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EU 2010

Coll-Extensionsfjäder-PIP, 502
Denna fingerfjäder ger större hjälp till sträckning och balans 
åt fingret genom den på båda sidor av leden placerade 

rullfjädern. Ett bågformat stöd proximalt och distalt om leden fördelar 
trycket jämnt över hela fingret. Justerbar med hjälp av ett distalt band 
för extension. Denna fingerfjäder har en kraftigare fjäderspänning i 
extenderat läge än artikelnummer 501 och 602. Kraften på leden är 
ca 12,4 N vid full extension. INDIKATIONER: Flexionkontraktur i PIP-
led. 

Coll-Extensionsfjäder-PIP, X-hard502

                         Storlek           A                  B                 C                  D

                         Längd            64                70               76                83

Längd i mm. Avståndet mäts från det distala 
böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. 
Fingret ska vara sträckt vid mätningen.
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Acu-Extensionsfjäder-PIP låg, 507
Denna fingerfjäder utverkar mer kraft än Art. 501. Idealisk att 
använda för att återfå de sista graderna till en PIP-extension. 

Genom att försiktigt bända den böjbara ståltråden kan spänningen 
justeras i fjädern. Den breda dorsala plattan på fjädern fördelar trycket 
jämnt över en stor yta. Lätt sträckning på MCP-led. Kraften på leden 
är ca 3,4 N vid 15° flexion. INDIKATIONER: Ökande ledstramhet, ROM 
begränsad och flexionskontraktur. 
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Acu-Extensionsfjäder-PIP låg, Hard507

                         Storlek           AA                A                 B                 C                 D

                         Längd             57               67               76               86               95

                         Bredd              22               22               25               29               29

Längd & bredd i mm. Avståndet mäts från det distala 
böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. 
Fingret ska vara sträckt vid mätningen.

502

507

501

Extensionsfjäder-PIP lång, 501
Modellen sträcker i PIP-led och har en mild extensionseffekt 
på MCP-leden. Lämnar DIP-leden fri. Fingerfjädern 

åstadkommer en jämn tryckfördelning över PIP-leden genom den 
polstrade dorsala plattan. Kraften på leden är ca 2,3 N vid 15° flexion. 
INDIKATIONER: Sträckdefekt i PIP-led på 45° eller mindre, korrigering 
vid Boutonniere-deformitet och PIP-leds stramhet. 
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Acu-Extensionsfjäder-PIP låg, Hard501

                         Storlek           AA                A                 B                 C                 D

                         Längd             57               67               76               89               102

                         Bredd              22               22               25               29                29

Längd & bredd i mm. Avståndet mäts från det distala 
böjvecket i vola till böjvecket på fingrets DIP-led. 
Fingret ska vara sträckt vid mätningen.
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504

Extensionsfjäder-PIP kort, 504
Kortare modell jämfört med Art. 501. Påverkar inte MCP-
leden men sträcker i PIPleden. Mindre storlekar kan användas 

för DIP-leden. Fjädern kan enkelt justeras vid svullnad. Kraften på 
leden är ca 2,3 N vid 15 gr flexion. INDIKATIONER: Sträckeffekt i PIP-
led för att öka extensionen. För minskning av PIP-ledstramhet och 
korrigering av Butonnieredeformitet. 
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Extensionsfjäder-PIP kort, Medium504

                         Storlek           AA                A                 B                 C                 D

                         Längd             44               48               51               57                67

                         Bredd              22               22               25               29                29

Längd & bredd i mm. Mät avståndet från den volara 
ytan av fingret. Från fingerbasen av MCP-leden. 

Extensionsfjäder-PIP, 602
Fingerfjädern åstadkommer en smidig sträckning av leden 
fullt ut. Låg fjäderspänning för att reducera PIP, DIP eller 

IP-leds flexionskontraktur. Lämplig att bära under längre tid p g a 
den låga fjäderspänningen. Kan också användas på angränsande finger. 
Kraften på leden är ca 1.1N vid 15° flexion. INDIKATIONER: Vid 
krosskador, brännskador, Bountonnieredeformitet och begynnande 
kontraktur i PIP-led. 
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Extensionsfjäder-PIP, Soft602

                         Storlek           AA                A                 B                 C                 D

                         Längd             44               48               51               57                67

                         Bredd              22               22               25               29                29

Längd & bredd i mm. Mät avståndet från den volara 
ytan av fingret från fingerbasen av MCP-leden. 

