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Fot & FotledFot & Fotled



FOTLEDEN ÄR EN AV DE MEST 
SKADEUTSATTA LEDERNA I KROPPEN. 

Även en lättare stukning kan ge allvarliga 
konsekvenser och leda till instabilitet. Ett korrekt 
akut omhändertagande är viktigt för den framtida 
rehabiliteringen. Kompression är alltid viktigast för 
att stoppa blödningen och minska svullnaden. Is 
kan med fördel användas efter kompression för att 
ytterligare minska svullnad och smärta. Efter det akuta 
skedet är det viktigt att påbörja rehabträningen med 
en sjukgymnast eller naprapat. En fotledsortos är en 
viktig del i rehabiliteringen eftersom den både kan öka 
proprioceptionen från leden, minska svullnaden, ge 
värme, ge kompression, hjälpa till att stödja leden och 
kompensera för förlorad stabilitet. Det är därför vi på 
DeRoyal har ett av marknadens bredaste sortiment för 
att just passa dina behov. Vill du veta mer om vårt 
sortiment? Besök vår hemsida www.mediroyal.se



EU5001 Elastiskt åttabandageEU5001 Elastiskt åttabandage
Ett elastiskt och mycket effektivt åttaband för 
individuellt stöd för fotleden. Bandet kan lindas 
individuellt och ger stöd efter behov. Tillverkad i två 
storlekar som passar alla. INDIKATIONER Fotledsproblem, 
stukningar och svullnad. 

STORLEK               
Small/Medium       35-39 
Large/X-Large        40-46

EU5001 ELASTISKT ÅTTABANDAGEEU5001 ELASTISKT ÅTTABANDAGE

4016 Elastisk Fotled4016 Elastisk Fotled
En elastisk fotledsortos med stabiliserande åttaband.
Mesh-materialet är luftigt och ger en låg profil som 
gör att ortosen passar i de flesta skor. Det justerbara 
åttabandet ger individuellt stöd och kompression över 
fotleden. Kan användas för både höger och vänster. 
INDIKATIONER Fotledsproblem, stukningar och svullnad. 

4016 ELASTISK FOTLED4016 ELASTISK FOTLED

STORLEK             
Small                        37–40
Medium                   40-43
Large                        44-46
X-Large                    46- 

8072 Elastisk Fotled Sport8072 Elastisk Fotled Sport
Ett enkelt och smidigt fotledsskydd tillverkat av Neo-
Tex för lätt stabilitet och värme. Skyddet är utformat 
för att värma och ge kompression lokalt över  fotleden. 
Kardborrknäppning för enkel och smidig applicering. 
Modellen är försedd med ett extra stabiliserande 
åtta-band över fotleden. Bandet justeras efter önskad 
stabilitet och stängs med kardborren. Kan användas för 
både höger och vänster. INDIKATIONER  Fotledsproblem, 
stukningar och svullnad. 

8072 ELASTISK FOTLED SPORT8072 ELASTISK FOTLED SPORT

STORLEK        

Large

X-Small
Small
Medium

X-Large

35-37
37-39
39-40
40-42
43-

18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-26 cm
26-28 cm

SKOSTORLEK

SKOSTORLEK

SKOSTORLEK OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA



EU5401 Malleum Co-TexEU5401 Malleum Co-Tex
En ny fotledsortos med silikonpelotter för att ge optimal 
kompression över fotleden. Svullnad är en vanlig orsak 
till nedsatt ledrörlighet. Malleum Co-Tex är tillverkad i 
ett speciellt material som ger hög kompression och stöd 
för fotleden. Genom att använda ortosen under aktivitet 
minskar risken för att leden svullnar. Silikonpelotterna 
i kombination med kompressionen leder också till ökad 
receptivitet från leden. Kan användas för både höger 
och vänster. På grund av den högre kompressionen i 
DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de endast användas 
under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller 
cirkulation ska inte använda ortoserna utan att rådgöra 
med läkare först. INDIKATIONER Fotledsproblem, 
stukningar och svullnad. 

