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HJÄLP FÖR 
HAND & HANDLED



BASETEX 
BASETEX PLUS  
Ett stabilt material utvecklat 
speciellt för handledsortoser. Ger bra 
kompression och stöd. BaseTex Plus 
har högre kompression än BaseTex.
 

PRODUKTER I MATERIALET 
Manex basic kort EU2010, 
Manex basic stabil EU2011, 
Manex basic pollus CMC EU2012, 
Manex basic kort C EU2013, 
Manex optima kort EU2040, 
Manex optima lång EU2041, 
Manex Optima Kort EU2042 samt 
Manex Optima Lång EU2043.

SOFTTEX  
Är ett andningsaktivt material som 
transporterar bort fukt från huden. 
Microfleece på insidan gör materialet 
särskilt lämpat för patienter med 
känslig hud. 
 

PRODUKTER I MATERIALET 
Manex rheuma kort EU2020, 
Manex Rheuma Lång EU2021, 
Manex rheuma pollus EU2022, 
Menex rheuma pollus EU2025, 
Manex rheuma kort EU2023, 
Manex rheuma lång EU2024, 
Manex rheuma pollus MR2027, 
Manex lace-up EU2028, 
Manex lace-up EU2029 samt 
Manex rheuma barn MR2920.

SENSITEX  
Är ett slitstarkt syntetiskt 
textilmaterial med läderkänsla. 
Materialet har mikroporer som 
tillåter fukt passera lätt och huden att 
andas. 
 

PRODUKTER I MATERIALET 
Manex senseIT EU2060.

MATERIAL I VÅRA    PRODUKTER



TRITEX  
En unik, tredimensionell, väv som 
är lätt, elastisk och tryckupptagande. 
Materialet ger en bra kompression 
och ventilerar huden effektivt. 
 

PRODUKTER I MATERIALET 
Manex atmosT3 EU2180. 
 
 
 
 
 

FOAMTEX, 
ÖPPNA CELLER 

Manex radius kort MR2290 
Manex radius lång MR2291 
Manex radius ease MR2292

NEOTEX  
Är ett specialutvecklat 
neoprenmaterial med slutna celler. 
Materialet har en hög elasticitet, bra 
värmeisolerande egenskaper och tar 
inte upp fukt. 
 

PRODUKTER I MATERIALET 
Manex radial formAT MR2085, 
Manex tendensNT EU2055,  
Manex formAT MR2086 samt 
Manex formAT MR2088.

WEBTEX  
Ett slitstarkt, specialvävt, material 
med smutsavvisande yta. Väven har 
en nätstruktur som tillåter huden att 
andas. Materialet är snabbtorkande. 
 

PRODUKTER I MATERIALET 
Manex opusWT kort EU2030 samt 
Manex opusWT lång EU2031.

MATERIAL I VÅRA    PRODUKTER



Manex Basic kort
Tillverkad i BaseTex. Ortosen har sytts med en midja för att ge 
perfekt passform. En kedjesöm över handleden ger en bra stabilitet 
på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med dynamisk 
plastskena. Latexfri. INDIKATIONER  Vid artriter, tendiniter, karpaltun-
nelsyndrom samt post-op vid handledsfrakturer. 

EU2010 Manex Basic kort, Vä/hö

Storlek        XX-Small       X-Small       Small             Medium       Large            X-Large        XX-Large

EU2010

PERFEKT 
PASSFORM

Omkrets      12-13 cm        13-14 cm      14-16 cm       16-18 cm      18-20 cm      20-22 cm      21-23 cm  

Måttet tas runt handleden i centimeter.
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Manex Basic stabil
Tillverkad i BaseTex. Modellen är baserad på EU 2010 men tre cm längre och 
bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats 
över handleden för att ge bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk 
plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid vibrationsskador, partiell radialispares, 
posttrauma/postop.

EU2011 Manex Basic stabil, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  

Manex Basic Pollus
Tillverkad i BaseTex. Denna ortos har designats för att ge ett lätt stöd över 
thenarmuskulaturen genom att material har sytts på vid tumöppningen. Detta 
ger ett bra och lätt stöd för tummen. Bandaget har fyra kardborrknäppningar 
på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastske-
na. Latexfri. INDIKATIONER Vid reumatiska eller degenerativa besvär, smärta, 
svaghet eller överbelastning av handled/tumbas. RSI.

