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MR990 
ErixOne
Axelleden är en av kroppens mest avan-
cerade 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 me-
kanisk stabilitet och abduktions- och rotationskon-
troll. 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 de-
signats med en kombination av elastiska och oelastiska 
material samt silikonband på insidan. Dessa samverkar 
för att ge axelleden mekaniskt stöd och rörelsekon-
troll upp till 70 grader abduktion. Stängningssyste-
met 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. Stabili-
seringsbandet har kardborrefunktion och fäster över 
ortosens yta. Det gör att man också kan överföra kraft 
från ortosens utsida för att på det sättet öka proprio-
ception från leden och bio-feedback effekten. Abduk-
tions och rotationskontroll uppnår man bäst genom 
att komplettera axelortosen med ett bröstbälte och 
extra stabiliseringsband. Banden har två olika bredder 
och kan användas dels som enbart abduktionskontroll 
eller kombinerad abduktions- och rotationskontroll. 
ErixOne® fungerar utmärkt för mjukdels- och li-
gamentsskador 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 rota-
torkuffen, A/C-leds instabilitet, mjukdelsskador och 
generell axelinstabilitet. 
 
 

 MR990
MR980

MR981  

MR982 

ErixOne, komplett med alla tillbehör, XS-XL, Vä/Hö
ErixOne, enbart axelortos  XS-XL  Vä/Hö
Bröstbälte för ErixOne/ErixTwo, Small Medium Large
Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 
30 mm samt överdrag

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

MR990 ERIXONE, HÖ/VÄ

Storlek
X-Small
Small

Omkretsmått, överarm/biceps
24-28 cm
28-32 cm

Medium 32-35 cm
Large 35-38 cm
X-Large 38-42 cm

ERIXONE MED TILLBEHÖR
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MR960 
ErixTwo
ErixTwo är en enklare version av den av-
ancerade modellen ErixOne. ErixTwo är 
patentsökt och har fått en enklare kon-
struktion med större yta för infästning av 
band.  
 
   Framtill och baktill finns två semi-elastiska kard-
borrband som ger individuellt stöd anteriort/poste-
riort. Upptill på axeln finns ett smalare semi-elastiskt 
kardborrband som används för att lyfta axeln. Kom-
binationen av dessa band och den enklare konstruk-
tionen gör den mer lämpad för axlar som behöver mer 
rörlighet och stöd än rörelsekontroll. ErixTwo® kan ge 
viss abduktionskontroll men framförallt anteriort/pos-
teriort 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 kardbor-
refunktion vilket gör att man enkelt kan applicera 
pelotter för ytterligare stöd eller tryck vid behov. Er-
ixTwo® 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 rota-
torkuffen, A/C-leds instabilitet, mjukdelsskador och 
generell axelinstabilitet. 
 
 

MR960
MR981  
MR982 

ErixTwo, enbart axelortos  XS-XL  Vä/Hö.
Bröstbälte för ErixOne/ErixTwo.  Small, Medium, 
Stabiliseringsband för abduktionskontroll 50 
30 mm samt överdrag.

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

MR960 ERIXTWO, HÖ/VÄ

Storlek
X-
Small

Omkretsmått, överarm/biceps
24-28 cm
28-32 cm

Medium 32-35 cm
Large 35-38 cm
X-Lar- 38-42 cm
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MR960 ERIXTWO

MR981  

Pelotter för stöd. Halvmåneformad Höger och 
Vänster samt en cirkulär pelott.
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MR940 ERIXTHREE
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MR940 
ErixThree
Utvecklad för patienter med subluxa-
tionsproblem, vid exempelvis stroke 
eller neurologiska sjukdomar, som behö-
ver hjälp att lyfta och hålla axelleden på 
plats.  
 
