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Ortoser för hand & arm

Art. 403, Pucci Hand Air Short
403

Denna behandlingsortos tillåter en fortskridande lätt passiv töjning
till en hand med kontrakturer genom den pumpbara luftkudden som
ligger volart i handen. Ortosen levereras med överdragsklädsel till
luftkudden, en pump som blåsan kan regleras med samt en tvättpåse.
Placera alltid luftkudden i patientens handflata före pumpningen.
Luftventilen på ortosen skall alltid ligga åt lillfingersidan. Ortosen
finns även i barnstorlek. Extraklädsel kan beställas separat. Finns
i höger och vänstermodell. INDIKATIONER: Förhindra och töja på
kontrakturer.
403

403

Pucci Hand Air, Short Vä/Hö

403L-Vuxen

Vänster

Handbredd upp till 120 mm

Universal

403R-Vuxen

Höger

Handbredd upp till 120 mm

Universal

403PL-Barn

Vänster

Handbredd upp till 120 mm

Universal

403PR-Barn

Höger

Handbredd upp till 120 mm

Universal

403PSL-Barn

Vänster

Handbredd upp till 64 mm

Universal

403PSR-Barn

Höger

Handbredd upp till 64 mm

Universal

För beställning av extraklädsel till vuxen uppge 403 CL och/eller
403 CR.

Måttet för handbredden tas i mm.
Skenan måste tas ut vid tvätt.

405

Art. 405, Pucci Air T

405

405

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled.
Denna unika ortos för både handled, hand och fingrar har en
dynamiskt pumpbar luftblåsa. Ger en lätt töjning åt hand och fingrar
med ökad tonus. Flexorerna påverkas i ortosen och handen kommer
upp i ett normal läge. Luftblåsan är utformad så att den också för ut
tummen i en lätt volarabduktion till ett öppningsgrepp. Om patienten
har en flexionskontraktur i handleden på 5° eller mer, justera ramen
på ortosen så den överensstämmer med handledsvinkeln volart i
handen. Luftblåsan kan justeras enkelt med hjälp av den medföljande
pumpen utan att ortosen behöver avlägsnas från patientens hand.
Ortosen finns även i barnstorlek. Finns i höger- och vänstermodell.
INDIKATIONER: Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA.
405

Pucci Air T, Vä/Hö
Måttet tas från vola.

405L-Vuxen

Vänster

Handbredd upp till 130 mm

Universal

405R-Vuxen

Höger

Handbredd upp till 130 mm

Universal

405PL-Barn

Vänster

Handbredd upp till 130 mm

Universal

405PR-Barn

Höger

Handbredd upp till 130 mm

Universal

VUXEN: Ramställning för underarm (180 mm) med pumpbar
anpassad luftblåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av
extraklädsel uppge 405-CL och/eller 405-CR.
BARN: Ramställning för underarm (140 mm) med pumpbar
anpassad luftblåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av
extraklädsel uppge 405P-CL och/eller 405P-CR.
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Måttet för handbredden tas i mm.
Skenan måste tas ut vid tvätt.
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Art. 413, Pucci Air
Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled.
Hanledsortos baserad på artikel 405 Pucci Air T. Luftblåsan är en
pumpbar hel luftblåsa både för hand och fingrar. Ger en fortskridande
lätt påverkan på kontrakturer i handled och fingrar. Vid en neutral
position i handleden, från 0° upp till 15° extension, behöver
inte ramens vinkel justeras före användning. Ortosen finns även i
barnstorlek. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas
separat. Finns i höger- eller vänstermodell. INDIKATIONER: Spasticitet,
förhindra kontrakturer vid CVA.
413

413

Pucci Air, Vä/Hö

413L-Vuxen

Vänster

Handbredd upp till 130 mm

Universal

413R-Vuxen

Höger

Handbredd upp till 130 mm

Universal

413PL-Barn

Vänster

Handbredd upp till 130 mm

Universal

413PR-Barn

Höger

Handbredd upp till 130 mm

Universal

413
Måttet tas från vola.

VUXEN: Ramställning för underarm (180 mm) med pumpbar
hel luftblåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av
extraklädsel uppge 413-CL och/eller 413-CR.
BARN: Ramställning för underarm (140 mm) med pumpbar
anpassad blåsa för hand/finger och tumme. Vid beställning av
extraklädsel uppge 413P-CL och/eller 413P-CR.

