
Höger- resp. vänsterutförande 
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neptune
Mediroyal Neptune

Neptune är en serie med handledsortoser  
och tummar som är tillverkade i ett hydro- 
dynamiskt material som torkar snabbt. Grunden  
är samma material som används i simningen för  
att skapa dräkter med låg friktion mot vattnet för att simma snabbt. 
Utsidan består av en smutsavvisande och slitstark Lycra. Insidan är ett 
Melange-material av hydrodynamisk microfiber som ger en svalkande 
och komfortabel känsla. Blir materialet blött så är det enkelt att få torrt 
igen genom att pressa det i en torr handduk.   

Mediroyal Neptune · Kort handled

• MR2230 – Svart

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. 
Vid handleden finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning.
Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är 
justerbart. Levereras med kort handledsskena standard. 

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid tendiniter, 
karpaltunnel eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Neptune · Lång handled

• MR2231 – Svart

Denna modell är formsydd i tre delar för att ge en optimal passform runt handleden. 
Modellen är lite rakare skuren för att kompensera för svullna leder. Vid handleden 
finns en dynamisk söm som ger extra stabilitet för skenan vid belastning. Skenfickan 
är tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal slitstyrka. Tumgreppet är justerbart.
Levereras med lång handledsskena standard.   

Indikationer: Handledsinstabilitet, post-operativt efter frakturer, vid tendiniter,  
karpaltunnel eller vid reumatiska besvär som artrit. 

Storlekar: XS–XXL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal Neptune · Kort, tumortos med skena

• MR2334 – Svart

Denna korta tumortos är formsydd för att ge ett bra stöd över thenarmuskulaturen 
och ett lättare stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytts för att förhindra 
att handens valv pressas samman. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för 
maximal slitstyrka. Skenan är tillverkad av ett flexistål som justeras individuellt efter 
patienten. Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal Neptune · Mellan, tumortos med skena

• MR2335 – Svart

Denna tumortos i mellanlängd är formsydd för att ge ett bra stöd över thenar- 
muskulaturen och ett bra stöd över handleden. Ulnart har ortosen formsytts för att 
förhindra att handens valv pressas samman. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd 
nylon för maximal slitstyrka. Skenan är tillverkad av ett flexistål som justeras individuellt 
efter patienten. Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal NRX®

NRX® är vårt nya neoprenmaterial tillverkad av 100 procent CR. Det ger 
en högre elasticitet och slitstyrka än vanliga neoprenmaterial. Materialet 
är laminerat med textiljersey på insidan för hög komfort. Utsidan kan ha 
olika textiler laminerade, från slitstark nylon till kardborretyg. NRX® är också 
testat för hudirritation av SGS Ultra Trace & Industrial Safety Hygiene. 

Mediroyal NRX® · Manex Radial 2.0

• MR2285 – Svart

Detta är en specialdesignad ortos för patienter med radialspares men kan även 
användas av andra diagnosgrupper som exempelvis dropphand vid CVA. Ortosen kan 
ersätta och stödja svaga muskler och möjliggöra ett funktionellt grepp vid radialispares. 
Den består av en handledsdel med thermoplast, fingerplatta och tumdel samt ett 
skumband. Skumbandet kan nattetid ersätta fingerplattans funktion. Thermoplasten 
formas individuellt över handryggen med hjälp av varmt vatten (75–80 grader C) som 
antingen hälls direkt ner i fickan på ortosen eller så formar du den separat och placerar 
i fickan. Ortosen blir då en dorsal skena där fingerplattan och tumdelen kan fästas in 
och ge en individuell extension av tumme och fingrar. 

Nya NRX® Manex Radial 2.0 har förbättrats på många punkter: 

 • Tunnare och smidigare NRX®-material ger lägre profil

 • Förbättrad design av tumdelen med begränsad elastik och en yta med  
  kardborretyg

 • Förbättrad design av fingerplattan med en hel yta med kardborretyg

 • Formsprutad microhakkardborre som ger en stabilare infästning än  
  traditionell kardborre

 • Ytterligare storlekar, XS och XL finns nu tillgängliga.    