   ErixThree® är ett patenterat system. Axelortosen är 
förstärkt och försedd med silikon på insidan som gör 
det möjligt att simulera funktionen av SIT-muskula-
turen för att dra tillbaka axeln i ett säkrat posteriort 
läge. Ortosen hjälper till att både ge axelleden ett lyft 
samt posterior stabilitet. För att ge ytterligare suspen-
sion av axelleden kan separata okband användas för att 
stabilisera och lyfta axelleden individuellt. Okbandet 
ger en mycket effektiv suspension och lyft av axelle-
den och kan anpassas individuellt med hjälp av de två 
medföljande längderna. Vid extremt stora axlar eller 
när maximal effekt behövs kan det kortare okbandet 
användas ovanpå det längre och ger då dubbel effekt 
ErixThree® är tillverkad i maxiperforerad NeoTex 
som ger en mycket bra ventilation av huden. Detta gör 
det möjligt att bära ortosen under längre tid utan att 
den blir varm. Bandet som går under armen är micro-
perforerad för bra ventilation och hög komfort. Er-

ixThree® kan också användas som en enklare basortos 
för axelleden och sedan stabiliseras individuellt med 
hakkardborrbanden som medföljer för en tejpliknade-
effekt. Detta kan vara ett mycket attraktivt alternativ 
för patienter med känslig hud som inte klarar av van-
lig- eller kinesiotejp. 
INDIKATIONER Anterior subluxation av axelleden efter 
stroke eller neurologisk sjukdom, instabilitet av axel-
leden efter trauma eller vid behov av stabilitet och 
avlastning av axelleden. 
 
 

 

MR940 ERIXTHREE, HÖ/VÄ

Storlek
X-
Small

Omkretsmått, överarm/biceps
24-28 cm
28-32 cm

Medium 32-35 cm
Large 35-38 cm
X-Lar- 38-42 cm

Finns i höger- och vänsterutförande.

Det flexibla setet gör det möjligt att ytterligare avlasta 
axelleden tillsammans med ErixThree®. Setet kan inte 
användas utan axelortosen och består av två armband 
som fästs på ortosen och som sedan bär armen. För att 
minska risken för tryck över armen finns en armvagga 
med thermoplast som formas individuellt över un-
derarmen. Thermoplasten läggs sedan i fickan som 
hjälper till att tryckavlasta ytterligare. Armen kan då 
enkelt bäras lättare och på det sättet avlasta axeln. För 
att förhindra att armbågen glider ur finns ett säkrings-
band som kan appliceras på banden närmast armbågen. 
Setet är modult och kan enkelt anpassas för de flesta 
storlekar. Fungerar både för höger och vänster.  
 
 

 

MR941 ARM-SLING KIT

MR941 ERIXTHREE® ARM-SLING KIT
Storlek: Universal, fungerar både för höger 
och vänster. 
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EU515 Mjuk halskrage
Mjuk halskrage i polyesterskum klädd med bomullstrikå för bästa form och 
passform. Idealisk att använda då ett lätt stöd behövs. Kardborrknäppning 
för enkel applicering. INDIKATION Avlastning för nacke och halskotpelare 
vid lindrigare besvär.

EU515 Mjuk halskrage

Längd Universal

Höjd 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm

EU520 Halskrage modell stabil
Mjuk halskrage förstärkt med en extra stabiliserande plastskena för 
optimal avlastning och stabilitet vid nackproblem.Kragen är anatomiskt 
anpassad för bra komfort. INDIKATION: Överbelastningsskador av 
nackmuskulaturen, överrörlighet eller generell stabilisering.

EU520 Halskrage modell stabil

Längd Universal

Höjd 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm

Philadelphia-krage
Philadelphia-kragen är utformad för att fixera och avlasta nacke och 
halskotpelare. Kragen är tillverkad i Plastazote med plastförstärkningar 
för hakan och nacken. Det integrerade hakstödet med öppning för 
trachea samt den anatomiska utformningen ger bra immobilisering 
och hög patientkomfort. INDIKATIONER: Fixering vid akuta skador, 
postoperativt.

1024 1034 1044 1054  Philadelphia-krage

Omfång, cm 25-31
Storlek Small Medium Large

Höjd/Art.nummer 6 cm/1024
31-36 36-41

1023-01 Philadelphia-krage Infant

Höjd, mm 32
Omkrets, cm 15-20

1023-00 Philadelphia-krage Child

Höjd, mm 45
Omkrets, cm 20-28

8 cm/1034 11 cm/1044 13 cm/1054
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XTW-krage   1120

1044-8 StatNeck akutkrage
Denna akutkrage är tillverkad i vit polypropylen med ett foder i plastazote. 
Kragen är utvecklad för att på ett enkelt sätt kunna immobilisera nacken 
vid exempelvis traumatiska skador då rörelse kan vara kritiskt. Kragen 
har ett integrerat hakstöd och anatomisk form för optimal stabilitet. 
INDIKATIONER: Fixering vid akuta skador.