Måttet för handbredden tas i mm.
Skenan måste tas ut vid tvätt.

413

Art. 812, Pucci Fingerskiljare
Behandlingsortos för fingrar. Ett mjukt fingerband för avskiljning
av fingrarna. Lätt att applicera med kardborre. Kan användas ensam
i behandlingen eller tillsammans med någon av Pucci-ortoserna. Ger
ett lätt stöd åt de proximala phalangerna 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.
Universalmodell.
812

812

Pucci Fingerskiljare

812-Vuxen

Vänster/Höger

Universal

Universal storlek

812P-Barn

Vänster/Höger

Universal

Universal storlek

812

Bandets längd:
Barn: 40 centimeter
Vuxna: 52 centimeter
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Art. 411, Pucci EZE
411

812

Handledsortos med utbytbar stor och liten handrulle. 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. Klädsel till ortosen och
handrullen är tillverkad av ett mjukt och ventilerande material.
Ortosen finns även barnstorlek. En tvättpåse medföljer och
extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- och vänstermodell.
INDIKATIONER: Spinal ryggmärgsskada, skallskada och geriatriska
patienter.
411

411

Pucci EZE, Vä/Hö

411L-Vuxen

Vänster

Ramlängd upp till 180 mm

Universal storlek

411R-Vuxen

Höger

Ramlängd upp till 180 mm

Universal storlek

411PL-Barn

Vänster

Ramlängd upp till 170 mm

Universal storlek

411PR-Barn

Höger

Ramlängd upp till 170 mm

Universal storlek

Måttet tas från vola.

VUXEN: Formbar skumplastram (180 mm) i aluminium för handled,
hand & fingrar. Vid beställning av extraklädsel uppge 411-CL och/
eller 411-CR.
BARN: Formbar skumplastram (170 mm) i aluminium för handled,
hand & finger. Vid beställning av extraklädsel uppge 411 P-CL och/
eller 411 P-CR.

Art. 415, Pucci Reflex
415

415

Reflexinhiberande kombinationsortos. Denna ortos har utvecklats
som en kombinationsortos. Den ger möjlighet för en lätt passiv
töjning åt handen/fingrar med flexionskontrakturer genom den
justerbara fingerplatten. Denna 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. En tvättpåse
medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i högeroch vänstermodell. INDIKATIONER: Minska spasticitet. Förhindra
förkortning av flexorer – bibehålla passiv rörlighet. Töja på
kontrakturer – öka passiv rörlighet.
415

415

Pucci Reflex, Vä/Hö

415L-Vuxen

Vänster

Handbredd upp till 115 mm

Universal

415R-Vuxen

Höger

Handbredd upp till 115 mm

Universal

415PL-Barn

Vänster

Handbredd upp till 105 mm

Universal

415PR-Barn

Höger

Handbredd upp till 105 mm

Universal

Kombinationsortos med formbar skumplastram (vuxen 180
mm och barn 170 mm) i aluminium för underarm och justerbar
fingerplatta för hand och fingrar. Fingerplattans bredd för vuxen:
115 mm och för barn 105 mm.
Vid beställning av extraklädsel till vuxen uppge 415-CL och/eller
415 CR.
Vid beställning av extraklädsel till barn uppge 415P-CL och/eller
415P-CR.
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Måttet tas från vola.

