Genum TriTex Plus
PERFORMANCE IS EVERYTHING
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Genum
TriTexPlus
HÖG MATERIALPRESTANDA ÄR VIKTIGT

vid krävande aktiviteter. Materialet måste klara att
leverera den funktion som krävs för aktiviteten - utan
kompromisser. DeRoyal var det första företaget som
introducerade TriTex som material för ortoser år 2000.
Nu kommer uppföljaren TriTex Plus med förbättrade
materialegenskaper. Basen är TriTex men vi använder

oss av en microfiber närmast huden. Detta ger en
otrolig hudkomfort i kombination med en optimal
ventilation och isolering av värme. På ovansidan
har vi laminerat ett tunt perforerat NeoTexmaterial. Det gör att huden andas effektivt, fukten
kan transporteras ut men värmen stannar kvar. Ett
optimalt material för krävande aktiviteter.

NYTT

På den nya serien knäortoser introducerar vi roterbara snabbspännen för ökad funktionalitet.
Banden justeras i längd första gången vid applicering. Därefter används snabbspännet för att ta av och på ortosen.
Snabbt, enkelt och effektivt! Delar av modellerna är också
utrustade med vår nya DeRoyal Quad-Strap för att förhindra
att de glider ner under aktivitet.

DeRoyal Genum ROM Led

DEROYAL GENUM ROM LED

DeRoyal Genum ROM leden har konstruerats för att
begränsa extension eller flexion. Tillverkad av en rostfri
stållegering som ger både hög slitage och flexibilitet.
Leden kan också användas post-operativt eftersom den
också kan blockeras helt i 0, 20, 40, och 60 grader.
Skenan har också stop i extension 0, 10, 20 och 30
grader samt flexion 60, 75 och 90 grader. Mitten på
leden är helt solid medan ledarmarna är flexibla för att
kunna anpassas individuellt till patienten. Genum ROM
Leden finns i EU4509 och EU4518.

EXTENSION 0, 10, 20, 30 grader
FLEXION 60, 75, 90 grader
LÅSBAR 0, 20, 40, 60 grader

EU4509 Genum Liga ROM Plus
En knäortos med ROM-led. Kan stoppas i 10, 20, 30
grader extension, 60, 75, 90 grader flexion och låsas
helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Leden är tillverkad
av en rostfri stållegering för optimal prestanda och
kan enkelt anpassas på patienten. Ortosen har som
komplement ett hyperextensionskryss för effektivt
stöd. Kan även konverteras till ett vanligt band vid
behov. Två snabbspännen nertill och två upptill gör
appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första
gången och därefter används snabbspännena för att
ta av eller på ortosen. Utrustad med DeRoyal QuadStrap. INDIKATIONER Post-Operativt efter knäoperation,
ACL- eller PCL-skador, kollateralligamentsskador och
meniskskador.

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

EU4509 GENUM LIGA ROM PLUS

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

EU4511 Genum Liga X Plus
Baserad på vår klassiska EU4011. Dubbelledade skenor
i aluminium/stål ger en låg vikt och hög funktion.
Ortosen har ett hyperextensionskryss baktill för effektivt stöd. Två snabbspännen nertill och två upptill gör
appliceringen enkel. Bandens längder anpassas första
gången och därefter används snabbspännena för att ta av
eller på ortosen. Kardborrejustering över lår och vad.
Utrustad med Quad-Strap. INDIKATIONER ACL eller
PCL skador, kollateralligamentsskador, meniskskador
eller hyperextensionsproblem.

EU4511 GENUM LIGA X PLUS

X-SMALL 29-32 centimeter
SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

EU4513 Genum Liga Light Plus
En ny modell med dubbelledade skenor i aluminium och
stål. Den är helt kapslad i en NeoTex-ficka för optimal
polstring. Banden har snabbspännen för att snabbt
kunna ta av och på ortosen. Bandens längder anpassas
första gången och därefter används snabbspännena.
Kardborrejustering över lår och vad. Utrustad med
Quad-Strap. INDIKATIONER Kollateralligamentsskador,
meniskskador eller instabilitet i knäleden.

EU4513 GENUM LIGA LIGHT PLUS

X-SMALL 29-32 centimeter
SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter

EU4514 Genum Liga X Ease Plus
Baserad på vår populära modell EU4014 med dubbelledade skenor i aluminium/stål vilket ger en låg
vikt och hög funktion. Helt öppen framtill för att
förenkla av och påtagning av ortosen. Ortosen har ett
hyperextensionskryss baktill för effektivt stöd. Två
snabbspännen nertill och två upptill gör appliceringen
enkel. Bandens längder anpassas första gången och därefter används snabbspännena för att ta av eller på ortosen. INDIKATIONER ACL eller PCL skador, kollateralligamentsskador, meniskskador eller hyperextensionsproblem.

EU4514 GENUM LIGA X EASE PLUS

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 32-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
www.mediroyal.se
XX-LARGE 46-50 centimeter

EU4518 Genum Liga ROM Ease Plus

EU4518 GENUM LIGA ROM EASE PLUS

En knäortos med ROM-led och hel öppning framtill för
att förenkla av och påtagning. Kan stoppas i 10, 20, 30
grader extension, 60, 75, 90 grader flexion och
låsas helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Leden är tillverkad
av en rostfri stållegering för optimal prestanda och
kan enkelt anpassas på patienten. Ortosen har som
komplement ett hyperextensionskryss för effektivt
stöd. Kan även konverteras till ett vanligt band vid
behov. Två snabbspännen nertill och två upptill
gör appliceringen enkel. Bandens längder anpassas
första gången och därefter används snabbspännena
för att ta av eller på ortosen. INDIKATIONER PostOperativt efter knäoperation, ACL eller PCL skador,
kollateralligamentsskador, meniskskador.

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter
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