1044-8 StatNeck akutkrage

Omkrets, cm 44,5
XX-Small

Höjd, cm 4

Storlek
44,5
X-Small 

4,5

56
Small

4,5

56
Medium

6,5

56
Large

7,5

56
X-Large

9

1130100 Deroyal XTW Boa® krage
Boa®-systemet har designats så att kragen kan justeras i höjdled helt 
steglöst. Detta gör att kragen kan anpassas till i stort sett vilken patient 
som helst. Anpassningen görs enkelt med Boa®-disken som sedan säkras 
genom att trycka in den. För att ytterligare förhindra att patienten själv 
gör justeringen finns en låsring som appliceras över disken. Kragen har en 
stor trachea-öppning, tryckavlastande och fukttransporterande polstring  
och ett bakstycke designat med flexibla vingar för att minska risken för 
tryck samt över sternum en extra bred och flexibel vinge för att avlasta 
tryck. DeRoyal XTW powered by Boa® Technology är framtagen i en 
universalstorlek. Kan beställas med ett extra set av D-tex® polstring 
inkluderat eller separat. Cervikal instabilitet efter trauma, cervikal spinal 
stenos, cervikal spondylos, degenerativa sjukdomar, whiplash eller vid 
diskbråck i halskotpelaren.

1130100 Deroyal XTW Boa® krage

1130100
1130200

1130300

DeRoyal XTW Boa krage

DeRoyal XTW Boa krage med ett extra set av D-tex  
polstring

D-tex polstring, 1 set

1120 XTW-krage
En nackkrage utvecklad för långtidsimmobilisering. Ger bra stabilitet i 
flexion, extension, lateral böjning och axial rotation. Kragen har flex-
zoner både framtill och baktill för att minska risken för tryck och öka 
komforten. Skummaterialet i kragen är latexfritt. Levereras med ett extra 
set med polstring. Finns i fem storlekar. Måttet tas från mitten av käkbenet 
till trapezius.

XTW-krage vuxen

Nackhöjd, mm - 6
X-kortStorlek

6-16
Kort 

16-32
Standard

32-47
Hög

47-
X-Hög

XTW-krage barn

Ålder 1-8 månader
Infant, kortStorlek

9-24 månader
Infant, standard

1-3 år
Barn, liten

2-5 år
Barn, kort

3-6 år
Barn, standard

53-83Kroppslängd, cm 73-94 83-101 89-114 94-122
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3001 Nyckelbensbandage med 
spänne
På ett enkelt och effektivt sätt stabiliserar bandaget nyckelben och 
axelled. De polstrade banden och ryggplattan ger god tryckavlastning. 
Bandaget är tillverkat i ett icke absorberande material vilket medför att 
patienten kan sköta sin hygien utan att behöva ta av bandaget.

3001 Nyckelbensbandage med spänne

Omfång, cm 68-84*

Storlek Infant

92-116*

Barn

56-68

Small/Medium

68-78

Medium

78-88

Large

88-100

X-Large

SÅ TAR DU RÄTT MÅTT: Starta mitt i mellan skulderbladen, under 
armhålan, runt axeln och tillbaka. Ligger patienten på gränsen till en annan 
storlek, ta de mindre storleken. *Mått: Tas som en åtta runt båda axlarna.

3002 Nyckelbensbandage
Ett smidigt och stabilt bandage för stabilisering av nyckelben och 
axel. Banden är polstrade och ryggplattan ger en bra tryckavlastning. 
Polstringsmaterialet är tillverkat i skum med slutna celler vilket gör att 
vätska inte absorberas. Det gör att patienten kan duscha utan att behöva 
ta av bandaget. Justering med kardborre gör ortosen mer flexibel i 
storleksomfång.

3002 Nyckelbensbandage

Omfång, cm 68-84*

Storlek Infant

92-116*

Barn

56-68

Small

68-78

Medium

78-88

Large

88-100

X-Large

SÅ TAR DU RÄTT MÅTT: Starta mitt i mellan skulderbladen, under 
armhålan, runt axeln och tillbaka. Ligger patienten på gränsen till en annan 
storlek, ta de mindre storleken. *Mått: Tas som en åtta runt båda axlarna.