Manex Basic kort C
Samma modell som EU 2010 men med ett fast tumgrepp som är något min-
dre. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan. Levereras med en 
dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Artralgi, tenosynovit, status post 
radiusfraktur. 

EU2011

Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2012

EU2012 Manex Basic Pollus, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2013

EU2013 Manex Basic kort C, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Rheuma kort
Tillverkad i SoftTex. Ortosen är speciellt designad för reumatiker genom att 
modellen är något rakare. Kardborrstängningen på dorsalsidan har utformats för 
att minska risken för tryck på Caput Ulnae. Levereras med en dynamisk plast-
skena. Latexfri. INDIKATIONER  Vid artriter- RA, neurologiska patienter, inom 
äldreomsorgen. 

EU2023

EU2020

EU2020 Manex Rheuma kort svart, Vä/hö

Storlek        XX-Small       X-Small       Small             Medium       Large            X-Large        XX-Large

Omkrets      12-13 cm        13-14 cm      14-16 cm       16-18 cm      18-20 cm      20-22 cm      21-23 cm  

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2023 Manex Rheuma kort beige, Vä/hö

Storlek        XX-Small       X-Small       Small             Medium       Large            X-Large        XX-Large

Omkrets      12-13 cm        13-14 cm      14-16 cm       16-18 cm      18-20 cm      20-22 cm      21-23 cm  

Måttet tas runt handleden i centimeter.
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Manex Rheuma Lång
Tillverkad i SoftTex. Modellen är baserad på EU 2020/EU 2023 men tre 
cm längre och bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm 
brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression 
och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER 

Postop rehabilitering. 

Manex Rheuma Pollus
Tillverkad i SoftTex. Handledsortos med tumdel för att ge stöd och hålla 
tummen i funktionsställning. På utsidan av tumdelen ligger en flexibel 
stålskena som kan formas efter patienten. Latexfri. INDIKATIONER Postop 
rehabilitering. 

EU2021

EU2024

EU2021 Manex Rheuma lång svart, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2024 Manex Rheuma lång beige, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2022

EU2025

EU2022 Manex Rheuma Pollus svart, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2025 Manex Rheuma Pollus beige, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.



Manex Rheuma Pollus CMC
Tillverkad i SoftTex. Handlesortos  som ger ett bra och lätt 
stöd över thenarmuskulaturen genom att material har sytts på 
vid tumöppningen Designen hjälper tummen i abduktion och 
ger ett ordentligt stöd vid tumbasen. Bandaget har fyra kardbor-
rknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras 
med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER  Vid reumatis-
ka eller degenerativa besvär, smärta, svaghet eller överbelastning av 
handled/tumbas, RSI. 

MR2027

MR2027 Manex Rheuma Pollus CMC svart, Vä/hö

Storlek        XX-Small       X-Small       Small             Medium       Large            X-Large        XX-Large

Omkrets      12-13 cm        13-14 cm      14-16 cm       16-18 cm      18-20 cm      20-22 cm      21-23 cm  

Måttet tas runt handleden i centimeter.
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Manex Lace-Up
Tillverkad i SoftTex. Specialdesignad för patienter med nedsatt hand-
funktion. Kardborrstängningen med band gör den enkel att stänga. Stor 
vikt har lagts vid passform och funktion. Plösen är tillverkad i tunn Lycra 
vilket ger en hög komfort. Latexfri. INDIKATIONER Uttalad smärtproblem-
atik, degenerativa ledförändringar vid tex RA. 

EU2028

EU2029

EU2028 Manex Lace-Up beige, Vä/hö

Omkretsmått   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2029 Manex Lace-Up svart, Vä/hö

Omkretsmått      13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Manex Rheuma Barn
Tillverkad i SoftTex. Handledsstöd för barn dagtid som avlastar, stabiliserar vid 
handleden och underlättar handfunktion för lek och aktivitet. Handledsstöd 
som kan underlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa 
förutsättning för grepp. Även för barn som inte aktivt kan använda sina händer 
kan ortosbehandling vara motiverad vid olika ADL-situationer som t ex vid på- 
och avklädning och skötsel av hygien. Latexfri. INDIKATIONER Motverka och 
korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda 
muskler, smärtlindring och skona leder hos barn t ex med RA.

