Stabicast Confort 2
En mycket funktionell och
prisvärd stirrup ortos

Mediband
special hösten 2009

I detta Inside Special sammanställer vi några
av de senaste 6 månadernas viktigaste produkt
nyheter från bl a Genu Syncro, Sorbothane samt
vår egen Mediband Post-Op.
Mediband stärker hela tiden sina positioner och
har nu även exklusiva distributions
rättigheterna för produkter från Bort
(Tyskland) och Ormihl (Frankrike).
Mer om de produktnyheterna kommer i den
nya katalogen som snart distribueras ut.
Se till att få ditt exemplar, maila namn och
adress till info@mediband.se

Funktion
Semirigid, anatomisk utformad
fotledsortos.

Viktigt
Endast om den ortosbehandlade
foten bär en rejäl, snörad sko ges
högsta stabillitet och funktion.
Indikation
Akuta ledbandsskador, postoperativ
rehabilitering och till konservativ
behandling av malleolarfrakturer
utan felställning.
Ankelortos med mycket god
passform.

Storlek
Universal storlek.
Passar höger och vänster.
Justerbar i höjdled.
Art.nr. 708010M

Självmodellerande foam på insidan.

Vulkan Convexus Padded Knee har
en unik teknisk design för att ge ett
oslagbart skydd och komfort.

KOMFORT
• Stretchpanel på baksidan för
komfortabel passform
• En jämn och behaglig kompression
• Convexus är tillverkad i ett stycke
och av bästa material
• Passar perfekt runt knät

mihl!

Ortosens bredd under foten kan
ställas in utan att otrosen behöver
plockas av.

FÖR ETT OSLAGBART SKYDD OCH KOMFORT!

SKADEFÖREBYGGANDE
• Stötdämpande paneler på sidorna
för att skydda knäskålen från slag
• Maximalt skydd på båda sidor om
knäskålen
• Speciell utformning på insidan ger
maximalt skydd för patella
• Avlastar tryck på knäskålen

från Or

Självmodellerande foam på
insidan av de båda sidoplattorna
ger en mycket hög komfort och
stadigt läge för fotleden.

Padded knee Vulkan

OSLAGBART SKYDD
• Convexus stötdämpande framsida
ger maximal stötdämpning
• Unika materialet TOUGHTEX™
på skyddets framsida skyddar
maximalt för slag
• Skyddar mot brännskador

Nyhet

Convexus
Art. nr. MVU3120
Storlek
X-small 26-30 cm
Small
30-35 cm
Medium 35-40 cm
Larg
40-45 cm
X-Large 45-50 cm
Mät runt knä.

FOR EN SNABBARE
ÅTERHÄMTNING
Vulkans produktsortiment av
support erbjuder högsta kvalitet
och ger en snabbare läkningsprocess genom en ökad värme
och kompression i det skadade
området. Ökad värme accelererar
genomblödningen och tillförseln
av syre till det skadade området
vilket påskyndar läkning.

GENOMBLÖDNING
UTAN VULKAN
SUPPORT

GENOMBLÖDNING
MED VULKAN
SUPPORT
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Sorbo-Pro
Art. nr. MVS21881

Single Strike
Art. nr. MVS21872
• Inbyggt Sorbothane® i hälen för att dämpa
stötar och ta bort smärta vid hälisättningen
• Framtagen för sporter som kräver lätta inlägg,
t ex handboll, squash och badminton
• Designad som en ersättningssula

Double Strike
Art. nr. MVS21873
• Sorbothane® material i framfoten och hälen.
Inbyggt valvstöd
• Framtagen för aktiviteter med mycket fotvridningar och tryck mot fotens utsida, t ex tennis,
basket och volleyboll. Passar där trycket på
framfoten blir stort
• Designad som en ersättningssula

Full Strike
Art. nr. MVS21874
• Sulan är gjord till 100% av Sorbothane®, för total
stötdämpning, förstärkt i hälen.
• Designad för aktiviteter som behöver komplett
skydd, t ex vandring, power walking, jogging, golf
och skidåkning
• Passar alla skotyper (vardag och sport)

erbjudande!
För varje par Sorbothane du
beställer får du 1 ask Sorboskin!
Erbjudandet gäller t o m 090930
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• Pronation kontrollerande sula med
Sorbothane® stötdämpning
• Passar alla skotyper (vardag och sport)
• Ersätter befintlig sula
• Kan klippas i kanterna

Heel Pads
Art. nr. MVS21875
• Passar alla skotyper (vardag och sport)
• Sorbothane® stötdämpning för hälen
• Designad att komplettera originalsulor

Sorboskin
Art. nr. MVS18330
• SorboSkin skavsårsplåster skyddar mot
väta, smuts och bakterier. Ger tryck och
smärtlindring
• Skyddar skadad hud, innehåller
hydrocolloid och Aloe Vera
• Utformade för att passa och fästa på
problematiska ställen
• Varje paket innehåller 6 st plåster

Walker
För behandling av frakturer
och hälsenerupturer!

