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Møter fremtiden
med kompresjonsbehandling
Et sterkt varemerke. Et omfattende
produktutvalg. Gode behandlingskonsepter.
medi World of Compression: medi har i 65 år
arbeidet med kompresjon som kjerneteknologi.
Produktene finnes over hele verden og kjennetegnes først og fremst av høy kvalitet, innovasjon, flott design og førsteklasses finish.
Med sin lange erfaring og kompetanse går
medi fremtiden i møte med kontinuerlig
utvikling av nye og spennende produkter
under mottoet „I feel better“.

Trygghet, stabilitet
og merkbar
avlastning
Lindrende og effektiv behandling med
produkter som kombinerer utprøvd og testet
medisinsk effekt med unik brukerkomfort.
Med medis utvalg av ortoser kan du tilby
pasientene den riktige løsningen for mange
indikasjoner. Ortosene fra medi er tilpasset
pasientenes behov ned til minste detalj.
De fremmer propriosepsjonen og hjelper for
rehabiliteringsprosessen. Ny teknologi og
tallrike komfortfunksjoner sørger for at
pasientene gjerne bruker ortosen regelmessig –
det lille ekstra som skal til for en vellykket
behandling og fornøyde brukere på lang sikt.

Vi har den direkte
forbindelsen
Å kommunisere. Å samarbeide. Å være der
for hverandre. Dette er krav som medis
serviceteam respekterer og tar på alvor.
Derfor tilbyr vårt kontor ikke bare erfarne
medarbeidere, men også topp moderne
kommunikasjonssystemer og logistikk.
JIT (just-in-time): innen veiledning, service,
bestilling og levering. Vi er alltid her for deg.

Telefonnummer
for veiledning, bestilling og problemløsning
Kundeservice og administrasjon:
Telefon: +47 52 84 45 00
Faks: +47 52 84 45 09
E-post: post@medinorway.no
www.medinorway.no
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Sertifikater
Som produsent av medisinsk utstyr, legger medi stor vekt på kvalitet.
Våre produkt- og systemsertifikater dokumenterer at alle lovpålagte krav er innfridd.

CE-merke
Medisinsk utstyr fra medi møter alle kravene til det europeiske
direktivet 93/42/EWG, samt tysk lov om medisinske produkter.
I henhold til reguleringene er våre produkter underlagt prosedyrene for samsvarsvurdering, og er innvilget CE-merket.
Som et slags «pass for industrielle produkter», garanterer
CE-merket fri handel innenfor det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS).

Trygge Tekstiler kvalitetsstempel
Alle ortopediske støtter og skinner undersøkes jevnlig for giftige
substanser som potensielt kan være skadelige for mennesker,
og rangeres etter strenge standarder ved uavhengige
testsentre. Innvilging av Oeko-Tex Standard 100-sertifikatet
garanterer: testet kvalitet som beskytter din helse.

EN ISO 13485
medi overholder kvalitetsstyringssystemet i samsvar med
EN ISO 13485. Siden 1996 har vi bevist vår kvalitetsstatus til
kundene våre med et sertifikat. Siden da har medi forsterket
mulighetene denne standarden tilbyr, gjennom en kontinuerlig
forbedring av produkter fra forretningsenhetene flebologi,
ortopedi, fotpleie, sårbehandling og sykehus for å organisere
tryggere og mer effektive prosesser og prosedyrer. Vi definerer
kundetilfredshet som et avgjørende kvalitetsmål.

Produktinnovasjon: kunnskapsbasert evaluering
Materialer, teknikker og krav til ortopediske skinner og støtter
endrer seg over tid. Derfor har medi utført langsiktige, kunnskapsbaserte studier for å etablere innovative, ortopediske
produkter som Spinomed og Spinomed active for helsemarkedet. På dette grunnlaget tilbyr medi nye, effektive
løsninger for pasientene, skaper nye markeder og setter
standarder for framtiden.
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Mer enn bare en produsent

medi produserer medisinske hjelpemidler for
en rekke tilstander og livssituasjoner. Men vi
betrakter ikke oss selv bare som en produsent.
Vi driver også vår egen forskning og utvikling,
teknologi, produksjon, markedsføring og internt
salg – og vi har alltid fokus på markedets krav
og variasjoner, og ikke minst visjonen til medi.
Spekteret av produkter omfatter hovedsakelig
medisinske kompresjonsstrømper for personer med
åreplager, lipødem og lymfødem, støtter og skinner
for ikke-kirurgisk postoperativ behandling av
ortopediske skader og lidelser, strømper for å
forebygge trombose, antiembolistiske strømper for
bruk etter venekirurgi, kompresjonsplagg for bruk
etter plastisk og kosmetisk kirurgi pluss en rekke
behandlingsstøttende produkter.
Disse produktene brukes og distribueres av
medisinske spesialforretninger, sykehus og klinikker,
legekontorer og terapeuter. Med andre ord
spesialister som vet hva brukerne trenger, slik
at livskvaliteten deres kan bli forbedret.