MR2920

MR2920 Manex Rheuma Barn, Vä/hö

Omkretsmått   10-11 cm   11-13 cm     13-14 cm   14-15 cm    15-17 cm           
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large         X-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Manex Rheuma Pollus Kidz
Handledsortos för barn, tillverkad i SoftTex. Ortosen har utvecklats för att un-
derlätta barnets motoriska och sensoriska utveckling genom att skapa förutsät-
tning för grepp. Tumdelen håller tummen i funktionsställning och ger stöd åt 
tummen i abduktion. Plastdelen formas för hand och håller sedan formen utan 
att man behöver använda varmt vatten. Latexfri. INDIKATIONER Motverka och 
korrigera felställningar, kompensera funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda 
muskler, smärtlindring och skona leder hos barn med RA.

MR2921

MR2921 Manex Rheuma Pollus Kidz, Vä/hö

Omkretsmått   10-11 cm   11-13 cm     13-14 cm   14-15 cm    15-17 cm           
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large         X-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.



MANEX OPUS 
WT KORT

EU2030 är tillverkad i WebTex. Ett 
slitstarkt och specialvävt material 
med smutsavvisande yta. 
 
Manex OpusWT kort är designad för att ge optimal 
stabilitet vid krävande arbetssituationer. Bandaget 
har fyra kardborrband på dorsalsidan samt justerbart 

tumgrepp. Manex OpusWT levereras med en 
dynamisk plastskena. Bandaget är latexfri. 
INDIKATIONER 
Vid smärta tendinit, artros och artrit. EU2030 är 
lämplig som arbetsbandage där både finmotoriska och 
belastningsrelaterade moment ingår i ett och samma 
arbete.

EU2030 Manex OpusWT kort svart, Vä/hö

Storlek        XX-Small    X-Small      Small           Medium      Large           X-Large       XX-Large

Omkrets      12-13 cm     13-14 cm     14-16 cm     16-18 cm     18-20 cm     20-22 cm     21-23 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2030
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Manex OpusWT lång
Tillverkad i WebTex. Modellen är baserad på EU 2030 men är tre cm 
längre och har en bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm 
brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och 
stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Post-
trauma/postop, partiell radialispares.

Manex Optima kort
Tillverkad i BaseTex Plus. Liknande modell som EU 2010 men tillver-
kad i ett material med högre kompression.  Bandaget har fyra kardbor-
rknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en 
dynamisk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER Vid krav på hög kompres-
sion posttrauma/postop, vid belastningsrelaterade aktiviteter och/eller 
problem.

Manex Optima lång beige
Tillverkad i BaseTex Plus. Modellen är baserad på EU2040/EU2042 
men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer 
stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en 
bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latex-
fri. INDIKATIONER Vid krav på hög kompression, posttrauma/postop, vid 
vibrationsskador, partiell radialispares.

EU2031

EU2031 Manex OpusWT lång, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2040

EU2042

EU2040 Manex Optima kort beige, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm     13-14 cm   14-16 cm  16-18 cm   18-20 cm  20-22 cm  21-23 cm 
Storlek             XX-Small    X-Small    Small        Medium    Large        X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

EU2042 Manex Optima kort svart, Vä/hö

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Omkretsmått   12-13 cm     13-14 cm   14-16 cm  16-18 cm   18-20 cm  20-22 cm  21-23 cm 
Storlek             XX-Small    X-Small    Small        Medium    Large        X-Large     XX-Large

EU2041

EU2041 Manex Optima lång beige, Vä/hö

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Manex Optima lång svart
Tillverkad i BaseTex Plus. Modellen är baserad på EU2040/EU2042 
men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer 
stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en 
bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latex-
fri. INDIKATIONER Vid krav på hög kompression, posttrauma/postop, vid 
vibrationsskador, partiell radialispares.

EU2043

EU2043 Manex Optima lång svart, Vä/hö  

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.
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Manex SenseIT
Tillverkad i SensiTex. Handledsortos som utvecklats för situationer där 
ortosen kräver bra slitstyrka. SensiTex är semi-elastiskt med läderkänsla 
och ger därför ett bra stöd runt handleden. Kardborrstängning dorsalt 
samt justerbart tumgrepp. Latexfri. INDIKATIONER Vid smärta, svaghet, 
degenerativa ledförändringar till exempel vid RA, ligamentskador.

