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MR2241 · Mediroyal Manex Ulnar

Ortosen har fyra huvuddelar för att stödja ulnardeviation. 

 • De justerbara banden över MCP-lederna stödjer och justerar varje  
  leds position individuellt och fästs in på ortosens dorsala del. 

 • Ulnart finns en tunn och flexibel stålskena som kan justeras  
  individuellt efter patientens handledsvinkel. Skenfickan är öppen  
  nertill och skenan kan enkelt tas ut. Skenan ger ett flexibelt stöd  
  ulnart som hjälper att motverka zick-zag ställningen i handleden  
  och ger även passivt stöd till MCP V. 

 • Den volara skenan ger ortosens grundstabilitet och samverkar  
  med den ulnara skenan vid belastning. Snörsystemet ger ytterligare  
  individuellt stöd när det applicerats. 

 • Det extra handledsbandet kan användas för att ge extra stöd runt  
  handleden. Det fästs in mot hakdelen på snörningen och kan sedan  
  appliceras runt handleden individuellt.  

Indikationer: Reumatoid artrit , ulnardeviation av MCP-lederna

 Storlek XS S M L XL
 cm 12–14 14–16 16–18 18–20 20–22

Storlekstabell · Finns i vänster- och högerutförande

Extra handledsband

Manex Ulnar är en handledsortos som  
utvecklats för att stödja och öka funktionen  
för patienter med ulnardeviation av MCP-lederna.

Designen är gjord som en handske med snörning  
som stängning för att den skall vara lätt att  
applicera. Över MCP-lederna finns band för att  
stabilisera varje led individuellt.

Mediroyal Manex Ulnar
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Manex Ulnar är tillverkad av Neptune™-materialet som är ett hydrodynamiskt 
material med andningsfunktion. Ortosen överdel är tillverkad av ett 
kardborretyg som gör att stängningen och fingerbanden kan fästas direkt 
på ortosen. Tumbandet fästs in på dorsalsidan direkt under MCP-banden. En 
lycraplös ligger över stängningen radialt vilket gör appliceringen enklare och 
ökar komforten.

Mediroyal Manex Ulnar

Manex Ulnar har MR2294 CVA plastskenan som  
volart stöd. 

Ulnart finns en tunn flexibel fjäderstålsskena som  
kan justeras individuellt. 

Det extra handledsbandet kan användas för att  
ge individuellt stöd över handleden och monteras  
på kardborren till stängningen för snörsystemet.


