Orthoses are our passion

Proxi™

Light tumortos
Hög funktionalitet – exceptionell komfort

Mediroyal Proxi™ Light Tumortos
Mediroyals Proxi™ Light tumortos är tillverkad av det populära Neptune™
materialet som är andningsaktivt, hydrodynamiskt och torkar snabbt. Denna
modell har en ny design där en membranfilm laminerats på textilen för att
balansera elasticiteten i textildelen. Filmen ger stöd för tummens CMC- och
MCP leder utan att någon skena behövs. Neptune™ materialets mjuka
kardborreyta gör att lågprofilhaken kan fästas in enkelt och infästningen ger
en mycket låg profil.
Membranfilmen som laminerats på ortosens yta är hygroskopisk och formar
sig efter kroppsvärme. Detta gör att tumortosen formar sig individuellt efter
patienten efter några timmars användning. Förstärkningen har designats för
att ge stöd över thenarmuskulaturen och ge tummen ett lätt abduktionsstöd.
Designen gör att inga kantband behövs vilket gör det enkelt att justera
tumortosens form vid behov med hjälp av en sax. Alla ytor kan klippas
förutom där kardborren är infäst.

• Extremt låg profil utan behov av skena
• Membranfilm som formar sig efter patienten
• Lågprofilhake som kan fästas var som helst på ortosens yta
Mediroyal Proxi™ Light ger en hög funktionalitet i kombination med
exceptionell komfort.

Proxi® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Sweden AB. Produkten är mönsterskyddad
i EU under 005805025-0001, 005805025-0002, 005805025-0003

MR2337 Proxi™ Light Tumortos · Finns i höger- respektive vänsterutförande

Size
mm

XS
13–14

S
14–16

M
16–18

L
18–20

XL
20–22
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Indikationer: CMC- eller MCP-leds instabilitet, inflammation, stukningar,
reumatoid artrit, degenerativa sjukdomar eller milda adduktionskontrakturer.

Orthoses are our passion

Proxi™

Plus Tumortos
Stabilitet kombinerat med komforten i en mjuk ortos

Mediroyal Proxi™ Plus Tumortos
Mediroyals Proxi™ Plus tumortos har en unik kombination av en individuellt
anpassad tumortos i termoplast och ett textilt bandage. Den är tillverkad av
det populära Neptune™-materialet som är andningsaktivt, hydrodynamiskt
och torkar snabbt. Stödet över tumdelen är tillverkat av termoplast, 1,6 mm
Immo Plus® som laminerats och förformats för att stödja tummens CMCoch MCP-leder. Termoplasten ger ett utmärkt stöd, mycket låg profil och
kan justeras enkelt utan behov av varken värme eller vatten. Böj bara ihop
termoplastdelen lätt för att göra den mindre eller vik ut den lätt för att göra
den större. Det är lika enkelt som det låter!
Proxi™ Plus ger ett optimalt stöd i kombination med hög komfort och
funktionalitet. Designen gör att inga kantband behövs vilket gör det enkelt att
justera tumortosens form vid behov med hjälp av en sax. Alla ytor kan klippas
förutom över termoplastdelen eller där kardborren är infäst.
Termoplastdelen som är tillverkad av 1,6 mm Immo Plus® och membranfilmen
utanpå formar sig av sig självt efter en tids användning.

• Integrerad 1,6 mm Immo Plus® termoplast för stabilitet
• Enkel att justera utan varken vatten eller värme
• Lågprofilkardborre som kan fästas var som helst på
		ortosens yta
Mediroyal Proxi Plus kombinerar stabiliteten i en individuellt tillverkad
tumortos med komforten i en mjuk ortos.
Indikationer: CMC- eller MCP-leds instabilitet, ligamentsskador,
inflammation, stukningar, reumatoid artrit eller degenerativa sjukdomar.
Proxi® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Sweden AB. Produkten är mönsterskyddad
i EU under 005805025-0001, 005805025-0002, 005805025-0003

MR2338 Proxi™ Plus Tumortos · Finns i höger- respektive vänsterutförande

Size
mm

XS
13–14

S
14–16

M
16–18

L
18–20

XL
20–22
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Immo Plus® är ett registrerat varumärke av T-Tape Company.