Indikationer: Radialispares, dropphand vid CVA, vid karpaltunnelsyndrom, post- 
traumatiskt vid till exempel radiusfraktur eller vid ulnardrift av fingrar subluxation  
av MCP-leder till följd av RA. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal NRX® · Manex Radial 2.0 Fingerplatta trepack

• MR2283 – Svart

Fingerplattan för Manex Radial 2.0 i trepack. Fingerplattan kan appliceras på en  
individuellt anpassad thermoplastortos genom att bara fästa mjuk kardborre på  
ortosen. Därefter kopplas fingerplattan på och ger då en dynamisk individuell  
extension av MP-leder och fingrar. 

Indikationer: Radialispares, eller dropphand vid CVA.

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal NRX® · Manex Radial 2.0 Tumdel trepack

• MR2284 – Svart

Tumdelen för Manex Radial 2.0 i trepack. Tumdelen kan appliceras på en individuellt 
anpassad thermoplastortos genom att bara fästa mjuk kardborre på ortosen. Tum- 
delen ger en dynamisk extension av tummen och kan också användas vid behandling 
av adduktionskontrakturer. 

Indikationer: Radialispares, dropphand vid CVA eller vid behandling av  
adduktionskontrakturer. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal NRX® · Kort tumortos

• MR2350 – Svart

Denna tumortos, tillverkad i NRX® är designad för att ge ett individuellt anpassat stöd 
till CMC-leden. Ortosen har en ficka för thermoplast som kan formas individuellt, 
antingen genom att hälla varmt vatten (75-80 grader C) direkt i fickan tillsammans 
med thermoplasten. Eller så kan thermoplasten formas separat och sedan appliceras  
i fickan. Ortosens yta består av ett kardborretyg och kardborren är en avancerad

formsprutad microhake som ger en extremt låg profil. Haken fäster mycket bra  
mot ytan och klarar hög belastning, men är ändå enkel att kunna öppna.  
Justerbart tumgrepp.   

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

x 3 st.

x 3 st.
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Mediroyal NRX® · Mellan tumortos

• MR2351 – Svart

Denna tumortos, tillverkad i NRX® är designad för att ge ett individuellt anpassat 
stöd över CMC- och MP-led. Ortosen har en ficka för thermoplast som kan formas 
individuellt, antingen genom att hälla varmt vatten (75–80 grader C) direkt i fickan 
tillsammans med thermoplasten. Eller så kan thermoplasten formas separat och sedan
appliceras i fickan. Ortosens yta består av ett kardborretyg och kardborren är  
en avancerad formsprutad microhake som ger en extremt låg profil. Haken fäster  
mycket bra mot ytan och klarar hög belastning, men är ändå enkel att kunna  
öppna. Justerbart tumgrepp.   

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, De Quervain, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal NRX® · Lång tumortos

• MR2352 – Svart

Denna tumortos, tillverkad i NRX® är designad för att ge ett individuellt anpassat stöd 
över CMC- och MP-led. Längden gör den speciellt lämplig vid problem med De Quervains. 
Ortosen har en ficka för thermoplast som kan formas individuellt, antingen genom att 
hälla varmt vatten (75–80 grader C) direkt i fickan tillsammans med thermoplasten.
Eller så kan thermoplasten formas separat och sedan appliceras i fickan. Ortosens yta 
består av ett kardborretyg och kardborren är en avancerad formsprutad micro- 
hake som ger en extremt låg profil. Haken fäster mycket bra mot ytan och  
klarar hög belastning, men är ändå enkel att kunna öppna. Runt handleden  
finns ett fem centimeter brett elastiskt band för att ge ett effektivt handleds- 
stöd. Justerbart tumgrepp.   

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, De Quervain, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal NRX® · Opponent tumortos

• MR2381 – Svart

Detta är en cirkulär tumortos med thermoplast som kan formas och anpassas indivi-
duellt med hjälp av varmt vatten (75–80 grader C). Ortosen appliceras cirkulärt och 
spänns med hjälp av en D-ring och kardborre. Thermoplasten och ortosen ger stöd 
och avlastning av thenar/hypothenar muskelaturen och kan justeras individuellt. Vid

tumgreppet finns ett elastiskt hakband som kan fästas in mot ortosens yta för 
att ge mer specifikt stöd över exempelvis CMC-leden. Det gör att patienten kan 
lära sig själv att öka eller minska det individuella stödet vid belastning.  
Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal NRX® · Universal Tum- och Handledsortos

• MR8809 –  Svart

En mjuk och smidig tum- & handledsortos tillverkad av NRX®-material. Ortosen 
ger ett lätt stöd för tummen och handleden och har en låg profil. Ytan på 
NRX®-materialet är ett kardborretyg vilket gör att hakdelen kan fästas precis  
var som helst på ortosens yta. Insidan har ett hudvänligt och komfortabelt  
nylonmaterial.

