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Helt nya Pucci® 2.0
UNDER MER ÄN TIO ÅR HAR DEROYAL PUCCI®ORTOSERNA FUNNITS PÅ MARKNADEN.

Antalet patienter i Europa och USA som fått hjälp under dessa år
kan räknas i tusental. DeRoyal Pucci® har under dessa år blivit en
naturlig del i det kliniska rehabiliteringsarbetet vid neurologiska
skador för reducering av tonusökning vid spasticitet.
Den kliniska effekten av ortosen uppnås genom kombinationen av
den ställbara underarmsramen för handled/arm och den pumpbara
blåsan, som ger en dynamisk ortos. Den pumpbara blåsan ger ett lätt
tryck palmart under handens MCP-leder och proximala phalanger
vilket hjälper musklerna att slappna av och öka den passiva
rörligheten. Den ger också minskad spasticitet genom att minska
den höga retbarheten i sträckreflexen, vilket ändrar muskelspolens
känslighet för uttänjning.
Bäst effekt uppnås om ortosen appliceras för 2-3 timmar och sedan
tas av för att åter appliceras några timmar senare. Pucci-ortoserna
kan hjälpa till att såväl reducera tonuspåslag under dagen men också
ge en låg stretchterapi till en hand med kontrakturer. För patienter
som behandlas med botulinumtoxin kan DeRoyal Pucci erbjuda
en mängd fördelar eftersom den kan användas för att överbrygga
effekten mellan injektionerna. Under dessa 10 år på marknaden har
vi samlat erfarenhet och detta har resulterat i en uppdatering av hela
Pucci®-sortimentet. Vi kallar det nya sortimentet DeRoyal Pucci®
2.0.
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PUNKTER VI FÖRBÄTTRAT PÅ NYA PUCCI® 2.0
• Förbättrad textil med bättre tryckupptagning och högre komfort.

Även banden har fått ett nytt material med microfiber på insidan för
högre komfort. Kardborrebanden har gjorts bredare och längre för
bättre infästning. Vid behov kan dessa justeras individuellt.
• Längre plattform för 405 och 413 för vuxna ger bättre
tonusreducerande effekt på händer med längre hävarm. Den nya
storleken benämns X-Long.
• Förbättrad design på 403 Handrullen för både barn/geriatriska
patienter och vuxna.
• Mindre blåsa för artikel 405 och 413 för att bättre passa barn eller
geriatriska patienter. Dessa mindre blåsor är 65% av den tidigare
vuxna storleken och monteras enbart på den korta plattformen.
• Förbättrad infästning av banden med en kardborreyta direkt på
plattformen vilket ger en bättre stabilitet.
• Sammantaget kommer dessa förbättringar ge dig som behandlare
en ännu bättre effekt vid användning av DeRoyal Pucci®.
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Pucci® Snowtiger
405EU AIR-T med anatomisk blåsa
413EU AIR med cirkulär blåsa

För att optimera funktionen för barn har
vi arbetat med att specialanpassa den
uppblåsbara blåsan. Pucci® Snowtiger är
världens första tonusreducerande ortoser
designade för barn.
För att optimera funktionen för barn har vi arbetat med
att specialanpassa den uppblåsbara blåsan. Efter ett långt
utvecklingsarbete har vi kommit fram till att den ideala
storleken på barnblåsan är 65% av storleken på den vuxna
blåsan. Detta gör att blåsan fungerar optimalt för de flesta
barn som är i behov av tonusreduktion i kombination med
handledsextension. Vi har också optimerat designen genom
att ta hjälp av Pucci® Snötigern. Det nya överdraget är

tigerrandigt och har en tätare fiberkvalitet vilket ger en
bättre tryckavlastande effekt men också bättre andningsförmåga. Banden har optimerats med ett mjukare material på
insidan men också med större kardborreytor vilket ger en
bättre infästning. På plattformen finns två fästpunkter som
ger en högre stabilitet. 405 Pucci® Air-T modellen har ett
uttag för tummen som placerar den i ett ringgrepp.
413 Pucci® Air har en cirkulär blåsa som är lika stor ulnart
som radialt. Sammantaget har vi gjort världens första
tonusreducerande ortoser designade för barn! Häng med
Pucci® Snötigern du också!

Pucci® Air-T Barn Snowtiger

405EU-SPL Pucci® Air-T Barn Snowtiger Vänster
405EU-SPR Pucci® Air-T Barn Snowtiger Höger
413EU-SPL Pucci® Air Barn Snowtiger Vänster
413EU-SPR Pucci® Air Barn Snowtiger Höger

Extra klädsel
405EU-PSL Pucci® Extraklädsel till 405 Barn Snowtiger Vä
405EU-PSR Pucci® Extraklädsel till 405 Barn Snowtiger Hö
413EU-PSL Pucci® Extraklädsel 413 Barn Snowtiger Vä
413EU-PSR Pucci® Extraklädsel 413 Barn Snowtiger Hö

Mått-tabell
Handbredd 45-80 mm
Måttet tas över MCP-lederna
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DeRoyal Pucci®Air
413EU PUCCI® AIR VUXEN