EU5401 MALLEUM CO-TEXEU5401 MALLEUM CO-TEX

STORLEK         

Large

X-Small
Small
Medium

X-Large

17-19 cm
19-21 cm
21-23 cm
23-25 cm
25-27 cm

XX-Large 27-29 cm

EU5402 Malleum Co-Tex PlusEU5402 Malleum Co-Tex Plus
En ortos som kombinerar kompression med extra 
stöd. Tillverkad av ett speciellt material med hög 
kompression över leden samt silikonpelotter. För extra 
stöd finns ett elastiskt kardborrband som kan appliceras 
individuellt. Genom att använda ortosen under aktivitet 
minskar risken för att leden svullnar. Kan användas 
för både höger och vänster. På grund av den högre 
kompressionen i DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de 
endast användas under aktivitet. Personer med nedsatt 
sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna 
utan att rådgöra med läkare först. INDIKATIONER  
Fotledsproblem, stukningar och svullnad. 

EU5402 MALLEUM CO-TEX PLUSEU5402 MALLEUM CO-TEX PLUS

STORLEK      

Large

X-Small
Small
Medium

X-Large

17-19 cm
19-21 cm
21-23 cm
23-25 cm
25-27 cm

XX-Large 27-29 cm

OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA

CM-MÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA



AB2340 Fotledsstöd RecoveryAB2340 Fotledsstöd Recovery
Detta anatomiskt anpassade fotledsstöd är fodrat med ett 
speciellt trögelastiskt skum som anpassar sig till fotleden 
för bästa individuella passform. Fotledsstödet ger bra 
kompression och används under den akuta fasen för att 
stabilisera en skadad fotled. Kombinationen av de två 
elastiska banden och det unika fodret ger möjlighet till 
mycket bra kompression. Fotledsstödet är designat för 
att kombinera högsta funktion med bästa passform. Kan 
användas för både höger och vänster. INDIKATIONER Vid 
akuta fotledsskador. 

AB2340 FOTLEDSSTÖD RECOVERYAB2340 FOTLEDSSTÖD RECOVERY

STORLEK         OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA
Universal 15-34 cm

AB2360 Fotledsstöd DeRoyal AirAB2360 Fotledsstöd DeRoyal Air
Ett fotledsstöd med två luftblåsor för en effektiv 
kompression och immobilisering. Finns i tre storlekar 
varav barnstorleken inte är pumpbar utan har ett 
konstant tryck. Kardborrband gör det enkelt att justera 
både omfång och storlek på fotplattan. Kan användas 
för både höger och vänster. INDIKATIONER  Vid akuta 
fotledsskador och instabilitet. 

AB2360 FOTLEDSSTÖD DEROYAL AIRAB2360 FOTLEDSSTÖD DEROYAL AIR

ART.NR
AB2360 Standard

STORLEK LÄNGD OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA
25 cm 15-34 cm

AB2361 Small 21,5 cm 15-26 cm
AB2362 Barn 15 cm 12-20 cm



AB2000 DeRoyal Functional Ankle BraceAB2000 DeRoyal Functional Ankle Brace
Ett stabilt ledat fotledsstöd tillverkad av formsprutad 
HDPE-plast. Ger ett bra stöd lateralt/medialt under 
aktivitet utan att störa dorsal-plantarflexionen. Ortosen 
har foder tillverkade i PE-skum med slutna celler. 
Elastiska kardborrband ger en jämn kompression runt 
fotleden. Tar minimalt med plats i skon. Fotplattan
är täckt med ImpacTec™ för stötupptagning och 
komfort. Kan användas för både höger och vänster. 
INDIKATIONER  Laterala eller mediala ligamentsskador i 
fotleden, lätt till kraftig instabilitet i fotleden. 