Indikationer: Handledsinstabilitet och lättare problem från CMC-leden,  
vid artrit eller tendinit.

Storlek: Universal · 12–20 cm runt handled
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NRX® Strap

NRX® Strap är ett nytt material baserat på CR-neopren som kan användas 
för individuella ortoslösningar för patienter med olika behov. Antingen 
temporärt i diagnostiskt syfte eller som permanent lösning. Ytan har en 
kardborrefunktion och tillsammans med de färdigstansade lågprofilhaken 
kan bandet appliceras precis som du vill. Elasticiteten är mycket bra och 
materialet bibehåller kompressionen under användning. 

NRX®-materialet har en friktionseffekt som stimulerar proprioception vid 
applicering över exempelvis leder eller hudyta. Det är perforerat för venti-
lation av hudytan och kan dessutom maskintvättas i 60 grader för optimal 
hygien. Materialet är 100% latexfritt och också en värmeisolerande effekt 
lokalt vilket kan ge ökad ledrörlighet, reducerad smärta och minskad  
inflammation. NRX®-materialet är testat för hudirritation av  
SGS Ultra Trace & Industrial Safety Hygiene.

NRX® Strap finns i tre olika bredder; 30 mm, 50 mm och 110 mm.  
Rullens längd är 3,1 meter och färdigstansade lågprofilhakdelar är  
inkluderade i förpackningen. Dessa kan också köpas separat.

 • EU446030 NRX® Strap 30 mm bredd, 3,1 meter, Svart

 • EU446050 NRX® Strap 50 mm bredd, 3,1 meter, Svart

 • EU446110 NRX® Strap 110 mm bredd, 3,1 meter, Svart

 • EU446001 NRX® Hakdelar för 30 mm band, 10 st/fpk

 • EU446002 NRX® Hakdelar för 50 mm band, 10 st/fpk

 • EU446003 NRX® Hakdelar för 110 mm band, 5 st/fpk

– ett band, obegränsade möjligheter
STRAP
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Boa® is a registered 
trademark of Boa  
Technology Inc.

 Size Small Medium Large X-Large

 cm 13–16 15–17 16–18 17–21

BOA
Mediroyal Handledsortoser med Boa®

Denna serie av handledsortoser har designats för att ge högre stabilitet vid 
exempelvis post-operativt vid mellanhandsfrakturer, ligamentsskador eller 
där full handledskontroll behövs. Boa®-systemet är ett snabblåssystem med 
en vajer som ger en jämn kompression i ortosen. Det ger också en högre 
stabilitet än vad som är möjligt med vanlig kardborrstängning. Ortoserna är 
tillverkade av ett material med viskoelastisk funktion som ger både tryck-
avlastning och hög komfort. Insidan har en komfortabel och ventilerande 
lycra på insidan och en slitstark polyesterjersey på utsidan.

Mediroyal · Kort handledsortos med Boa®

• MBA110 – Svart

Denna handledsortos med fast tumgrepp, ger en bra stabilitet och jämn kompression 
för både mellanhand och underarm. Boa®-systemet, som består av ett vajer-system, 
gör att man kan reglera stödet exakt efter patienten. Under vajersystemet finns en 
trikåplös för att förenkla appliceringen. Den levereras med en bred metallskena som

kan justeras individuellt. Den korta modellen ger ett bra stöd volart/dorsalt 
samt viss stabilitet i pro/supination.  

Indikationer: Skador över karpalbenen som lunatum, scaphoideum,  
triquetrum och pisiforme, skador över TFCC-komplexet, radiokarpal- 
ligamentsskador och behandling efter avgipsning.  

