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Axelleden är en kroppens mest avancerade leder med stort rörelseomfång,
men med förhållandevis få muskler och ligament. Muskulär stabilitet och god
proprioception är viktiga faktorer för en funktionell axelled.
MediRoyal ErixOne är en patentsökt axelortos som utvecklats för att kunna ge
axelleden olika typer av stabilitet. Från ökad proprioception och bio-feedback
till mekanisk stabilitet och abduktions- och rotationskontroll. ErixOne är ett
modult system som består av en axelortos som kan kombineras med ett
bröstbälte, stabiliseringsband och pelotter. Detta ger möjligheter att stabilisera
axelleden individuellt.
ErixOne har designats med en kombination av elastiska
och oelastiska material samt silikonband på insidan.
Dessa samverkar för att ge axelleden mekaniskt stöd
och rörelsekontroll upp till 70 grader abduktion.
Stängningssystemet samverkar med axelortosens
design för att lyfta axeln och ge en förkomprimering
av ortosens baksida. Detta ger en effektiv upphängning
och positionering av axelleden.
ErixOne är tillverkad av NeoTex som isolerar kroppsvärmen. Utsidan
av ortosen har samma funktion som mjuk kardborre. Med hjälp av det
semi-elastiska stabiliseringsbandet kan man applicera kompression över
utvalda delar av ortosen. Stabiliseringsbandet har kardborrefunktion och fäster
över ortosens yta. Det gör att man också kan överföra kraft från ortosens utsida
för att på det sättet öka proprioception från leden och bio-feedback effekten.
Abduktions- och rotationskontroll uppnår man bäst genom att komplettera
axelortosen med ett bröstbälte och extra stabiliseringsband. Banden har två
olika bredder och kan användas dels enbart för abduktionskontroll eller
kombinerat för abduktions- och rotationskontroll.
ErixOne fungerar utmärkt för mjukdels- och ligamentsskador i axelleden.
Flexibiliteten att kunna bygga ut ortosens stabilitet vid behov gör den till unik
på marknaden. Ortosen fungerar också för axelskador där patienten behöver
en lyftande suspensionseffekt för att avlasta axelleden och muskulaturen.

Indikationer: Efter axelluxationer, skador på
rotatorkuffen, A/C-ledsinstabilitet, mjukdelsskador
och generell axelinstabilitet.
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ARTIKLAR
MR990

ErixOne Axelortos komplett
med alla tillbehör
XS-XL · Vänster/Höger
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MR980

ErixOne enbart axelortos
XS-XL · Vänster/Höger

MR981

Bröstbälte för ErixOne/ErixTwo · S-L

MR982

Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 mm
och 30 mm samt överdrag
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MR983

Pelotter för stöd. Halvmåneformad Höger och
Vänster samt en cirkulär pelott.

Appliceringsalternativ

1

Generell axelinstabilitet
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Abduktionskontroll med bröstbälte och brett
stabiliseringsband
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Abduktionskontroll med bröstbälte med
smalt stabiliseringsband i kryss
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Extern kompression/stöd med hjälp av
stabiliseringsband på ortosen
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Kompression och stöd med hjälp av pelotter

STORLEKSTABELL
Size
cm

XS
24–28

S
28–32

M
32–35

Vänster
L
35–38

4

Höger
XL
38–41

Måttet tas runt överarmen/biceps och är endast en indikation.
Individuell utprovning rekommenderas.
Vid beställning, specificera vänster eller höger.
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ErixTwo är en enklare version av den avancerade modellen ErixOne. ErixTwo
är patentsökt och har fått en enklare konstruktion med större yta för infästning
av band. Framtill och baktill finns två semi-elastiska kardborrband som ger
individuellt stöd anteriort/posteriort. Upptill på axeln finns ett smalare semielastiskt kardborrband som används för att lyfta axeln. Kombinationen av dessa
band och den enklare konstruktionen gör den mer lämpad för axlar som behöver
mer rörlighet och stöd än rörelsekontroll. ErixTwo kan ge viss abduktionskontroll
men framförallt anteriort/posteriort stöd upp till 90 graders abduktion.
ErixTwo är tillverkad av NeoTex för att ge värme och stöd. Insidan har silikonband för att kunna överföra stöd från ortosen till huden för ökad proprioception
och bio-feedback. Insidan av ortosen har också kardborrefunktion vilket gör
att man enkelt kan applicera pelotter för ytterligare stöd eller tryck vid behov.
ErixTwo är också modul vilket gör att det går utmärkt att komplettera ortosens
funktion med tillbehören från ErixOne för abduktionskontroll eller extra stöd.
ErixTwo fungerar utmärkt för axlar som behöver rörlighet kombinerat med
anteriort/posteriort stöd utan abduktionsbegränsning. Flexibiliteten gör dock
att den enkelt kan byggas ut med hjälp av tillbehören framtagna för ErixOne.

Indikationer: Efter axelluxationer, skador på rotatorkuffen,
A/C-leds instabilitet, mjukdelsskador och generell axelinstabilitet.

ARTIKLAR
www.vajer.se · 24031DR · SE

MR960 · ErixTwo Axelortos · XS-XL · Vänster/Höger
MR981 · Bröstbälte för ErixOne/ErixTwo · S-L
MR982 · Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 mm och
30 mm samt överdrag

MR983 · Pelotter för stöd. Halvmåneformad Höger och Vänster
samt en cirkulär pelott.

STORLEKSTABELL
Size
cm

XS
24–28

S
28–32

M
32–35

Vänster
L
35–38

Höger
XL
38–42

Måttet tas runt överarmen/biceps och är endast en indikation.
Individuell utprovning rekommenderas.
Vid beställning, specificera vänster eller höger.
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