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BY MEDIROYAL
Produktserien SRX® har designats för att stödja människor i aktivitet.
Det nya och innovativa SRX®-materialet har en tredimensionell textil
på ovansidan som ger både elasticitet och kompression. Kärnan i
materialet är CR-skum med slutna microluftceller som ger ett lätt
material med bra värmeisolering och som inte absorberar fuktighet.
Neptune™-materialet som är hydrodynamiskt, komfortabelt
och snabbtorkande är laminerat på insidan av produkterna. De
nya materialen, i kombination med funktionell design och vårt
skandinaviska arv som värdesätter en aktiv livsstil, är alla väsentliga
komponenter i vår SRX-serie.
Support during Activity, taking you further.

SRX810 · SRX® Axelskydd
Detta axelskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som
ger stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen
över axelleden. Designen ger en låg profil, smidig
passform och en hög funktionalitet. Stängningen
kan alterneras så den kan bäras både på höger och vänster axel, genom
att bara byta plats på stängningen. Axelskyddet kan användas för lokala
inflammationer, lättare instabilitet eller vid tillfällig smärta som orsakats av
överansträngda muskler.
Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

24–28

28–32

32–35

35–38

38–41

Omkretsmått tas runt överarmens mittpunkt.

SRX811 · SRX® Axelskydd X
Detta axelskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som kombinerats med ett
justerbart kryssband över axelleden för att ge mer individuellt stöd. Överarmen
har ett NRX®-material med friktionseffekt och ett justerbart kardborreband.
Skyddet kan bäras på både vänster och höger axel genom att byta plats på
stängningen. Axelskyddet kan användas för lokala inflammationer, lättare
instabilitet eller vid tillfällig smärta som orsakats av överansträngda muskler.

Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

24–28

28–32

32–35

35–38

38–41

Omkretsmått tas runt överarmens mittpunkt.

2 Mediroyal SRX® Axel · 2021 · SE

SRX820 · SRX® Armbågsskydd
Detta armbågsskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material
som ger stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen över
armbågsleden. Designen består av tre delar över armbågen
och en hel del över armbågsvecket vilket ger en låg profil som
är smidig och funktionell. Skyddet har kardborrejustering vid
överarmen och underarmen för enkel anpassning.
Armbågsskyddet kan användas vid lokala inflammationer,
överbelastning av muskulatur eller vid lättare instabilitet.
Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

20–23

23–25

25–28

28–31

31–33

Omkretsmåttet tas runt mitt över armbågsleden.

SRX821 · SRX® Universellt Armbågsskydd
Detta armbågsskydd, som är tillverkat av 3 mm SRX®-material, har en
universell omlott-design som appliceras runt armbågsleden. Det ger stöd,
kompression och isolerar värmen lokalt över leden. Omlott-designen gör
det möjligt att förskjuta omfånget i storleken och göra överarmsdelen
större och underarmsdelen mindre vid behov. Ovansidan på skyddet har en
mjuk kardborreyta där hakdelen på kardborren kan fästas var som helst.
Armbågsskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastning av
muskulatur eller vid lättare instabilitet.
Storlek			

Universal

cm			 20–30
Omkretsmåttet tas runt mitt över armbågsleden.

SRX822 · SRX® Universellt Armbågsskydd
Detta armbågsstöd är tillverkat av rundstickad elastisk textil med spiralelastiskt garn. Det ger ett lätt stöd och kompression över armbågsleden.
Armbågsstödet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastning av
muskulatur eller vid lättare instabilitet.
Storlek			

Universal

cm			 22–28
Omkretsmåttet tas runt mitt över armbågsleden.
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SRX823 · SRX® Universellt Tennisarmbågsband
Detta tennisarmbågsband är tillverkat av 3 mm SRX®-material med Neptune™
på insidan. Det har en fast pelott som placerats precis under spännet för
att ge ett lätt stöd över underarmsmuskulaturen. Bandet är elastiskt vilket
ger en dynamisk kompression för att det skall hålla sig på plats vid aktivitet.
Kardborrestängningen gör bandet flexibelt i justering. Bandet kan användas
för tennisarmbåge eller golfarmbåge beroende hur det placeras.
Storlek			

Universal

cm			 20–32
Omkretsmåttet tas 5 cm under armbågsleden.