Storlekar: S–XL (Se nedan). Höger- resp. vänsterutförande 
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Mediroyal · Lång handledsortos med Boa®

• MBA111 – Svart

Denna handledsortos är tre centimeter längre än den korta modellen. Den har ett fast 
tumgrepp och ger en mycket bra stabilitet och jämn kompression för både mellanhand 
och underarm. Boa®-systemet förenklar applikationen och ger ett mycket bra stöd. 
Den levereras med en bred metallskena som kan justeras individuellt. Den långa  
modellen ger ett mycket bra stöd volart/dorsalt samt i pro/supination. 

Indikationer: Skador över karpalbenen som lunatum, scaphoideum, 
triquetrum och pisiforme, skador över TFCC-komplexet, radiokarpal- 
ligamentsskador och behandling efter avgipsning.  

Storlekar: S–XL (Se sid 2). Höger- resp. vänsterutförande 

Mediroyal · Kort handledsortos tumme med Boa®

• MBA112 – Svart

Denna handledsortos ger stöd för både handleden och tummen. Tumgreppet är 
justerbart med ett elastisk band. Ortosen ger ett bra stöd och jämn kompression för 
både tumme, mellanhand och handled. Boa®-systemet förenklar applikationen för
patienten och gör det enkelt att ge ett individuellt stöd. Levereras med en bred  
metallskena för handleden och en justerbar aluminiumskena för tummen. 

Indikationer: Ulnara kollateralligamentsskador, skador över karpalbenen  
som lunatum, scaphoideum, triquetrum och pisiforme, skador över TFCC- 
komplexet, radiokarpalligamentsskador och behandling efter avgipsning.  

Storlekar: S–XL (Se sid 2). Höger- resp. vänsterutförande

BOA

 Size Small Medium Large X-Large

 cm 13–16 15–17 16–18 17–21

 Size Small Medium Large X-Large

 cm 13–16 15–17 16–18 17–21
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Functional Swedish Design

Mediroyal ARX®

ARX® är vårt nya tredimensionella material som ger en hög ventilation, 
tryckavlastning och hög komfort. Materialet har en komplex struktur 
som består av en dynamisk kärna av nylon. Ovan- och undersidan är 
båda komfortabla och slitstarka. Konstruktionen ger en optimal elasticitet 
och kompression i kombination med en utmärkt ventilation. Materialet är 
certifierat enligt Öko-Tex 100.

Mediroyal ARX® · Kort tumortos

• MR2376 – Svart • MR2374 – Beige

Denna korta tumortos är formsydd för att ge ett bra stöd över thenarmuskulaturen 
och ett lättare stöd över handleden. ARX®-materialet ger bra ventilation, tryckavlast-
ning och hög komfort. Ulnart har ortosen formsytts för att förhindra att handens 

valv pressas samman. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon för maximal  
slitstyrka. Skenan är tillverkad av ett flexistål som justeras individuellt efter  
patienten. Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande

Mediroyal ARX® · Mellan tumortos

• MR2377 – Svart • MR2375 – Beige 

Denna tumortos i mellanlängd är formsydd för att ge ett bra stöd över thenarmusku-
laturen och ett bra stöd över handleden. ARX®-materialet ger både bra ventilation, 
tryckavlastning och hög komfort. Ulnart har ortosen formsytts för att förhindra att

handens valv pressas samman. Skenfickan är tillverkad av dubbelvävd nylon  
för maximal slitstyrka. Skenan är tillverkad av ett flexistål som justeras individuellt 
efter patienten. Tumgreppet är justerbart. 

Indikationer: Smärta, överbelastning eller ligamentsskador i CMC- eller  
MP-led, artros eller reumatiska problem som exempelvis artrit. 

Storlekar: XS–XL (Se sid 2 för måttabell). Höger- resp. vänsterutförande



Mediroyal Hand & Tumme   19

facebook.com/Mediroyalnordic · www.mediroyal.se 

Functional Swedish Design
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Mediroyal Nordic AB 
Box 7052 · 192 07 Sollentuna · Sweden 
Visiting adress: Staffans väg 6 B · Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00 
info@mediroyal.se 
facebook.com/Mediroyalnordic

www.mediroyal.se

© Mediroyal Nordic AB 2017 V
aj

er
 [

w
ir

e]
 2

01
7 

· D
R

25
15

1 
· S

E