Manex FormAT CT
Tillverkad i NeoTex. Designad för användning som nattskena vid kar-
paltunnelsyndrom. Volart i ficka ligger en thermoplast som kan formas 
individuellt efter patienten. Detta ger ett bra och stabilt stöd nattetid. Ett 
brett fast band runt handleden och ett justerbart tumgrepp. Latexfri. 
INDIKATIONER  Nattortos vid karpaltunnelsyndrom, posttraumatiska 
besvär, överansträngning.

EU2060

EU2060 Manex SenseIT, Vä/hö   

Omkretsmått   12-13 cm   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm   20-22 cm   21-23 cm  
Storlek             XX-Small  X-Small    Small         Medium    Large         X-Large     XX-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

MR2086

MR2086 Manex FormAT CT svart, Vä/hö  

Omkretsmått   13-16 cm    16-18 cm      18-22 cm  
Storlek             Small         Medium       Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Manex FormAT
Tillverkad i NeoTex. Utvecklad för att ge ett individuellt stöd för pa-
tienter med uttalad smärtproblematik kring handledsregionen. Dorsalt 
ligger en ficka för thermoplast som formas individuellt. Volart ligger 
en stabil plastskena för optimalt stöd. Ett brett fast band runt handleden 
ger ett bra stöd. Justerbart tumgrepp. Latexfri. INDIKATIONER Används 
vid smärta tex efter Scaphoideumfraktur eller lunatummalaci, tendinit, 
epikondylit och karpaltunnelsyndrom.

MR2088

MR2088 Manex FormAT, Vä/hö  

Omkretsmått   13-16 cm    16-18 cm      18-22 cm  
Storlek             Small         Medium       Large

Måttet tas runt handleden i centimeter. Observera att thermoplasten måste 
tas ur vid tvätt



MR2085 Manex Radial svart, Vä/hö

Storlek     Small         Medium      Large

Observera att thermoplasten måste tas ur vid tvätt.

MR2083 Fingerplatta till Manex Radial FormAT, Vä/hö
Tillverkad i NeoTex och SoftTex. Säljs i tre-pack. Fingerplattan följer MCP-ledernas
sluttande båge från Dig II-V. Storlek small, medium och large.

MR2084 Tumdel till Manex Radial FormAT, Vä/hö
Tillverkad i NeoTex. Säljs i tre-pack. Storlek: small, medium och large.

Manex Radial
Tillverkad i NeoTex. Specialdesignad för patienter med radialispares, 
men kan även användas av andra diagnosgrupper. Ortosen är framtagen 
för att kunna uppdateras och justeras under hela behandlingen av patient-
en. Den består av tre delar: fingerplatta, tumdel och ortos med thermo-
plast för handryggen. Nattetid kan fingerplattan bytas ut mot ett mjukt 
band som stöd. Latexfri. INDIKATIONER  Ersätta/stödja svaga muskler och 
möjliggöra ett funktionellt grepp vid radialispares, vid karpaltunnelsyn-
drom, posttraumatiskt vid till exempel radiusfraktur, vid ulnardrift av 
fingrar, subluxation av MCP-leder till följd av RA.

MR2085

MR2083

Storlek     13-16 cm    16-18 cm     18-22 cm
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Manex AtmosT3
Tillverkad i TriTex. En enkel och mycket funktionell handledsortos med 
ett fast band runt handleden för maximalt stöd. Justerbart tumgrepp. My-
cket lämplig för patienter som är tryckkänsliga. Levereras med en dynam-
isk plastskena. Latexfri. INDIKATIONER  Vid arbetsrelaterade situationer.

EU2180

EU2180 Manex FormAT, Vä/hö  

Omkretsmått   13-16 cm    16-18 cm      18-22 cm  
Storlek             Small         Medium       Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Manex TendensNT
Tillverkad i NeoTex. Detta bandage har utvecklats för patienter med 
arbetsrelaterade handledsproblem. Det avlastar senorna runt handleden 
och stödjer vid repetitiva rörelser. Designen gör att handflatan är fri och 
stödet ligger ulnart/radialt. Latexfri. INDIKATIONER Vid arbetsrelaterad 
problematik med monotona, repetativa inslag till exempel musarm, tend-
initer, lateral epikondylit, karpaltunnelsyndrom.