8010 Nyckelbensbandage
Ett smidigt och stabilt bandage för stabilisering av nyckelben och 
axel. Banden är polstrade och ryggplattan ger en bra tryckavlastning. 
Polstringsmaterialet är tillverkat i skum med slutna celler vilket gör att 
vätska inte absorberas. Det gör att patienten kan duscha utan att behöva 
ta av bandaget. Justering med kardborre gör ortosen mer flexibel i 
storleksomfång. Skyddet kan användas för både höger och väster axel.

8010 Nyckelbensbandage

Omkretsmått 
överarm, cm

24-28

Storlek X-Small

28-32

Small

32-35

Medium

35-38

Large

8011 Axelskydd
Anatomiskt axelskydd med justeringsband som medger korrigering av 
rörelse. Skyddet är tillverkat av NeoTex, som ger god kompression och 
stabilitet. Skyddet kan användas för både höger och vänster axel.

8011 Nyckelbensbandage

Omkretsmått 
överarm, cm

24-28

Storlek X-Small

28-32

Small

32-35

Medium

35-38

Large

38-41

X-Large
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8004 Armslinga special
Den här armslingan är tillverkad av ett slitstarkt bomulls-material. De 
justerbara D-ringarna förenklar appliceringen och den medföljande 
reglerbara axelplattan ger bra tryckavlastning. Tumbandet motverkar att 
handleden faller ned. Vid rätt applicering skall armbågsleden avlastas i 
90° vinkel. Mät från mitten av armbågsleden till lillfingerknogen (MCP 
5).

8004 Armslinga special

Avstånd, 
cm

Storlek
23-28
X-Small 

28-33
Small

33-40
Medium

40-51
Large

51
X-Large

1169 Armslinga premium
Tillverkad av ett slitstarkt bomullsmaterial. Fickan är djup för säker 
placering av armbåge och arm. Barnstorlekarna har en annan färg med 
figurer på. De justerbara D-ringarna gör appliceringen enkel. På bandet 
finns en justerbar polstring för tryckavlastning. Tumbandet motverkar 
att handleden faller ned. Vid korrekt applicering skall armbågsleden 
avlastas i 90 graders vinkel.

1169 Armslinga special

Fickans 
mått, cm

Storlek
-18
Infant 

18-23
Barn

23-28
Small

28-33
Medium

33-40
Large

40-51
X-Large

9012 Arm/axel-Immo
Designad för att stödja och immobilisera arm/axel på ett effektivt sätt. 
Midjebandet är tillverkat i ett ventilerande skummaterial med hög 
komfort. Arm- och handbanden fästs med kardborre. INDIKATIONER: 

Avlastning eller immobilisering av arm eller axelled.

9012 Arm/axel-Immo

Universal storlek.

4442 Armslinga, extra stabiliserande 
armlinda
Denna armslinga ger i kombination med det medföljande bandet en 
mycket bra stabilisering av arm och axel. Armslingan är tillverkat i ett 
perforerat skummaterial för bra komfort och ventilation.

4442 Armslinga, extra stabiliserande armlinda

Armslingan är universal och går att använda för höger och vänster.
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1165 Axelabduktionskudde
Tillverkad i ett skummaterial med slutna celler och låg vikt. Kudden har 
en anatomisk design och ett bomullsöverdrag närmast kroppen som enkelt 
kan tvättas. Den kan ge antingen 55 eller 70 graders abduktion och fästs 
mot kroppen med bröstbandet. Arm-manschetterna gör att armen fixeras 
effektivt.

1165 Axelabduktionskudde

Kuddens 
mått, cm

Storlek

63x60

Small

75x68

Medium

77x91

Large

1163 Shoulder P.A.D. II
Tillverkad av ett textilmaterial med kardborrefunktion som gör den 
helt anpassningsbar och justerbar. Fickan kan justeras så att armen låses 
effektivt. Höftbandet har ett snabbspänne för att förenkla applicering. 
Skumblocket ger en 35 gradig abduktion i axelleden. Levereras med en 
handträningsboll för att förhindra svullnad under immobiliseringen.

1163 Shoulder P.A.D. II

Fickans höjd/längd, cm
Storlek

18x40

Small

18x43

Medium

18x46

Large

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
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