SRX215 · SRX® Universellt Fast Tennisarmbågsband
Detta tennisarmbågsband är fast, utan elasticitet och tillverkad av
dubbellaminerad mjuk kardborre. Bandet har en pelott som är fastsatt med
kardborre som gör att den kan justeras och flyttas individuellt. Det fasta
tennisarmbågsbandet ger ett mer distinkt stöd över underarmsmuskulaturen
och kardborrestängningen kan användas för att reglera stödet. Bandet kan
användas för tennisarmbåge eller golfarmbåge beroende på hur det placeras.
Storlek			

Universal

cm			 20–32
Omkretsmåttet tas 5 cm under armbågsleden.
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SRX824 · SRX® Universellt Handledsstöd
Detta handledsstöd är designat i 3 mm SRX®-material med Neptune™
på insidan. Bandet runt handleden är elastiskt för att ge ett bra stöd och
kompression. Kardborrestängningen är flexibel och enkel att justera och
stödet kan användas på både höger och vänster hand. Handledsstödet kan
användas vid stukningar, överbelastningar, lättare instabilitet men också vid
problem med tennisarmbåge, för att minska rörelse i handleden och avlasta
underarmsmuskulaturen.
Size			 Universal
cm			 12–20
Omkretsmåttet tas runt handleden.

SRX825 · SRX® Universellt Tum- & Handledsstöd
Detta tum- & handledsstöd är designat av 1,5 mm SRX®-material med mjukt
kardborretyg på ovansidan och Neptune™ på insidan. Tumslingan appliceras
över tummen och bandet fästs runt handleden för att ge ett lätt stöd för både
tumme och handled. Kardborrestängningen gör stödet flexibelt och justerbart.
Stödet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastningar, stukningar
eller lättare instabilitet i tumme och handled.
Storlek			

Universal

cm			 12–20
Omkretsmåttet tas runt handleden.

SRX826 · SRX® Universellt Handledsstöd
Detta handledsskydd är designat av 3 mm SRX®-material med mjukt
kardborretyg på ovansidan och Neptune™ på insidan. Modellen har ett hål
för tummen, appliceras runt handleden och bandet används som en extra
förstärkning. Kardborrestängningen gör stödet både stabilt, flexibelt och
justerbart. Handledsskyddet kan användas vid stukningar, överbelastningar,
lättare instabilitet men också vid problem med tennisarmbåge, för att minska
rörelse i handleden och avlasta underarmsmuskulaturen.
Storlek			

Universal

cm			 12–22
Omkretsmåttet tas runt handleden.
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Support during Activity, taking you further.
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SRX840 · SRX® Ryggstöd
Detta ryggstöd är designat av 5 mm SRX®material som ger stöd och isolerar värmen
över ländryggen. Insidan av materialet har
Neptune™ laminerat vilket ger hög komfort
och torkar snabbt. Kardborrestängningen
framtill gör det enkelt att applicera och
justera. Ryggstödet kan användas vid tillfällig smärta i ländryggen,
överansträngning eller för att ge ett lätt stöd över ländryggen vid aktivitet.
Storlek
cm

S

M

L

XL

XXL

70–80

80–90

90–100

100–110

110–120

Omkretsmåttet tas runt midjan.

SRX841 · SRX® Ryggskydd Stabil
Detta ryggskydd är tillverkat av ventilerande elastiskt material med
låg profil för att kunna användas både utanpå och under kläder.
Baktill har skyddet plastskenor i slutna kanaler för att ge stöd till
ländryggen. Insidan baktill har anti-glidmaterial för att förhindra
att skyddet åker upp vid användning. Som extra stöd finns ett
justerbart dragband fastsatt baktill och som fästs in framtill för att
ge individuellt stöd och kompression. Ryggskyddet kan användas vid
tillfällig smärta i ländryggen, överansträngning eller för att ge stöd
över ländryggen vid aktivitet.
Storlek
cm

S

M

L

XL

60–75

75–90

90–120

120–150

Omkretsmåttet tas runt midjan.
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SRX852 · SRX® Multisport Knä
Denna modell är tillverkad av en kombination av 5 mm SRX®-material runt
knäleden och 3 mm SRX®-material i knävecket. Den anatomiska designen
ger ett bra stöd, en mycket bra passform och sidopanelerna gör skyddet mer
följsamt vid aktivitet, speciellt multisport och cross-fit. SRX®-materialet har
Neptune™ laminerat på insidan vilket ger hög komfort och torkar snabbt.
Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning,
svullnad, lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.
Storlek
cm

S

M

L

XL

33–36

36–39

39–42

42–45

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.