Coil Flexionsfjäder-PIP, 503
Rullfjädrarnas placering lateralt mot PIP-leden åstadkommer 
flexion i mellanfalangen. Den dorsala plattan fördelar trycket 

behagligt och det proximala bandet tillåter justerbar spänning. Den 
distalt placerade plattan tillåter rörlighet. Fingerfjädern kan flektera 
en mjuk led till 80°. Kraften på leden är ca 2,3 N. INDIKATIONER: 
Extensionskontraktur i PIP-led och stram mjukdelsvävnad 
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Coil Flexionsfjäder-PIP, Medium503

                         Storlek           A                  B                 C                  D

                         Längd            64                70               76                83

Längd i mm. Mät avståndet från den dorsala ytan av 
fingret. Från fingerbas till DIP-led som indikeras på 
illustrationen.
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Flexionsfjäder lätt, 601
Åstadkommer flexion i PIP- eller DIP-leden. Kan med 
fördel bäras på intilliggande finger utan att hindra i dagliga 

aktiviteter. Den dynamiska fjädern kan åstadkomma en successiv 
böjning av PIP-leden till ca 80° flexion genom ett milt konstant tryck 
av fjädern. Kraften på leden är ca 1,1 N. INDIKATIONER: Att åsterställa 
PIP-ledsflexion vid kontraktur, reducera svanhals-deformitet och vid 
krosskador. 

601
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Flexionsfjäder lätt, Soft601

                         Storlek           AA                A                 B                 C                  D

                         Längd            32                38               44                57                70

Längd i mm. Mät avståndet från den dorsala ytan av 
fingret. Från fingerbas av MCP-led till DIP-led som 
indikeras på illustrationen.

804

Tvillingförband, 804
Ett tvillingförband används så att ett starkare finger assisterar ett 
svagare. Mjukt Duraval-material med kardborrband. Kan klippas 
för att passa individuella behov. INDIKATIONER: Fraktur på falangen, 
ligamentskada och andra skador där tvillingförband passar.

Tvillingförband804

Universal storlek. 6 stycken förband/
förpackning.

1005-13 1007-26
Tvillingförband, 1005-13  1007-26
Ett tvättbart antiglidskumfodrat, ventilerande material som erbjuder 
en enastående komfort genom att materialet ligger tätt intill huden 
vilket hindrar glidning. Latexfritt. Finns i 13 mm och 26 mm 
bredd i en längd. Idealiskt för användning under arbete, fritids- 
och sportaktiviteter och långtidsanvändning. INDIKATIONER: Lätta 
distorsioner, öm, svullen led med partiell/total ligamentskada i PIP-
leden. Lätta stabila frakturluxationer, behandling upp till sex veckor.

Tvillingförband
1005-13
1007-26

1005-13/005    Tvillingförband 13 mm, 5 st.
1005-13/025    Tvillingförband 13 mm, 25 st
1005-13/050    Tvillingförband 13 mm, 50 st
1005-13/100    Tvillingförband 13 mm, 100 st
1007-26/005    Tvillingförband 26 mm, 5 st
1007-26/025    Tvillingförband 26 mm, 25 st
1007-26/050    Tvillingförband 26 mm, 50 st
1007-26/100    Tvillingförband 26 mm, 100 st

För mer information se separat produktblad.
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670

Fingerhylsa, 670
Dynamiskt och/eller statiskt stöd i en och samma ortos med justerbar 
kompressionsmöjlighet vid ett svullet finger med hjälp av en 
snöranordning.Volart på fingerhylsan finns en ficka som används 
för ett dynamiskt och/eller ställbart statiskt extensionsstöd i plast/
metall. Används dag/nattetid till exempel vid extensionsdefekt. Ett 
mjukt lycramaterial ger bra stabilitet åt led/ledband men bibehåller 
rörligheten vid aktivitet. INDIKATIONER: Vid post-fingerfraktur, 
stukningar, ligament och senskador samt Boutonnieredeformitet och 
droppfinger. 

Fingerhylsa670

Längd i mm. Mät avståndet som indikeras på 
illustrationen till höger.

                         Storlek           AA                A                 B                 C                  D

                         Längd            32                51               64                76                89

Flexion/Extensionsdrag finger, 1006
Det mest komfortabla fingerdrag att använda sig av för att åstadkomma 
flexion/extension av ett stelt finger. Trä ett gummiband/nylontråd 
genom ringen längst fram på draget, koppla det mot en statisk ortos 
till ett sk. dynamiskt drag. Ett ventilerande material som erbjuder en 
enastående komfort genom att materialet ligger tätt intill huden vilket 
hindrar glidning. Latexfritt. INDIKATIONER: Post.op vid begynnande 
extensionsdefekt, adheranser, dålig senglidning i ett finger.