MaxTrax ROM
Art. nr. PC9533
Behandlingsortos med möjlighet till plantar flexion/dorsal flexion.
Fördelar
•R
 örelseschema från
45 grader plantar flexion till
30 grader dorsal flexion.
•T
 illgänglig i 5 storlekar.

•7
 ,5

grader mellan
rörelsestoppen.
•L
 iner av hög kvalitet
motverkar tryck och skav.

Nextep Contour Air

Storlek
x-small
small
medium
large
x-large

Art. nr. PC9527
Pneumatisk behandlingsortos för skador i
fotleden och distala underbensregionen.
Fördelar
•T
 vå väl tilltagna luftceller (lateral/medial) som pumpas
upp via en integrerad pump.
•V
 äl beprövad rullsula medger naturlig gång.
•E
 nkel applicering & hantering.
•L
 ätt utbytbart mjukdelsset med inbyggda luftceller.
•L
 åg vikt.

Skostorlek
34-36
36-37
37-44
44-47
47-49

Tillbehör
Liner. Art. nr. PC9519

Nextep Contour Shortie
Storlek
Small
Medium
Large

Skostorlek
35-40
40-44
44-47

Tillbehör
Liner. Art. nr. PC9536
Sula. Art. nr. PC111413

Art. nr. PC9508
Behandlingsortos för skador i framfot och fotled.
Fördelar
•V
 äl beprövad rullsula
medger naturlig gång.
•L
 ätt utbytbart mjukdelsset.

•E
 nkel

applicering
och hantering.
•L
 åg vikt.
Storlek
Small
Medium
Large

Nextep Shortie Air

Skostorlek
37-40
41-44
45-48

Art. nr. PC9544
Pneumatisk behandlingsortos för skador i framfot och fotled.
Fördelar
•T
 vå luftceller (lateral/medial) som pumpas upp via en
integrerad pump.
•V
 äl beprövad rullsula medger naturlig gång.
•E
 nkel applicering och hantering.
•L
 ätt utbytbart mjukdelsset med inbyggda luftceller.
•L
 åg vikt.

Kil (achilles wedge)
Art. nr. PC9513
Neoprene vadderad kil som passar
de flesta walkers.
Varje lager är ca 1,5 cm tjockt.

Storlek
Small
Medium
Large

Skostorlek
35-40
40-44
44-47

Tillbehör
Liner. Art. nr. PC9537
Sula. Art. nr. PC111413

Walker Cover
Art. nr. PC 9509
Väderskydd till Walkers.
Storlek: small, medium eller large

Nytt
tillbehö

r

Genu Syncro S595
Vi är mycket stolta över att få presentera
en ny knäortos i Genu Syncro serien.
Denna smidiga ortos har lånat de bästa
egenskaperna från S575 och S695.
• S595, mycket bra passform, perfekt rörelse
funktion i leden, och mycket god sidostabilitet.
• Funktion: Medial och lateral stabilisering
• Indikation: ACL-skador, lätta kollateralligament
skador, gonartros
• Längd: 32 cm
• Led: Polycentrisk kugghjulsled
• Typ: Wrap around
• Material: Syncrolast, ett elastiskt material som
låter huden andas
• Band: 6 fasta welcroband
• Vänster eller höger

Storlekstabell för S595
Omkrets i cm

Storlek 1

Storlek 2

Storlek 3

Storlek 4

Storlek 5

Storlek 6

15 cm över knäskålen

34,0-39,0

39,0-45,0

44,0-49,0

48,0-55,0

54,0-61,0

56,0-64,0

Mitt över knäskålen

30,0-33,0

34,0-37,0

38,0-41,0

42,0-45,0

45,0-50,0

49,0-53,0

15 cm under knäskålen

27,0-30,0

31,0-35,0

35,0-39,5

39,5-44,0

44,0-50,0

49,0-54,0

Mediband Post-Op
Ny Post-Op med många smarta egenskaper. Enkla led och längdinställningar,
mycket lättskött och låg vikt.
Art. nr. 6000
• Justerbar Post-Op ortos med längdinställning
för lår och underben.
• Ortosen är öppen och sval som ej behöver
verktyg för justeringar och inställningar.
• Leden är utformad så att inställningarna blir
snabba och enkla.
• Färg: Svart
Tillbehör
Mjukdelsset
Art. nr. 6010

Mediband AB Box 95, 131 07 Nacka Tel: 08-716 25 15
Fax: 08-718 46 38 E-mail: info@mediband.se www.mediband.se

Inställningsmöjlighet
Inställningar i 15° intervaller
Flexion: 0°-120°
Extension: 0°-90°
Passar både vänster och höger.
Ortoslängd
Längden kan varieras från 50
till 70 cm och passar på så sätt
patienter med längd från ca
150 cm till ca 195 cm.