Måttet för handbredden tas i mm.
Skenan måste tas ut vid tvätt.
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Art. 325, Air Soft-viloortos
325

Ortosen ger stöd för fingrar, tumme och handled i en funktionell och/
eller viloställning. Aluminiumramen ger möjlighet att justera allt efter
patientens framsteg vid trauma/kontrakturer. Inga verktyg eller värme
behövs. Viloortosen är fodrad med ett ventilerande material. Kan
tvättas i maskin i tvättpåse på låg värme. INDIKATIONER: Postoperativt/
skada, dropphand, stramhet i fingerflexorerna och vid hudömtålighet.
Rekommenderas ej vid stark spasticitet.
325

Finger/hand viloortos, Vä/Hö
Storlek

B-Small

C-Medium

D-Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Tillverkas
i vänster- och högerutförande.
325

325
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Art. 125, Basic Viloortos
125

Lättviktsortos med ställbar ram, klädd i Plastazote. Ger stöd åt fingrar,
tumme och handled i en funktionell och/eller viloställning. Tillåter
upp till 60° MCP-flexion och handled flexion/extension. Korsande
band säkrar handleden. Denna ortos kan tvättas för hand i mild
tvållösning och har löstagbara band. INDIKATIONER: Postoperativt/
skada och vid CVA (Cerabral Vaskulär Accident). Rekommenderas ej
vid stark spasticitet.
125

Basic Viloortos, Hö/vä
Storlek

B-Small

Bredd

57-70

C-Medium
73-83

D-Large
86-95

Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm. Om
måttet hamnar mellan två storlekar, välj den större.
Alla ortoser görs i höger- eller vänsterutförande.

www.mediroyal.se
Facebook: sök efter Mediroyal

Living Proof

Ortoser för hand & arm 7

Art. TH 1000, Anti-spasticitetsskena
Bibehåller volara valvet och håller handen i reflex-inhiberande
ställning. Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt
att omforma och anpassa skenan med vatten eller varmluft.
INDIKATIONER: Spasticitet eller för att förhindra kontrakturer vid CVA
(Cerebral Vaskulär Accident) Höger- och vänster modell.
TH 1000

TH 1000

Anti-spasticitetsskena, Hö/vä

Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den
större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.
Storlekar
Small: 02 Medium: 03 Large: 04
Ange vänster eller höger.

Art. TH 1001, Spasticitetsskena
Hjälper till att hålla handleden i neutral position och bibehåller
tummens öppningsgrepp. Konen inhiberar långfingerspasticitet.
Tillverkad i 3,2 mm Royal Drape som gör det enkelt att omforma och
anpassa skenan med vatten eller varmluft. INDIKATIONER: Spasticitet
eller för att förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär
Accident) Höger- och vänstermodell.
TH 1001

TH 1001

Spasticitetsskena, Vä/Hö

Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den
större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.
Storlek:
Small: 02 Medium: 03 Large: 04
Ange vänster eller höger.
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Art. 1002, Skena i funktionsställning
TH 1002

Håller hand och handled i funktionell/vilo position. Handled 30°
extension, MCP 50° flexion, IP-leder 10-30° flexion. Tillverkad i
3,2 mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma och anpassa
skenan med vatten eller varmluft. INDIKATIONER: Spasticitet eller för att
förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident) Högeroch vänstermodell.
TH 1002

Skena i funktionsställning, Hö/vä

Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den
större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.
Storlekar:
Small: 02 Medium: 03 Large: 04
Ange vänster eller höger.