Flexion/Extensionsdrag1006

                         Storlek           Finns i en storlek

                         Färg                Svart

1006-005  Förpackning med 5 drag
1006-025  Förpackning med 25 drag

1006

Flexionsband, 1004
Ett justerbart flexionsband som ger en jämn tryckfördelning över led/
leder för att åstadkomma full flexion av PIP och DIP- flexion av ett finger 
och/eller innan träning av finger för töjning  vid intra-extraartikulärt 
hinder. Ett latexfritt antiglidskumfodrat material. INDIKATIONER: Vid 
stram mjukdelsvävnad. Vid begynnande Extensionskontraktur.

Flexionsband1004

                         Storlek           Finns i en storlek

                         Färg                Svart

1004-005  Förpackning med 5 band
1004-025  Förpackning med 25 band

1004

670
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Open-Air STAX fingerskena startset, 635
Set med 40 stycken STAX-ortoser och 50 stycken band. Fingertoppskena 
som skyddar distala falangen och extenderar i DIP-leden. Tillverkad i 
genomskinlig plast, klar, plast. Perforerad design minskar hudpåverkan. 
Öppen topp möjliggör kontroll av fingertopp och nagelband. 
Självhäftande kardborrband säkrar ortosen på fingret. Bandet appliceras 
genom spåret i ortosen.

635

Open-Air STAX fingerskena startset635

Lådan innehåller:
0, 7                          2 stycken
1, 6                          3 stycken
2, 3, 3.5, 4, 5, 5.5,

50 stycken kardborrband. 

5 stycken av varje

1008

Oval-8 fingerringar, 1008
Stabiliserar-avlastar och/eller korrigerar fingrarnas IP-leder för en 
förbättrad handfunktion - dels genom sin unika banddesign och dels 

med både hel och halvringsstorlek i en och samma 
ring beroende på vilken sidag av Oval-8-ringen 
som först placeras på fingret. Tillverkad av 1,6 mm 
polypropylenplast. Smutsavvisande och bekväm att 
bära vid alla temperaturer. Tillgänglig i storlekar 
motsvarande standardstorlekar hos vanliga ringar. 
Säljes separat och/eller i en box om 42 st. Ändring av 
ortosens vinkel justeras enkelt med varmluftspistol. 

INDIKATIONER: Korrigera svanhals-, boutonniére- och malletfinger, 
reducerar lateraldeviation av fingret och avlastar vid triggerfinger.

Oval-8 Fingerringar1008

                                  Storlek 2-15

Oval-8 Fingerringar Storleksset1008-S

Innehåller en av varje av de 13 storlekarna (3-15) på 
en nyckelring. Samt standardmått som guldsmeder 
använder. Totalt 29 plastringar. 

Oval-8 Fingerringar Samlingsbox1008-K

Innehåller 42 st ringar i storlekarna 3-15. Ett mått på 
standardstorlekar, ficklampspenna & instruktionshäfte 
medföljer den praktiska samlingsboxen.

För mer information se separat produktblad.

För mer information se separat produktblad.

För mer information se separat produktblad.

1008-S
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Ulnardeviationsortos Soft-Core, 202
Designad för att ge stöd åt MCP-lederna och räta proximala falangerna 
vid indikation för ulnardrift av fingrarna. Är även effektiv som MCP-
stoppskena för att uppmuntra PIP-led flexion efter skada och/eller 
kirurgi. Dubbla utformade band som säkrar handen men tillåter full 
funktion i aktivitet. Lätt att justera och forma för att ge stöd åt volara 
valvet samt justera de mellan fingrarna böjbara flikarna till en bra 
fingerlinje. Låg vikt. INDIKATIONER: Reumatoid Artrit och post op 
MCP-leds plastik.

Ulnardeviationsortos Soft-Core, Hö/vä202

                         Storlek      B-Small       C-Medium       D-Large

                         Bredd          57-70            73-83              86-95       

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj 
den större. Alla ortoser görs i höger- eller 
vänsterutförande.

202

Set av dynamiska fingerfjädrar, 6000
Komplett sortiment av 29 stycken dynamiska fingerfjädrar och 
fingerhylsor. Levereras i en praktisk låda med handtag för enkel 
lagerhållning och utprovning.

6000

Set av dynamiska fingerfjädrar6000

Lådan innehåller:

En av varje storlek
A, B, C,  Artikelnummer: 502, 503, 504, 508, 601 och 602.

