Hjälp för
Nacke & Axel
Cervical et Clavicle

DeRoyal kan, genom ett brett och komplett sortiment, tillgodose varje patients
unika behov av ortoser oavsett om denne är gammal eller ung. Med denna
broschyr vill vi ge dig en inblick i DeRoyals produktsortiment Nacke & Axel,
med förhoppningar att ge dig valmöjligheter för rehabilitering av din patient på
bästa sätt.
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Living Proof

Nacke & Axel

Mjuk halskrage Art. EU0515
Mjuk halskrage i polyesterskum klädd med bomullstrikå för bästa stöd och passform.
Idealisk att använda då ett lätt stöd behövs. Kardborrknäppning för enkel applicering.
Halskragen finns i färgerna vit och grå.
Indikationer: Avlastning för nacke och halskotpelare vid lindrigare besvär.

Halskrage modell Stabil Art. EU0520
Mjuk halskrage förstärkt med en extra stabiliserande plastskena för
optimal avlastning och stabilitet vid nackproblem. Kragen är
anatomiskt anpassad för bra komfort.
Indikationer: Överbelastningsskador av nackmuskulaturen,
överrörlighet eller generell stabilisering

Brännskadekrage – oval modell Art. EU0550
Brännskadekrage – anatomisk modell Art. EU0560
Dessa två unika halskragar har utvecklats speciellt för positionering av brännskadade. Textilöverdraget är tillverkat av ett membrantäckt material som andas mot huden utan att absorbera
någon vätska och kan på ett enkelt sätt tas av och tvättas. Den stabiliserande kärnan i halskragen
är tillverkad av Plastazote, ett lättvikt, icke absorberande och justerbart
material för optimal komfort och stabilitet. Kardborrknäppning för
enkel applicering. Halskragarna finns i färgerna svart och beige.
Indikationer: Positionering av nacke och hals för brännskadade,
instabilitetsproblem i nacke

Philadelphia Krage Art. 1024 – 1054
Philadelphia-kragen är utformad för att fixera och avlasta nacke och halskotpelare. Kragen är
tillverkad i plastazote med plastförstärkningar för hakan och nacken. Det integrerade hakstödet
med öppning för trachea samt den anatomiska utformningen ger bra immobilisering och hög
patientkomfort.
Indikationer: Fixering vid akuta skador, postoperativt

Storlekstabell på sid. 7
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Nacke & Axel

StatNeck halskrage Art. 1042 – 1043
Statneck är en tvådelad halskrage tillverkad av polypropylen. Kontaktytorna är fodrade med
hygieniskt PU material vilket lätt kan rengöras. Det integrerade hakstödet ger bra stabilitet för
hals och nacke. Produkten är utformad för att enkelt kunna appliceras på patienten.
Indikationer: Fixering vid akuta skador samt postoperativt

StatNeck akutkrage Art. 1044
Denna akutkrage är tillverkad i vit polypropylen med ett foder i plastazote. Kragen är utvecklad
för att på ett enkelt sätt kunna immobilisera nacken vid exempelvis traumatiska skador då rörelse
kan vara kritiskt. Kragen har ett integrerat hakstöd och anatomisk form för optimal stabilitet.
Indikationer: Fixering vid akuta skador

Nyckelbensbandage med spänne Art. 3001
På ett enkelt och effektivt sätt stabiliserar bandaget nyckelben och axelled. De polstrade banden
och ryggplattan ger god tryckavlastning. Bandaget är tillverkat i ett icke absorberande material
vilket medför att patienten kan sköta sin hygien utan att behöva ta av bandaget.
Indikationer: Skador på nyckelbenet

Storlekstabell på sid. 7
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Nacke & Axel

Armslinga Special Art. 8004
Denna armslinga är tillverkad av ett slitstarkt bomullsmaterial. De justerbara
D-ringarna förenklar appliceringen och den medföljande reglerbara axelplattan ger bra
tryckavlastning. Tumbandet motverkar att handleden faller ned. Vid rätt applicering skall
armbågsleden avlastas i 90° vinkel.
Indikationer: Immobilisering av arm/axel, avlastning vid mjukdelsskador

Armslinga med ficka Art. 9023
Armslingan är tillverkad för att stabilisera armen samtidigt som bandaget immobiliserar
axelleden. Bandaget är tillverkat i ett slitstarkt bomullsmaterial. De polstrade justerbara banden
ger möjlighet till bra immobilisering nära kroppen samtidigt som armslingan lyfter och avlastar
armen. Vid rätt applicering skall armbågsleden avlastas i 90° vinkel.
Indikationer : Immobilisering och avlastning av arm/axel