Pucci® Air har en cirkulär blåsa som är
monterad på en plattform. Blåsan är lika
stor ulnart som radialt.
Plattformen har en metallskena integrerad och kan
justeras individuellt efter patientens handledsvinkel. Det
är viktigt att justera ramen så att fingrarna kan greppa om
blåsan när den är tömd. Efter applicering pumpas blåsan
upp för att ge individuellt stöd över MCP-lederna i kombination med mer handledsextension. Tummen kan placeras

runt blåsan eller vid sidan beroende på patientens rörlighet.
Klädseln är tillverkad av ett material med bra ventilation
och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra komfort.
Kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer.
INDIKATIONER Tonusreduktion och för att förhindra eller
töja på kontrakturer vid stroke eller neurologisk skada.

Extra klädsel

x-lång

Vuxen (Standardplattform, vuxenblåsa)
Handbredd 80-110 mm
413EU-L Pucci® Air Vuxen Vänster, Blå
413EU-R Pucci® Air Vuxen Höger, Blå

geriatrik/
barn

X-Lång (Lång plattform, vuxenblåsa)
Handbredd 100-130 mm
413EU-XL Pucci® Air Extra Lång Vänster, Blå
413EU-XR Pucci® Air Extra Lång Höger, Blå

vuxen

413EU DeRoyal Pucci® Air

413EU-CXL Pucci® Air Extra Lång Vänster, Blå
413EU-CXR Pucci® Air Extra Lång Höger, Blå
413EU-CL Pucci® Air Vuxen Vänster, Blå
413EU-CR Pucci® Air Vuxen Höger, Blå
413EU-PCL Pucci® Air Geriatrik/Barn Vänster, Blå
413EU-PCR Pucci® Air Geriatrik/Barn Höger, Blå

Geriatrik/Barn (Kort plattform, liten blåsa)
Handbredd 45-80 mm
413EU-PL Pucci® Air Geriatrik/Barn Vänster, Blå
413EU-PR Pucci® Air Geriatrik/Barn Höger, Blå

X-Lång
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DeRoyal Pucci®Air T
405EU DEROYAL PUCCI® AIR T

Pucci® Air-T har en anatomiskt formad
blåsa med uttag för tummen.
Blåsan är fastmonterad på plattformen som har en metallskena integrerad och kan justeras individuellt efter patientens handledsvinkel. Det är viktigt att justera ramen så att
fingrarna kan greppa om blåsan när den är tömd. Efter applicering pumpas blåsan upp för att ge individuellt stöd över
MCP-lederna i kombination med mer handledsextension.
Tummen får ett bra stöd i ringgrepp med blåsan. Klädseln

x-lång

Vuxen (Standardplattform, vuxenblåsa)
Handbredd 80-110 mm
405EU-L Pucci® Air-T Vuxen Vänster, Blå
405EU-R Pucci® Air-T Vuxen Höger, Blå

geriatrik/
barn

X-Lång (Lång plattform, vuxenblåsa)
Handbredd 100-130 mm
405EU-XL Pucci® Air-T Extra Lång Vänster, Blå
405EU-XR Pucci® Air-T Extra Lång Höger, Blå

vuxen

405EU DeRoyal Pucci® Air T

är tillverkad av ett material med bra ventilation och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning
och med microfiber på insidan för bra komfort. Kan tvättas
i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer.
INDIKATIONER Tonusreduktion och för att förhindra eller
töja på kontrakturer vid stroke eller neurologisk skada.

Extra klädsel
405EU-CXL Pucci® Air-T Extra Lång Vänster, Blå
405EU-CXR Pucci® Air-T Extra Lång Höger, Blå
405EU-CL Pucci® Air-T Vuxen Vänster, Blå
405EU-CR Pucci® Air-T Vuxen Höger, Blå
405EU-PCL Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Vänster, Blå
405EU-PCR Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Höger, Blå

Geriatrik/Barn (Kort plattform, liten blåsa)
Handbredd 45-80 mm
405EU-PL Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Vänster, Blå
405EU-PR Pucci® Air-T Geriatrik/Barn Höger, Blå

X-Lång

Vuxen

Geriatrik/Barn
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DeRoyal Pucci®Air Roll
403EU DEROYAL PUCCI® AIR-ROLL

Pucci® Air-Roll är en behandlingsortos
som hjälper till att ge lätt passiv töjning i
kombination med ett effektivt skydd från
tryck i handflatan.
Patienter med kraftiga fingerkontrakturer får ofta problem med volarhygienen samt tryck i vola eller på fingertopparna. Pucci® Air-Roll är en effektiv ortos som går att
få in i handen även på patienter med kraftiga kontrakturer.
I specialfall kan man ta ut blåsan från överdraget och börja
403EU DeRoyal Pucc® Air Roll
Handbredd 80-120 mm
Q Max omkrets: 180 mm
403EU-L Pucci® Air-Roll Vuxen Vänster, Blå
403EU-R Pucci® Air-Roll Vuxen Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm
Q Max omkrets: 100 mm
403EU-PL Pucci® Air-Roll Geriatrik/Barn Vänster, Blå
403EU-PR Pucci® Air-Roll Geriatrik/Barn Höger, Blå
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med den separat för att ge en tryckavlastning och töjning.
Klädseln är tillverkad av ett material med bra ventilation
och tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra komfort.
Kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer
INDIKATIONER För att förhindra eller töja på kontrakturer,
förbättra volarhygienen eller tryckavlasta vola eller fingertoppar vid kraftigare kontrakturer/spasticitet.