AB2000 DEROYAL FUNCTIONAL ANKLE BRACEAB2000 DEROYAL FUNCTIONAL ANKLE BRACE

STORLEK
X-Small 35-38

SKOSTORLEK

Small 38-40
Medium 41-44
Large 44-47

AB2140 DeRoyal ElementAB2140 DeRoyal Element®® Sport Ankle Sport Ankle
Element® Sport är en ny fotledsortos som 
kombinerar fördelarna med en ledad ortos och en 
kompressionsortos. Element® har ett unikt X-system 
för hälen som ger ett bra individuellt stöd i kombination 
med kompression över fotleden. Detta kombinerat 
med de ledade plastdelarna ger en unik funktion. 
Ortosen ger ett otroligt bra stöd medialt och lateralt i 
kombination med kompression över ledens mjukdelar. 
Stängs upptill med hjälp av ett elastiskt kardborrband. 
Höger och vänsterutförande på ortosen. INDIKATIONER  
Laterala eller mediala ligamentsskador i fotleden, medel 
till kraftig instabilitet i fotleden. 

AB2140 DEROYAL ELEMENTAB2140 DEROYAL ELEMENT® ® SPORT ANKLESPORT ANKLE

STORLEK SKOSTORLEK

Small 35-39
Medium 40-44
Large 44-48
Specificera höger- eller vänstermodell vid beställning.



8073 Active Ankle8073 Active Ankle
Ett ledat fotledsstöd tillverkat i formsprutad plast. Ger 
ett bra stöd lateralt och medialt under aktivitet. Foder 
tillverkad i PE-skum med slutna celler. Ett brett
band runt fotleden gör appliceringen enkel. Kan 
användas för både höger och vänster. INDIKATIONER  
Laterala eller mediala ligamentsskador i fotleden, lätt till 
kraftig instabilitet i fotleden. 

8073 ACTIVE ANKLE8073 ACTIVE ANKLE

STORLEK
X-Small 35-37

SKOSTORLEK

Small 38-41
Medium 42-44
Large 45-48

AB2900 DeRoyal Sports OrthosisAB2900 DeRoyal Sports Orthosis
Ett mycket funktionellt fotledsstöd i snörmodell. 
Tillverkad av ballistiskt nylon för maximal slitstyrka. 
Har dubbla åttaband för att stabilisera fotleden 
individuellt. Banden fästs på motstående sida och gör att 
foten kan stabiliseras effektivt. Banden ger ett otroligt 
bra funktionellt stöd och gör att ortosen får en mycket 
låg profil. Passar med fördel i trånga skor.Kan användas 
för både höger och vänster. INDIKATIONER  Laterala 
och mediala ligamentsskador i fotleden, lätt till måttlig 
instabilitet i fotleden. 

AB2900 DEROYAL SPORTS ORTHOSISAB2900 DEROYAL SPORTS ORTHOSIS

STORLEK
X-Small 16-18 cm

OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA

Small 18-20 cm
Medium 20-22 cm

Large 22-24 cm
X-Large 24-28 cm

STORLEK SKOSTORLEK

8075 DeRoyal Sport Brace8075 DeRoyal Sport Brace
Ett funktionellt fotledsstöd i snörmodell i höger och 
vänsterutförande. Bygger på att ortosen stabiliserar 
hälen individuellt med hjälp av ett band som går 
medialt-lateralt. Ett enkelt åttaband ger sedan 
individuellt stöd efter justering. Har plastförstärkningar 
som ligger både medialt och lateralt som kan tas 
ur. Tillverkad av nylon för optimal slitstyrka och 
fodrad med andningsaktivt Soft-tex. Höger och 
vänsterutförande. INDIKATIONER  Laterala och mediala 
ligamentsskador i fotleden, lätt till kraftig instabilitet i 
fotleden. 

8075 DEROYAL SPORT BRACE8075 DEROYAL SPORT BRACE

STORLEK
X-Small 18-20 cm

CM, FOTLEDSKNÖLARNA

Small 20-22 cm
Medium 22-24 cm

Large 24-26 cm
X-Large
XX-Large

26-28 cm
28-30 cm

Specificera höger- eller vänstermodell vid beställning.