Art. TH 1003, Neutral positionsskena
TH 1003

Hjälper till att hålla hand och handled i neutral, vilande, ställning.
Tillverkad i 3,2 mm DeRoyal Drape som gör det enkelt att omforma
och anpassa skenan med vatten eller varmluft. INDIKATIONER: Spasticitet
eller för att förhindra CVA (Cerebral Vaskulär Accident).
TH 1003

Skena i funktionsställning, Hö/vä

Storlek

Small

Medium

Large

Bredd

57-70

73-83

86-95

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj den
större. Mät handens bredd vid MCP-lederna i mm.
Storlek
Small: 02 Medium: 03 Large: 04
Ange vänster eller höger.
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Art. 902, Ödemhandske öppna fingertoppar
Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem.
Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Öppna
fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas
i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.
INDIKATIONER: Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär
efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.
902

902

Ödemhandske öppna fingertoppar, Hö/vä
Storlek

XS

S

M

L

Omkrets

178

203

228

255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt
MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en
större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar.
Modellen finns i höger och vänster och i fyra
storlekar. Säljs styckvis.

Art. 903, Ödemhandske slutna fingertoppar
Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem.
Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Slutna
fingertoppar. Handsken används dagtid och/eller på natten. Tillverkas
i höger- och vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras.
INDIKATIONER: Förebyggande vid ödem vid till exempel akuta besvär
efter avgipsning eller kroniska besvär och stroke.
903

903

Ödemhandske slutna fingertoppar, Hö/vä
Storlek

XS

S

M

L

Omkrets

178

203

228

255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan, runt
MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ en
större storlek om måttet hamnar mellan två storlekar.
Modellen finns i höger och vänster och i fyra
storlekar. Säljs styckvis.
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Art. 904, Ödemhandske, kort handled
904

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera
ödem. Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material.
Handledslängd och med öppet sprund. Slutna fingertoppar.
Handsken använts dagtid och/eller på natten. Tillverkas i höger – och
vänstermodell. Handsken kan lätt sys om och korrigeras. INDIKATIONER:
Förebyggande vid ödem vid tex akuta besvär efter avgipsning eller
kroniska besvär och stroke.
904

Ödemhandske, kort handled, Vä/Hö
Storlek
Omkrets

S

M

L

203

228

255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan,
runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ
en större storlek om måtten hamnar mellan två
storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och i fyra
storlekar.

Art. 905, Ödemhandske slutna fingertoppar, lång
905

Kompressionshandske som ger ett lätt tryck för att kontrollera ödem.
Tillverkad i ett mjukt och lätt kompressionsgivande material. Slutna
fingertoppar och lång modell (350 mm). Handsken används dagtid
och/eller på natten. Tillverkas i höger- och vänstermodell. Handsken
kan lätt sys om och korrigeras. INDIKATIONER: Förebyggande vid ödem
vid till exempel akuta besvär efter avgipsning eller kroniska besvär
och stroke.
905

Ödemhandske slutna fingertoppar, lång, Vä/Hö
Storlek
Omkrets

L
255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan,
runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ
en större storlek om måtten hamnar mellan två
storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och säljs
styckvis. Finns enbart i large.
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Art. 907, Isotoner-handske ¾-finger
Latexfria handskar med lätt kompression för lätt smärta och svullnad
av handen. Mjuk, sömlös konstruktion som eliminerar tryckpunkter.
Sömmarna är vända på utsidan av handsken, bort från huden.
Isotonerhandsken är den enda tillgängliga handsken utan sömmar
vid basen av tummen - ett känsligt område för smärta. Tillverkade
av nylon och Lycra och tvåvägsriktning på materialet. Behagliga för
heldagsanvändning. Öppen fingertoppsdesign för en aktiv hand. Lätt
att ta av och på. Neutral färg. Säljs i par. INDIKATIONER: Svullnad/
smärta orsakad av skada, artriter eller andra kroniska orsaker,
långtidsanvändning i arbete.
907

907

Isotoner-handske ¾-finger, Par
Storlek
Omkrets

S

M

L

203

228

255

Omkrets i mm. Mät runt handen och handflatan,
runt MCP-lederna, utan att involvera tummen. Beställ
en större storlek om måtten hamnar mellan två
storlekar. Modellerna finns i höger/vänster och säljs i
par. Maskintvättbara.
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