Extra klädsel
403EU-CL Pucci® Air-Roll Klädsel Vuxen Vänster, Blå
403EU-CR Pucci® Air-Roll Klädsel Vuxen Höger, Blå
403EU-CPL Pucci® Air-Roll Klädsel Geriatrik/Barn Vänster, Blå
403EU-CPR Pucci® Air-Roll Klädsel Geriatrik/Barn Höger, Blå
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DeRoyal
411EU DEROYAL PUCCI® EZE

®
Pucci

Är en konventionell finger- och handortos med en mjuk plattform och två statiska handrullar.
Denna ortos är utvecklad för att tillåta fortskridande
behandling av kontrakturer i fingrar, hand och handled.
Handledpositionen kan optimeras genom den formbara
skumplastramen i aluminium. Genom en stor eller liten
handrulle sker fortskridande extension av fingrar och hand.
Ortosen är lätt att justera utan värme eller verktyg. Kläd411EU DeRoyal Pucci® EZE

EZE

seln är tillverkad av ett material med bra ventilation och
tryckupptagning. Banden är breda för optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för bra komfort.
Kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse medföljer.
INDIKATIONER För att förhindra eller töja på kontrakturer
vid stroke eller neurologisk skada.
Extra klädsel
411EU-CL Pucci® EZE Klädsel Vuxen Vänster, Blå
411EU-CR Pucci® EZE Klädsel Vuxen Höger, Blå
411EU-PCL Pucci® EZE Klädsel Geriatrik/Barn Vänster, Blå
411EU-PCR Pucci® EZE Klädsel Geriatrik/Barn Höger, Blå

Handbredd 80-110 mm
411EU-L Pucci® EZE Vuxen Vänster, Blå
411EU-R Pucci® EZE Vuxen Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm
411EU-PL Pucci® EZE Geriatrik/Barn Vänster, Blå
411EU-PR Pucc® EZE Geriatrik/Barn Höger, Blå
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DeRoyal Pucci® Reflex
415EU DEROYAL PUCCI® REFLEX

DeRoyal Pucci® Reflex har utvecklats
som en kombinationsortos.
Ortosen ger möjlighet för en lätt passiv töjning av handen och fingrarna med flexionskontrakturer genom den
justerbara fingerplattan. Plattan kan enkelt bytas ut mot
en stor eller liten handrulle för fortskridande extension
av finger/hand. Skumplastramen kan enkelt justeras för
optimal handleds- och tumposition. Ortosen finns också
i barnstorlek. Klädseln är tillverkad av ett material med
415EU DeRoyal Pucci® Reflex
Handbredd 80-110 mm
415EU-L Pucci® Reflex Vuxen Vänster, Blå
415EU-R Pucci® Reflex Vuxen Höger, Blå
Handbredd 45-80 mm
415EU-PL Pucci® Reflex Geriatrik/Barn Vänster, Blå
415EU-PR Pucci® Reflex Geriatrik/Barn Höger, Blå
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bra ventilation och tryckupptagning. Banden är breda för
optimal tryckupptagning och med microfiber på insidan för
bra komfort. Kan tvättas i maskin 40 grader och tvättpåse
medföljer.
INDIKATIONER Tonusreduktion och för att förhindra eller
töja på kontrakturer vid stroke eller neurologisk skada.
Extra klädsel
415EU-CL Pucci® Reflex Klädsel Vuxen Vänster, Blå
415EU-CR Pucci® Reflex Klädsel Vuxen Höger, Blå
415EU-PCL Pucci® Reflex Klädsel Geriatrik/Barn Vä, Blå
415EU-PCR Pucci® Reflex Klädsel Geriatrik/Barn Hö, Blå
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DeRoyal Pucci®
Fingerskiljare

Ett mjukt fingerband för separering av
fingrarna. Lätt att applicera med kardborre
och kan användas som ett komplement på
alla Pucci®-ortoser men även separat. Ger
ett lätt stöd åt de proximala falangerna och
håller fingrarna i en lätt sträckning. Bandet är
konstruerat av ett mjukt skummaterial vilket
minskar risken för tryck vid ömtålig hud.
Finns även i barnstorlek.

812 DeRoyal Pucci® Fingerskiljare, Vä/hö
812L Vuxen, vänster
812R Vuxen, höger
Handbredd 80-110 mm
Bandlängd: 52 cm
812P-L Geriatrik/Barn, vänster
812P-R Geriatrik/Barn, höger
Handbredd 45-80 mm
Bandlängd: 40 cm

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
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