En av varje storlek
A, B, C, D, Artikelnummer: 501, 507.

En av varje modell
670ABLK, 670BBLK, 670CBLK

Dynamisk Handledsstabiliserande ortos, 709
Handledens extensionskraft justeras genom att försiktigt bända 
den laterala fjädern i denna ortos. Kraften på handledsextensionens 
rundstav är avpassad när handleden är flekterad i neutral position. 
INDIKATIONER: Post-op handledsfraktur, radialispares samt vid sen-, 
kross- och klämskador.

709

Dynamisk Handledsstabiliserande ortos, Hö/vä709

                         Storlek           B-Small                    C-Medium                 D-Large

                         Bredd              56-68                          72-81                       84-93

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

Basic Viloortos, Hö/vä125

                         Storlek      B-Small       C-Medium       D-Large

                         Bredd          57-70            73-83              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.

302

Air-Soft Volar Handledsortos, 302
Ortosen är konstruerad av ett formbart aluminiumstöd som är klätt med 
ett vadderat, ventilerande material. Det formbara aluminiumstödet är 
anatomiskt anpassad till underarmen. Ger stöd åt handleden i neutral 
position. INDIKATIONER: Vid carpaltunnelsyndrom som nattortos samt 
tendiniter och artriter.

Air-Soft Volar Handledsortos, Hö/vä302

                         Storlek      B-Small       C-Medium       D-Large

                         Bredd          57-70            73-83              86-95       

Om måttet hamnar mellan två storlekar, välj 
den större. Alla ortoser görs i höger- eller 
vänsterutförande.
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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, Hö/Vä325

                         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.

www.mediroyal.sewww.mediroyal.se
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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.

Ödemhandske öppna fingertoppar, 902
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.

Ödemhandske öppna fingertoppar, Hö/vä902

                         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. Säljs styckvis.

Ödemhandske slutna fingertoppar, 903
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.

Ödemhandske slutna fingertoppar, Hö/vä903

                         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 säljs styckvis.

Ödemhandske kort handled, Hö/vä 904

                       Storlek             S                   M                L

                       Omkrets        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. 

902

903903

904
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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.

Ödemhandske slutna fingertoppar, Hö/vä905

                       Storlek            L

                       Omkrets       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.

Isotoner-handske ¾-finger, 907
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. Isotoner-
handsken 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.

Isotoner-handske ¾-finger, Par   907

                       Storlek             S                   M                L

                       Omkrets        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.

907

905
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Co-Flex LF - Latexfri
Självhäftande klisterlinda på rulle som fäster mot sig själv - inte 
mot huden. Co-Flex erbjuder en jämn kompression. Den tappar 
inte passformen och förblir låst utan klips. Lindan klibbar fast även 
vid närvaro av fukt. Ger stöd vid repetetiv rörelseansträngning. 
Kan användas som ett fixerande bandage och som ett stödbandage 
för finger, hand, knä och fot. Säkrar och skyddar primära förband. 
Erbjuder även lätt tryck för kontroll av finger- och handsvullnad. 
Kan användas flera gånger. Lätt att applicera för att passa alla 
kroppskonturer.  INDIKATIONER: Ödembehandling, stabila frakturer, 
överansträngning och stukningar. Lindan åstadkommer en mjuk 
extensionskraft i fingret samtidigt som den tillåter full flexion. 

Co-Flex LF

72100-10              CoFlex LF, Beige 25 mm, 2 meter, 10 rullar

72100-20              CoFlex LF, Beige, 25 mm, 2 meter, 20 rullar 

72100-30              CoFlex LF, Beige, 25 mm, 2 meter, 30 rullar

72100-60              CoFlex LF, Beige, 25 mm, 2 meter, 60 rullar

72100-6                CoFlex LF, Beige, 50 mm, 2 meter, 6 rullar

72100-18              CoFlex LF, Beige, 50 mm, 2 meter, 18 rullar

72100-36              CoFlex LF, Beige, 50 mm, 2 meter, 36 rullar

72100-12              CoFlex LF, Beige, 75 mm, 2 meter, 12 rullar

72100-24              CoFlex LF, Beige, 75 mm, 2 meter, 24 rullar

72102-24              CoFlex, Mix, 75 mm, 2 meter, 24 rullar, 4 rullar/

                               vardera färg

Färg: Beige eller MixLåda (röd, mörkblå, ljusblå, 
lila, neonrosa och neongrön).
Förpackning/storlek: Rullar om 2 meter. Ej steril.
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