SRX860 · SRX® Impact Knäskydd
Denna modell är designad för att skydda knäleden mot slag vid exempelvis
lagsporter med hjälp av en pelott med stötabsorberande CR15-skum och
med Kevlar® laminerat ovanpå. Basmodellen är samma som SRX852 men
kortare framtill. Den anatomiska designen ger ett bra stöd, en mycket
bra passform och sidopanelerna gör skyddet mer följsamt vid aktivitet.
Neptune™-materialet är laminerat på insidan vilket ger hög komfort och
är snabbtorkande. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer,
överansträngning, svullnad, lättare instabilitet, vid tillfällig knäsmärta eller
för att skydda knäleden från slag.
Storlek
cm

S

M

L

XL

33–36

36–39

39–42

42–45

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.
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SRX854 · SRX® Knästrap
Detta knäskydd är tillverkad av 3 mm SRX®-material med en anti-glidyta
på insidan och mjukt kardborretyg på utsidan. Anti-glidytan ger ett mycket
bra grepp och förhindrar att skyddet glider under aktivitet. Knäskyddet
har en pelott framtill som placeras över knäskålssenan för att ge stöd.
Kardborrbandet framtill används för att öka stödet över pelotten och säkra
skyddet under aktivitet. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer,
vid hopparknä och vid Schlatterknäproblem.
Storlek
cm

XXS

XS

S

M

L

26–29

29–32

32–35

35–38

38–42

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.

SRX855 · SRX® Universell Knästrap
Denna modell är en enkel, flexibel och universell knästrap som är tillverkad av
SRX®-material med en ovansida med mjukt kardborretyg. Designen gör
den lämplig som enklare stöd vid problem från knäskålssenan. Kardborrejusteringen gör skyddet flexibelt och enkelt att applicera. Stödpelotten
placeras över knäskålssenan och ger ett lättare stöd. Kompressionen
justeras genom att spänna kardborren hårdare. Knäskyddet kan användas
vid lokala inflammationer, vid lättare problem med hopparknä och vid
Schlatterknäproblem.
Storlek			

Universal

cm			 29–42
Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.

SRX850 · SRX® Knäskydd
Detta knäskydd har designats av 3 mm SRX®-material, med
Neptune™ laminerat på insidan för optimal komfort. Den
anatomiska designen, som är lätt böjd, ger en bra passform
vid aktivitet, hög funktion och isolering av kroppsvärmen lokalt.
Knäskyddet kan användas vid lokala
Storlek
XS
S
M
L
inflammationer, överansträngning,
cm
29–32
32–35
35–38
38–42
svullnad, lättare instabilitet eller vid
Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.
tillfällig knäsmärta.

XL

XXL

42–46

46–50
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SRX851 · SRX® Knäskydd med öppen knäskål
Detta knäskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som har Neptune™
laminerat på insidan för optimal komfort. Skyddet har en öppning för
knäskålen för att avlasta tryck. Den anatomiska designen, som är lätt
böjd, ger en bra passform vid aktivitet, hög funktion och isolering av
kroppsvärmen lokalt. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer,
överansträngning, svullnad, lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.
Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

XXL

29–32

32–35

35–38

38–42

42–46

46–50

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.

		SRX856
		SRX® Knäskydd Omlottmodell
		 Denna modell har en omlottdesign som
		 gör den mycket flexibel, enkel att applicera 		
		 och gör det möjligt att passa lår eller vader 		
		 som är större än normalt. Bandaget är 			
		 tillverkat i 3 mm SRX®-material med mjukt
		 kardborretyg på utsidan och Neptune™ på
insidan. Två spiralfjädrar är placerade på sidorna
runt knäleden tillsammans med två löstagbara
elastiska band för att ge stöd individuellt.
Knäbandaget kan användas vid lokala
inflammationer, överansträngning, svullnad,
lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.
Storlek
cm

1

2

29–38

38–52

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.

SRX857 · SRX® Knäskydd med spiralfjädrar
Denna modell är cirkulär och tillverkad av 3 mm SRX®-material med
Neptune™ laminerat på insidan. Bandaget har en öppning för knäskålen
för avlastning och två spiralfjädrar på vardera sida om knäleden för att
ge stöd. Två elastiska band som är justerbara ger extra kompression och
stöd över knäleden. Knäbandaget kan användas vid lokala inflammationer,
överansträngning, svullnad, instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.
Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

XXL

29–32

32–35

35–38

38–42

42–46

46–50

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.
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SRX858 · SRX® Knäbandage med
					 ledade skenor
Denna cirkulära modell har en öppning för
knäskålen och är tillverkad i 3 mm SRX®-material
med Neptune™ på insidan. Bandaget har två
ledade knäskenor med låg vikt, tillverkade av
komposit och aluminium för att ge knäleden
stöd och stabilitet. Två elastiska band som är
justerbara ger extra kompression och stöd över
knäleden. Knäbandaget kan användas vid lokala
inflammationer, överansträngning, svullnad eller
instabilitet orsakad av ligament- eller meniskskador.

Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

XXL

29–32

32–35

35–38

38–42

42–46

46–50

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.

SRX859 · SRX® Knäbandage med ledade skenor,
					 Omlottmodell
Denna modell har en omlottdesign som gör den mycket flexibel,
enkel att applicera och gör det möjligt att passa lår eller vader
som är större än normalt. Det är tillverkat i 3 mm SRX®-material
med mjukt kardborretyg på utsidan och Neptune™ på insidan.
Bandaget har två ledade knäskenor med låg vikt, tillverkade av
komposit och aluminium för att ge knäleden stöd och stabilitet.
Två elastiska band som är justerbara ger extra kompression
och stöd över knäleden. Knäbandaget kan användas vid lokala
inflammationer, överansträngning, svullnad eller instabilitet
orsakad av ligament- eller meniskskador.
Storlek
cm

1

2

29–38

38–52

Omkretsmåttet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.
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SRX870 · SRX® Vadskydd
Detta vadskydd är tillverkad av 1,5 mm SRX®-material med Neptune™ på
insidan. Materialet har en hög elasticitet med kontrollerad kompression vilket
ger ett bra stöd över vadmuskeln. Den anatomiska designen gör att skyddet
fungerar även när vadmuskeln ökar i volym under aktivitet. Kompressionen
i skyddet beror mycket på den valda storleken, en mindre storlek ger högre
kompression över vadmuskeln. Nederdelen på skyddet har tre stopp-sömmar
som gör att det kan justeras i längd vid behov. Vadskyddet kan användas vid
smärta eller muskelbristningar i vaden, lokala inflammationer, benhinne- och
hälseneproblem.
Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

XXL

33–34

34–37

37–40

40–42

41–44

43–46

Omkretsmåttet tas över vadmuskelns bredaste del. Observera att vadmuskelns form kan
påverka passformen på skyddet. Skyddets längd kan justeras över hälsenedelen vid behov.
Klipp alltid nedanför stoppsömmen.
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SRX871 · SRX® Fotledsstöd
Detta fotledsstöd är tillverkad av 3 mm SRX®-material med Neptune™ på
insidan. Materialet ger ett bra stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen
lokalt över fotleden. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat
under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden.
Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över
fotleden efter lättare stukningar.
Storlek

XS

S

M

L

XL

cm

19–20

20–21

21–23

23–25

25–27

Skostorlek
EUR

35–37

38–40

40–42

42–44

44–46

Omkretsmåttet tas runt fotleden i höjd med fotknölarna. Skostorlek kan också
användas som referens. Om de enskilda måtten inte stämmer överens rekommenderar
vi att använda omkretsmåttet runt fotleden.

SRX872 · SRX® Universellt Elastiskt Fotledsstöd
Detta elastiska fotledsstöd är tillverkad av rundstickad elastisk textil med
spiralelastiskt garn. Det ger ett lätt stöd och kompression. Ett elastiskt band
med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge
stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal
värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.
Storlek			

Universal

cm			 18–24
Omkretsmåttet tas runt fotleden i höjd med fotknölarna.

SRX875 · SRX® Stabilt Fotledsskydd
Detta stabila fotledsskydd med snörning är tillverkat av
ballistiskt nylon med air-mesh på insidan. Över hälsenan
finns ett elastiskt material placerat för att undvika
tryck. Plösen är tillverkad av SRX®-material som är
tryckavlastande. Nylonbanden på sidorna kryssas under
foten och fästs på sidorna för att ge individuellt stöd.
Det övre bandet upptill säkrar både nylondragbanden och
snörningen. Fotledsskyddet kan användas för att ge ett
mekaniskt stöd och stabilitet över fotleden efter lättare till
måttliga stukningar eller för att stödja en instabil fotled
under aktivitet.