XX-Large 28-32 cm



1542 Quest Air Walker1542 Quest Air Walker
Quest är en ny typ av walker som kombinerar 
uppblåsbara kammare med traditionell immobilisering. 
Ger en mycket effektiv och komfortabel immobilisering 
av fot, fotled och underben. Pumpen är integrerad 
upptill i fodret. Fasta kardborrband ger en stabil fixering 
och den breda basen ger en stabil walker med en låg 
profil. Slitsulan är tillverkad av PU och har en rullsula 
för att förenkla avveckling. INDIKATIONER  Måttliga till 
kraftiga fotledsskador, stabila fot och fotledsfrakturer. 

1542 QUEST AIR WALKER1542 QUEST AIR WALKER

STORLEK SKOSTORLEK

Small 35-39
Medium 39-42
Large 43-45

HÖJD OMKRETS

X-Large 45-

37,5 cm
40 cm
42,5 cm
42,5 cm

38 cm
48 cm
66 cm
68 cm

SL8001 Samson WalkerSL8001 Samson Walker
En beprövad walker som funnits länge i DeRoyals 
sortiment. Erbjuder en bra stabilitet lateralt/medialt 
samt fixering i neutralposition 90°. Fotdelen är 
designad för att motverka dorsalflexion i 
metatarsallederna under hela rehabiliteringen. Den låga 
hälhöjden i kombination med den rundade sulan ger en 
optimal avveckling och funktion. Cirkulära band 
ger kompression och stöd för att motverka svullnad. 
Innesulan är tillverkad i ett tryckavlastande och 
stötupptagande PU material. Yttersulan är tillverkad 
av slitstarkt karbongummi. INDIKATIONER  Måttliga till 
kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer. 

SL8001 SAMSON WALKERSL8001 SAMSON WALKER

STORLEK SKOSTORLEK

Small 35-39
Medium 39-42
Large 43-45



1549 Inline Air Walker1549 Inline Air Walker
En fotledswalker för effektiv stabilisering och 
immobilisering av fotleden. Walkern har också inbyggda 
luftkammare som kan pumpas för en effektiv
kompression. Detta ger både en större stabilitet och 
högre kompression. Ortosen har en stängd häl och en 
behandlad sula för bättre grepp. Polstringen 
är tillverkad av skum med öppna celler för maximal 
ventilation. Kardborrbanden kan enkelt justeras 
individuellt. INDIKATIONER Måttliga till kraftiga 
fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer. 

1549 INLINE AIR WALKER1549 INLINE AIR WALKER

STORLEK SKOSTORLEK

Infant (3-8 år) 25-30
Small 35-39
Medium 40-43
Large 44-47

1550 Inline Air Walker Kort1550 Inline Air Walker Kort
Samma som 1549 men 10 cm kortare modell. 
En fotledswalker för effektiv stabilisering och 
immobilisering av fotleden. Walkern har också inbyggda 
luftkammare som kan pumpas för en effektiv
kompression. Detta ger både en större stabilitet och 
högre kompression. Ortosen har en stängd häl och en 
behandlad sula för bättre grepp. Polstringen 
är tillverkad av skum med öppna celler för maximal 
ventilation. Kardborrbanden kan enkelt justeras 
individuellt. INDIKATIONER Måttliga till kraftiga 
fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer. 

1550 INLINE AIR WALKER KORT1550 INLINE AIR WALKER KORT

STORLEK SKOSTORLEK

Small 35-39
Medium 40-43
Large 44-47



1553 Inline Walker1553 Inline Walker
En konventionell fotledswalker med skenor för 
stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen 
har en stängd häl och en behandlad sula för bättre 
grepp. Polstringen är tillverkad av skum med öppna 
celler för maximal ventilation. Kardborrbanden kan 
enkelt justeras individuellt. INDIKATIONER Måttliga till 
kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer. 

1553 INLINE WALKER1553 INLINE WALKER

STORLEK SKOSTORLEK

Barn (3-8 år) 25-30
Small 35-39
Medium 40-43
Large 44-47

1555 Inline Walker Kort1555 Inline Walker Kort
Samma som 1553 men 10 cm kortare modell. En 
konventionell fotledswalker med skenor för stabilisering 
och immobilisering av fotleden. Ortosen har en 
stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. 
Polstringen är tillverkad av skum med öppna celler 
för maximal ventilation. Kardborrbanden kan enkelt 
justeras individuellt. INDIKATIONER Måttliga till kraftiga 
fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer. 