Armslinga med extra stabiliserande armlinda Art. 4442
Denna armslinga ger i kombination med det medföljande bandet en mycket bra stabilisering
av arm och axel. Armslingan är tillverkat i ett perforerat skummaterial för bra komfort och
ventilation. Armslingan är universal och går att använda för höger och vänster arm till samtliga
patienter.
Indikationer: Immobilisering av arm/axel, postoperativt samt avlastning vid mjukdelsskador

Armslinga med skumpolstrade band Art. 8716
Denna enkla armslinga är tillverkat av ett ventilerande skummaterial. Bandet ger ett bra stöd för
arm/axel på ett mycket enkelt sätt. Fullt justerbar med hjälp av kardborrbanden.
Indikationer: Avlastning av arm/axel vid gips, avlastning vid mjukdelsskador

Storlekstabell på sid. 7
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Nacke & Axel

Arm / Axel Immo Art. 9012
Tillverkad för att stödja och immobilisera arm/axel på ett optimalt sätt. Midjebandet är tillverkat
i ett ventilerande skummaterial för bra ventilation och komfort. Arm- och handbanden fästes
med kardborre för goda justermöjligheter och stabilitet.
Indikationer: Avlastning/Immobilisering av arm/axelled

Acromioclavicularis Bandage Art. 3007
Bandaget ger ett lyft av underarmen och armbågen för att återföra humerus huvudet in i AC
leden. De justerbara banden kan lätt anpassas individuellt efter patienten för bästa funktion. Metall
spännena gör det möjligt för patienterna att ta av bandaget utan att justera inställningarna.
Indikationer: Axelluxationer, postoperativt

Axelabduktionskudde Art. 9021 – 9022
Abduktionskudden är tillverkad av ett skummaterial med låg vikt. Den har en anatomisk design
och är klädd med ett tvättbart bomullsöverdrag. Kudden fästs mot kroppen med bröstbandet och
armmanschetten vilket gör att hela armen hålls stabil mot kudden. Abducerar axeln antingen 45
eller 70°. Överflödiga band kan enkelt klippas av för bättre passform.
Indikationer: Postoperativt efter axeloperationer tex. rekonstruktion av axel kuff, axel stiftning
eller total axelplastik.

Storlekstabell på sid. 7
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Storlekstabell

8004 Armslinga Special

EU0515 Mjuk halskrage
EU0520 Halskrage modell Stabil – förstärkt
Höjd

6

8

Längd cm

10

Mät från mitten av armbågsleden till lillfingerknogen (MCP 5).

12

Storlek

                 Universal

cm

EU0550 Brännskadekrage – oval modell
Storlek
cm

S

M

L

XL

6 x 34

8 x 36

11,5 x 38

11,5 x 42

12,5 x 45

EU0560 Brännskadekrage – anatomisk modell

M

L

33--40

40-51

Mät från mitten av armbågsleden till lillfingerknogen (MCP 5).

Storlek
cm

cm

S
28-33

9023 Armslinga med ficka

XS

Storlek

XS
23-28

XS

S

M

L

XL

5 x 36

7 x 38

8 x 38

9 x 42

10 x 45

XS

S

M

L

23-28

28-33

33--40

40-51

4442 Armslinga m. extra stabil. armlinda
1024–1054
Storlek
Omfång cm
Höjd cm

Philadelphia Krage

Storlek

S

M

L

25-31

31-36

36-41

     

6, 8, 11, 13

Universal

8716 Armslinga med skumpolstrade band
Storlek

1042-1043
Storlek

StatNeck halskrage

XXS

XS

S

M

L

4

6,5

9

11,5

14

cm

Universal

Längd

9012 Arm / Axel Immo

Universal
Storlek

1044 StatNeck akutkrage
Storlek
cm

Universal

3007 Acromioclavicularis Bandage

XXS

XS

S

M

L

XL

4 x 44,5

4,5 x 44,5

4,5 x 56*

6,5 x 56

7,5 x 56

9 x 56

Storlek

Universal

     * No neck

3001 Nyckelbensbandage med spänne

9021-9022

Mät från mitten av ryggen mellan skulderbladen, under armhålan
runt axel och tillbaka mellan skulderbladen.

Storlek
Omfång cm

S

M

L

XL

56-68

68-78

78-88

88-100

Storlek

Axelabduktionskudde
S

M

L
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Visste du att…? DeRoyal startade som ett enmansföretag i familjen DeBusks garage 1973 i Knoxville, USA. Idag är DeRoyal en av världens
största tillverkare av produkter inom medicinteknik och ortopediska rehabiliteringsprodukter. Företagsgruppen sysselsätter 2500 personer i 12
länder med över 1.000.000 kvm kontor, lager och produktionsytor.

Living Proof
Mediroyal Nordic AB
Box 7052. Staffans väg 6B. 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel: +46 8 506 766 00. Fax: +46 8 506 766 90
Website: www.mediroyal.se
E-mail: info@mediroyal.se