Storlek

XS

S

M

L

XL

cm

19–20

20–21

21–23

23–25

25–27

Skostorlek
EUR

35–37

38–40

40–42

42–44

44–46

Omkretsmåttet tas runt fotleden i höjd med fotknölarna. Skostorlek kan också
användas som referens. Om de enskilda måtten inte stämmer överens rekommenderar
vi att använda omkretsmåttet runt fotleden.
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SRX880 · SRX® Värme- & Kompressionsbyxor
SRX® Värme & Kompressionsbyxor är designade med en kombination av ett
0,7 mm ultra-stretch CR-material och ett 1 mm SRX®-kompressionsmaterial,
båda med Neptune™ på insidan. 1 mm SRX®-kompressionsmaterialet
är tillverkad med en högre densitet och är placerat på framsidan över
låren och sedan upp över ljumskregionen för att ge högre kompression
och stöd. Bakdelen är något högre för att ge värme över ländryggen. Det
justerbara bandet i midjan har ett snabblås för enkel justering. Värme- &
kompressionsbyxorna kan användas för att isolera kroppsvärmen och ge
kompression över sätesmusklerna, låren och ljumskarna. Detta kan ge ökad
cirkulation och elasticitet i muskulaturen.
Storlek
cm

XS

S

M

L

XL

60–75

70–85

80–95

90–105

105–115

Midjemåttet är en indikation för den korrekta storleken men kroppskonstitutionen
kan påverka passformen. Materialet har en ultra-stretch som gör att samma storlek
kan överlappa måtten i tabellen.

SRX990 · SRX® Kylbandage för Knä, Fotled, Armbåge och Axel
SRX® Kylbandage är ett bandage med multifunktion. Det har en blåsa som kan fyllas
med is och vatten för att kyla ner en skadad kroppsdel. Produkten har ett bandage
med två band som håller blåsan på plats, och kan användas över både axel, fotled,
armbåge och knä. Produkten skall endast användas en begränsad tid under 20-30
minuter och får aldrig appliceras på bar hud. En handduk skall alltid användas
mellan blåsan och huden. Produkten kan användas för kylbehandling av ett skadat
område upp till 30 minuter för axel, armbåge, knä och fotled.

Universalstorlek
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SRX700 · SRX® Kompressionsstrumpa · Vit
SRX701 · SRX® Kompressionsstrumpa · Svart
SRX® Kompressionsstrumpor Sport har utvecklats tillsammans
med Svenska Handbollsförbundet för de svenska dam- och
herrlandslagen.
Strumporna har en graderad medicinsk kompression i enlighet med kompressionsklass 2, för att motverka trötthet i vader under uthållighetssporter.
De är tillverkade av en unik fiberkomposition som består av slitstarka och
komfortabla bambufiber med aktivt kol för en naturlig antibakteriell effekt.
Detta tillsammans med nylon och elastiskt garn tillverkat av latexfri Lycra ger
en bra och effektiv kompression. SRX®-strumporna har en anatomisk design
med en förstärkt fotledsdel, där kompressionen utgår ifrån. Både häl och
tådel på strumpan är förstärkt för hög slitstyrka. Tådelen har också en flexibel
söm för att ge maximal komfort. Längden på strumpan är flexibel vilket gör
att den fungerar både för korta och långa underben.
Kompressionsstrumporna kan ge mindre trötthet i vadmuskulaturen under
aktivitet, påskynda läkning av tidigare skador, förebygga lokala ödem efter
trauma och öka ledens rörelseomfång.

Size

Skostorlek

Vadmått

Ankelmått

XS
S

34–37

23–33 cm

16,5–19 cm

37–39

28–38 cm

19–21,5 cm

M

40–43

33–45,5 cm

21,5–24 cm

L

44–47

35,5–46 cm

23–26,5 cm

XL

48–

38,5–51,5 cm

26,5–32 cm

Snabbtorkande

Skyndar på
återhämtningen

Bra isoleringsförmåga

Förbättrar
cirkulationen

Antibakteriell
& naturligt
deodoriserande

UV-resistent

SRX042 · SRX® Sportväska · Svart
En vattenavstötande, 42 liters sportväska som kan användas både
som vanlig väska och ryggsäck. Tillverkad av ballistiskt nylon av
hög kvalitet och slitstark TPU. Axelbanden har snabbspännen
som kan tas av enkelt och placeras i väskans lock.
Genomskinlig ficka för visitkort finns monterad på väskans
lock. SRX® by Mediroyal är tryckt på väskans ena sida.
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Mediroyal Nordic AB är ett svenskt företag
inom medicinteknik, med mer än 20 års
erfarenhet av utveckling av funktionella
ortoslösningar.
Vi utvecklar och producerar våra produkter
och material i egna produktionsanläggningar
i Taiwan, i republiken Kina och exporterar till
över 50 länder i världen.

Mediroyal Nordic AB
Box 7052. Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna. Sweden
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se
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