1555 INLINE WALKER KORT1555 INLINE WALKER KORT

STORLEK SKOSTORLEK

Small 35-39
Medium 40-43
Large 44-47



SL1202 Ledad WalkerSL1202 Ledad Walker
Denna walker kombinerar medial/lateral stabilitet med 
kontroll över dorsal-plantarflexion. Den ger ett bra 
stöd och stabilitet. Den ställbara leden kan justeras i 
10° intervall, både i flexion och extension. Leden kan 
även låsas helt och användas som en traditionell walker. 
Kan enkelt tas av för kontroll av fotleden samt vid 
rehabilitering. Innersulan är tillverkad av ImpacTec™ 
ett mycket stötupptagande material med låg profil för
bästa patientkomfort. Den låga hälhöjden bidrar till ett 
så normalt gångmönster som möjligt för att undvika 
belastningsskador. INDIKATIONER Post-Operativt 
vid hälsenerupturer, mjukdelsskador i underbenet, 
stressfrakturer i underben och fot samt stabila 
fotledsfrakturer. 

SL1202 LEDAD WALKERSL1202 LEDAD WALKER

STORLEK SKOSTORLEK

Small 35-39
Medium 40-43
Large 44-47

NS2000 DeRoyal NattskenaNS2000 DeRoyal Nattskena
En stabil nattskena som ger en effektiv dorsalflexion 
av foten/fotleden. Ortosen har en låg profil och är 
designad med extra band som stabiliserar 
fotplattan effektivt. Välpolstrad för optimal komfort. 
Ytterligare dorsalflexion kan uppnås genom 
medföljande kilar. Klädseln kan tas av och tvättas. 
INDIKATIONER Plantar fasciit, achillestendinit. 

NS2000 DEROYAL NATTSKENANS2000 DEROYAL NATTSKENA

STORLEK SKOSTORLEK
Small 35-39
Medium 40-43
Large 44-47



Mediroyal Nordic AB
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4300 Kontrakturortos AC-Boot4300 Kontrakturortos AC-Boot
En smidig ortos för att förhindra kontrakturer och 
trycksår. Tillverkad i formsprutad HDPE-plast och 
fodrad med andningsaktivt Vel-Foam material för 
optimal hudkomfort. Ortosen är välpolstrad för att 
förhindra uppkomst av trycksår. Den appliceras enkelt 
med hjälp av två kardborrband. Baktill finns en anti-
rotationsbar som kan fällas ut för att förhindra rotation. 
Om två ortoser används kan dessa sammankopplas 
med hjälp av dessa. Sulan på ortosen är endast till för 
att kunna gå kortare sträckor i rummet. Sulan kan 
tas av vid behov. Extra foder kan beställas separat. 
INDIKATIONER Totalavlastning av hälsår/trycksår, 
förebygga kontrakturer i fotleden och motverka 
rotation i höften eller knäleden postoperativt. 

4300 KONTRAKTURORTOS AC-BOOT4300 KONTRAKTURORTOS AC-BOOT

STORLEK SKOSTORLEK

Universal

M3040 Avlastningskuddar för hälsårM3040 Avlastningskuddar för hälsår
En mycket effektiv ortos för hälsårsprofylax. Patienter 
som är sängliggande med dålig cirkulation lider stor 
risk för hälsår. Tillverkade i bomullsmaterial med 
fiberfill polstring som är luftig och tryckavlastande. 
Bomullsband med kardborre håller ortosen på plats. 
Säljs parvis. INDIKATIONER Trycksårsprofylax för häl 
och fot, minskande av hudfriktion. 

M3040 AVLASTNINGSKUDDAR FÖR HÄLSÅRM3040 AVLASTNINGSKUDDAR FÖR HÄLSÅR

STORLEK SKOSTORLEK

Universal 35-48

35-48


