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NYA DORSUM-SERIEN
MediRoyal använder bomull av specialkvalitet som kallas för MCC - Micro Climate Cotton.

DEN NYA DORSUM-SERIEN HAR UPPDATERATS för att möta 
dagens krav på funktionalitet till ett attraktivt pris. Mate-
rialet har designats och komponerats för att öka komforten 
genom att låta huden andas. Vi har därför använt bomull av 
en specialkvalitet som kallas för MCC, Micro Climate Cot-
ton. Den har långa och extremt tunna bomullsfibrer som  

låter fukt passera. Elasticiteten har också förbättrats genom 
att den blivit längre, och något mindre kompression, vilket 
gör det enklare att applicera för patienten med svag musku-
latur. Alla nya Dorsum ryggortoser har fått greppband fram-
till för att göra appliceringen enklare, samt öppna kardbor-
rändar på dragbanden för att göra öppningen lättare. n
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ENKEL ATT 
ÖPPNA & 
STÄNGA

EU3000 Dorsum MX

Storlek

X-Small

Omkretsmått, midja

60-70 cm
Small 70-80 cm
Medium 80-90 cm
Large 90-100 cm

X-Large 100-110 cm

XX-Large 110-120 cm

NYA DORSUM-SERIEN

EU3000 Dorsum MX  
Ett elastiskt ryggbandage tillverkat av MMC, Micro Climate 
Cotton, för optimal komfort. Bandaget har fyra stabiliserande 
plastskenor i öppna fickor i ryggdelen. De två individuellt 
korsade banden i ryggen ger en utmärkt och justerbar stabilitet. 
Hakfästningen på dragbanden har gjorts enkla att öppna och stänga. 
Kardborrstängningen på framsidan har försetts med greppöglor 
för att förenkla appliceringen för patienter med greppsvårigheter. 
INDIKATIONER Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och 
degenerativa förändringar.

De två individuellt korsade banden i ryggen ger en utmärkt och justerbar stabilitet.

Beige färg EU3000-3 
Svart färg EU3000-9
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EU3001 Dorsum MX Hög
Ett elastiskt ryggbandage tillverkat MMC, Micro Climate Cotton, för optimal 
komfort.Denna modell är 10 cm högre än modellen EU3000. Bandaget har fyra 
stabiliserande plastskenor i öppna fickor i ryggdelen. De två individuellt korsade 
banden i ryggen ger en utmärkt och justerbar stabilitet. Hakfästningen på drag-
banden har gjorts enkla att öppna och stänga. Kardborrstängningen på framsidan 
har försetts med greppöglor för att förenkla appliceringen för patienter med 
greppsvårigheter. 
INDIKATIONER Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändrin-
gar.

EU3001 Dorsum MX Hög

Storlek

X-Small

Omkretsmått, midja

60-70 cm
Small 70-80 cm
Medium 80-90 cm
Large 90-100 cm

X-Large 100-110 cm

XX-Large 110-120 cm

Finns endast i beige färg EU3001-3

EU3008 Dorsum Posture
Dorsum Posture är ett hållningsbandage som ger stöd åt bröstrygg samt axlar. 
Designen är mer effektiv än liknande bandage på marknaden på grund av den 
Y-formade stabiliseringen som finns på ryggplattan och den övre delen på ax-
elbanden. Denna Y-form minskar materialets elasticitet och ger ett bättre stöd. 
Axelbanden kan förses med tryckavlastande tuber tillverkade av TriTex. Dessa 
gör det mer komfortabelt att bära ortosen och minskar trycket i axelregionen 
effektivt. Ortosen är tillverkad av MMC, Micro Climate Cotton, för optimal 
komfort. 
INDIKATIONER Smärta i bröstrygg och dålig hållning.

EU3008 Dorsum Posture

Storlek

X-Small

Omkretsmått, midja

60-70 cm
Small 70-80 cm
Medium 80-90 cm
Large 90-100 cm

X-Large 100-110 cm

Måttet tas runt övre delen av midjan och är bara en rekommen-
dation. Normal t-shirtstorlek är också en bra riktlinje. Individuell 
utprovning rekommenderas. Beige-3, Svart-9.



Hjälp för din rygg   5

facebook.com/Mediroyalnordic • mediroyal.se

1353 Elastisk ryggördel
En enkel, elastisk, ryggördel med kardborrknäppning framtill. Används som ett 
lätt stöd vid lindrigare besvär. Höjd: 20 centimeter. 
INDIKATIONER Lindriga ryggproblem.

1353 Elastisk ryggördel

Storlek

Universal

Omkretsmått, midja

68-122 cm
Small 71-81 cm
Medium 81-96 cm
Large 96-111 cm

X-Large 111-127 cm

XX-Large 127-142 cm

Måttet tas över midjan i centimeter.

1348 SI-Ledsbälte
Ett enkelt och smidigt SI-ledsbälte tillverkat av neopren som inte glider på 
huden eller kläderna. Konstruktionen är så smidig att den enkelt kan bäras under 
kläderna. Justerbara kuddar inne i ortosen gör att stödet för SI-leden kan anpas-
sas individuellt. Enkel kardborreknäppning framtill.  
INDIKATIONER SI-ledsbesvär och instabilitet.

1348 SI-Ledsbälte

Storlek

Small/Medium

Omkretsmått, höft

70-95 cm
Large/X-Large 95-125 cm

Måttet tas mitt över höften i centimeter.