EU2055

EU2055 Manex TendensNT svart, Vä/hö

Omkretsmått   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm  20-22 cm
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large        X-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

    ALLA PRODUKTER PÅ

MEDIROYAL.SE
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Manex Radius lång
Baserad på MR2290-modellen men 3 cm längre och mer stabil. Tillverkad av 
FoamTex med öppna celler. Designen ger stöd både dorsalt och volart. Den 
dorsala delen har flexibla plastskenor som ger både stöd och flexibilitet. Volart 
ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig stängning med två breda 
D-ringar och en plös i lycra. Tumgreppet är justerbart. Latexfri.  INDIKATIONER 
Post frakturbehandling efter avgipsningar vidbehov av handledsstabilitet både 
volart och dorsalt.

Manex Radius ease
Baserad på MR2290-modellen men med snörning för enklare applicering. Till-
verkad av FoamTex med öppna celler. Designen ger stöd både dorsalt och volart. 
Den dorsala delen har flexibla plastskenor som ger både stöd och flexibilitet. 
Volart ligger en stabil aluminiumskena. Ortosen har en smidig snörning och plös 
i lycra. Tumgreppet är justerbart. Latexfri.  INDIKATIONER Post frakturbehand-
ling efter avgipsningar vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

MR2291

MR2291 Manex Radius lång, Vä/hö

Omkretsmått   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm  20-22 cm
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large        X-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

Manex Radius kort
En ny modell av handledsortos tillverkad av FoamTex med öppna celler. Desig-
nen ger stöd både dorsalt och volart. Den dorsala delen har flexibla plastskenor 
som ger stöd men ändå flexibilitet. Volart ligger en stabil aluminiumskena. Or-
tosen har en smidig stängning med två D-ringar och en plös i lycra. Tumgreppet 
är justerbart. Latexfri.  INDIKATIONER Post frakturbehandling efter avgipsningar 
vid behov av handledsstabilitet både volart och dorsalt.

MR2290

MR2290 Manex Radius kort, Vä/hö

Omkretsmått   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm  20-22 cm
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large        X-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.

MR2292

MR2292 Manex Radius ease, Vä/hö

Omkretsmått   13-14 cm   14-16 cm   16-18 cm   18-20 cm  20-22 cm
Storlek             X-Small    Small         Medium    Large        X-Large

Måttet tas runt handleden i centimeter.



EU2090
EU2091
EU2092
EU2093

Det extra stabiliserande banden 
kommer i universal storlek. De passar 
de flesta av Mediroyals handleds- 
och tumbandage. 
 
Banden är gjorda av semielastisk velour för optimal 
komfort och stöd. Appliceras enkelt på förlängningen 

av kardborren på bandaget. Fäst haken på extrabandet 
mot velouren på bandaget och spänn det runt 
handleden.

OPTIMAL
KOMFORT

EU2090 Extra stabiliserande band beige

50 mm, universal storlek 13-22 cm

EU2091 Extra stabiliserande band svart

50 mm, universal storlek 13-22 cm

EU2092 Extra stabiliserande band beige

30 mm, universal storlek 13-22 cm

EU2093 Extra stabiliserande band svart

30 mm, universal storlek 13-22 cm



MR2920 är anpassad och designad 
för att ge optimalt stöd för barns 
händer och handleder. 
 
Handledsstöd för barn dagtid som avlastar, stabiliserar 
vid handleden och underlättar handfunktion för 
lek och aktivitet. Handledsstöd som kan underlätta 
barnets motoriska och sensoriska utveckling 
genom att skapa förutsättning för grepp. Även för 

barn som inte aktivt kan använda sina händer kan 
ortosbehandling vara motiverad vid olika ADL-
situationer som t ex vid på-, avklädning och skötsel av 
hygien.  
 
INDIKATIONER 
Motverka och korrigera felställningar, kompensera 
funktionsbortfall, avlasta kroniskt uttänjda muskler, 
smärtlindring och skona leder hos barn t ex med RA.

MANEX RHEUMA 
BARN MR2920

MR2920 Manex Rheuma barn, Vä/hö

Storlek        X-Small       Small           Medium       Large           X-Large

Omkrets      10-11 cm      11-13 cm      13-14 cm      14-15 cm      15-17 cm

Måttet tas runt handleden i centimeter.



SAJTEN  
allt   finns på



mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic

SAJTEN  
allt   finns på



Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00  Fax: +46 8 506 766 90

 

www.mediroyal.se

info@mediroyal.se 
facebook.com/Mediroyalnordic