    ALLA PRODUKTER PÅ
MEDIROYAL.SE
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1340 Solace™ Rygg-gördel
En innovativ rygg-gördel i tvådelad design. Tillverkad i ett välventilerande 
material och har ett mycket innovativt och justerbart snörsystem med kardborre. 
Detta ger en stor justeringsmöjlighet i gördeln med möjlighet till varierande 
stöd. D-ringar har applicerats på dragbanden vilket gör det enkelt att stänga. 
Framtill och baktill i bandaget finns ABS-förstärkningar vilket ger ett bra stöd 
och kontroll. 
INDIKATIONER Akut eller kronisk lumbago, muskelsvaghet eller vid återkom-
mande ryggbesvär.

1340 Solace™ Rygg-gördel

Storlek

Small

Omkretsmått, midja

65-85 cm
Medium 81-100 cm
Large 95-116 cm
X-Large 112-130 cm

1350 Prolign® Ryggortos
Prolign har ett unikt patenterat system som förenklar applicering och funktion. 
Ortosen är två-delad med dragband på sidorna. Dragbanden har D-ringar för 
att förenkla justeringen. Systemet är justerbart vilket gör att passformen och 
funktionen kan justeras optimalt.  Tillverkad av ett material som transporterar 
bort fukten från huden. Ortosen har förstärkningar för att optimera stabiliteten. 
Den främre plattan är neutral och den bakre har 25 graders vinkel. Plattorna 
kan justeras individuellt med hjälp av en varmluftspistol. 
INDIKATIONER Post-operativ lumbal immobilisering, akut eller kronisk lumbago, 
muskelsvaghet eller vid degenerativa sjukdomar.

1350 Prolign® Ryggortos

Storlek

X-Small

Omkretsmått, midja

63-76 cm
Small 76-89 cm
Medium 89-101 cm
Large 101-114 cm
X-Large 114-127 cm

XX-Large 127-140 cm
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ULTRALIGN® LSO/TLSO
ULTRALIGN ÄR ETT INNOVATIVT ORTOSSYSTEM för ryggen, 
som ger optimal stabilitet och immobilisering i kombina-
tion med hög komfort för patienten. Ortosen kan anpassas 

individuellt med hjälp av justeringsmöjligheterna samt 
skensystemet tillverkat av Kydex. Ultralign finns i dam- och 
herrstorlek, samt för LSO även i en låg modell. n

Ultralign® LSO
Ultralign® LSO är konstruerad för att tillgodose de flesta indikationer inom L1 
– L5 som osteoporos, osteoartros, spondylolisthes, kompressions-frakturer, pre- 
och postoperativt. Bakre ryggplattan finns i 0, 15 och 25 grader lordos.

HERR Ultralign® LSO

Storlek

Small

0 grader

UPL1330-00
Medium UPL1430-00

15 grader

UPL1330-15
UPL1430-15

25 grader

UPL1330-25
UPL1430-25

Large UPL1530-00 UPL1530-15 UPL1530-25

X-Large UPL1630-00 UPL1630-15 UPL1630-25

DAM Ultralign® LSO

Storlek

Small

0 grader

UPL2330-00
Medium UPL2430-00

15 grader

UPL2330-15
UPL2430-15

25 grader

UPL2330-25
UPL2430-25

Large UPL2530-00 UPL2530-15 UPL2530-25

X-Large UPL2630-00 UPL2630-15 UPL2630-25

LÅGPROFIL Ultralign® LSO

Storlek

Small

0 grader

—
Medium —

15 grader

UPLP2330-15
UPLP2430-15

25 grader

UPLP2330-25
UPLP2430-25

Large — UPLP2530-15 UPLP2530-25

X-Large — UPLP2630-15 UPLP2630-25

HERR Måttabell

Storlek

Small

Bröst

79-90 cm
Medium 86-96 cm

Midja

79-90 cm
81-96 cm

Trochanter

79-90 cm
86-99 cm

Large 94-104 cm 90-104 cm 96-107 cm

X-Large 96-114 cm 96-114 cm 96-114 cm

DAM Måttabell

Storlek

Small

Bröst

63-79 cm
Medium 71-90 cm

Midja

63-79 cm
73-91 cm

Trochanter

68-83 cm
81-96 cm

Large 81-96 cm 81-96 cm 90-104 cm

X-Large 90-106 cm 91-106 cm 96-116 cm
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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

Ultralign® TLSO
TLSO-modellen ger mer stabilitet över ett större område och är konstruerad för att 
tillgodose diagnoser inom T6–L5 som Osteoporos, Osteoartros, 
pondylolisthes, Kompressionsfrakturer, Pre- och Post-operativt. Bakre ryggplattan finns 
i 15, 25 och 35 grader. Modellen kan utrustas med SPK - Sternal Pad kit eller DLE - 
Dorsal Lumbar Extension kit för maximal kontroll. Dessa köps separat till varje modell.

HERR Ultralign® TLSO

Storlek

Small

15 grader

UPT1333-15
Medium UPT1433-15

25 grader

UPT1333-25
UPT1433-25

35 grader

UPT1333-35
UPT1433-35

Large UPT1533-15 UPT1533-25 UPT1533-35

X-Large UPT1633-15 UPT1633-25 UPT1633-35

DAM Ultralign® TLSO

Storlek

Small

15 grader

UPT2333-15
Medium UPT2433-15

25 grader

UPT2333-25
UPT2433-25

35 grader

UPT2333-35
UPT2433-35

Large UPT2533-15 UPT2533-25 UPT2533-35

X-Large UPT2633-15 UPT2633-25 UPT2633-35

LÅGPROFIL Ultralign® TLSO

Storlek

Small

0 grader

—
Medium —

15 grader

UPLP2330-15
UPLP2430-15

25 grader

UPLP2330-25
UPLP2430-25

Large — UPLP2530-15 UPLP2530-25

X-Large — UPLP2630-15 UPLP2630-25

DAM Ultralign® TLSO Assessoarer

SPK-kit, komplett

DLE-kit, komplett

Art nr: USPK

Art nr: UDLE