Det som gjør oss stolte og som gjør produktene
våre så spesielle, er at alle sammen er helt uten
bivirkninger.
medi ortopedi konsentrerer seg fremdeles om
funksjonsbehandling innen dagens ortopediog idrettsmedisin. Vi bidrar til å ta vare på og
gjenopprette sunnheten for hele bevegelsesapparatet
gjennom støtter og skinner. Innovative produkter av
høy kvalitet kombinert med omfattende støtte.
Fokus er alltid på pasienten. Derfor arbeider også
vår forsknings- og utviklingsavdeling tett på våre
partnere innenfor medisinsk og ortopedisk teknologi.
Topp moderne fabrikker og et ustoppelig kvalitetskontrollsystem garanterer produkter av høy kvalitet.
Fra produktutvikling til terapeutisk bruk – som det
heter i ordtaket:
medi. I feel better.
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Unike materialegenskaper
medi Comfort Zone
Myke soner i de følsomme fleksorområdene sørger for at
støtten ikke trykker på eller skjærer inn i huden, selv om
den brukes hele dagen.

Comfort Zone

>R
 esultat: smertelindring som føles godt.

medi Clima Fresh
Clima Fresh er antibakterielle egenskaper innebygd i det
strikkede materialet. Dette hindrer at bakterier og mikroorganismer oppretter kolonier i stoffet eller reproduseres
og på den måten skaper ubehagelig lukt.

Clima Fresh

medi Clima Comfort

Clima Comfort

Den avanserte strikken sørger for et balansert mikroklima
på huden. Fuktighet transporteres raskt og pålitelig fra den
innvendige overflaten og fordampes fra den ytre overflaten.
Samtidig garanterer materialets aktive, pustende struktur,
den nødvendige oksygentilførselen.
>R
 esultat: Redusert svetting og økt komfort.
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medi Airtex+
Elastisk materiale som kombinerer medisinsk kompresjon
og tekstilegenskapene SMART TEMP og FRESH TECH.
SMART TEMP
Den adaptive termoreguleringen er basert på et
innovativt polymer som endrer egenskaper ut fra
temperaturen. Ved lav temperatur binder polymeren
fuktighet i strukturen og holder kroppen tørrere. Ved høy
temperatur frigjøres lagret fuktighet og avkjøler stoffet
og huden.
FRESH TECH
Den antibakterielle virkningen av FRESH TECH sikrer
optimale hygieniske forhold – selv etter lang tids bruk.
> Kombinasjonen av medisinsk kompresjon og funksjonelle
tekstilegenskaper garanterer forbedret brukskomfort.

medi Airtex
Et innovativt, lett, komprimerende og pustende
materiale for behagelig aktivering av dybdesensibiliteten.
Det optimerer transporten av fuktighet og sikrer best
mulig komfort, selv i varmt klima.

medi Airtex
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medi Posture plus
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Posture plus force

Posture plus comfort

Holdningskorrigerende t-skjorte med glidelås

Holdningskorrigerende t-skjorte

Posture plus young

Posture plus pants

Holdningskorrigerende t-skjorte for ungdom og barn

Holdningskorrigerende bukse
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medi Posture
plus force
T-skjorte for holdningskorrektur

Indikasjoner
• dårlig kroppsholdning, holdningsavvik
• holdningsrelaterte smerter i ryggraden
• svekkede muskler og/eller ubalanse i
ryggen
• lut rygg med kroniske ryggsmerter
• sekundær ustabilitet i skulderbuen pga
nedsatt muskelkraft
• asymmetrisk skulderblad

svart

Fordeler ved produktet
Glidelåslukning for
enkel av- og påtakning.

hvit

Flate elastiske sømmer
for maksimal komfort.

Virkemåte
• støtten som er vevd inn i stoffet, bidrar til
at overkroppen holdes oppreist, og på den
måten korrigerer holdningen
• musklene i mage, rygg og skuldre aktiveres,
noe som er gunstig for svekkede muskler
og/eller ubalanse. Denne styrkingen av
musklene merkes ikke, men den forbedrer
bevegeligheten og reduserer smerte

Støttende paneler:
Ikke-elastiske paneler
for holdningsjustering.

dame
brystvidde (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

livvidde (cm)

64 – 69

70 – 75

76 – 81

82 – 87

88 – 93

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.831.◊21

G.831.◊22

G.831.◊23

G.831.◊24

G.831.◊25

92 – 97

98 – 103

104 – 109

110 – 115

116 – 121

◊ = fyll ut for farge: 5 = svart, 7 = hvit

herre
brystvidde (cm)
livvidde (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

størrelse

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.831.◊12

G.831.◊13

G.831.◊14

G.831.◊15

G.831.◊16

◊ = fyll ut for farge: 5 = svart, 7 = hvit
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medi Posture
plus comfort
T-skjorte for holdningskorrektur

Indikasjoner
• dårlig kroppsholdning, holdningsavvik
• holdningsrelaterte smerter i ryggraden
• svekkede muskler og/eller ubalanse i
ryggen
• lut rygg med kroniske ryggsmerter
• sekundær ustabilitet i skulderbuen
pga nedsatt muskelkraft
• asymmetrisk skulderblad

svart

Fordeler ved produktet
Svært elastisk stoff som
puster og sørger for
maksimal komfort i
armhulen.

Flate elastiske sømmer
for maksimal komfort.

Virkemåte
• støtten som er vevd inn i stoffet, bidrar til
at overkroppen holdes oppreist, og på den
måten korrigerer holdningen
• musklene i mage, rygg og skuldre aktiveres,
noe som er gunstig for svekkede muskler
og/eller ubalanse. Denne styrkingen av
musklene merkes ikke, men den forbedrer
bevegeligheten og reduserer smerte

Støttende paneler:
Ikke-elastiske paneler
for holdningsjustering.

dame
brystvidde (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

livvidde (cm)

64 – 69

70 – 75

76 – 81

82 – 87

88 – 93

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.832.521

G.832.522

G.832.523

G.832.524

G.832.525

brystvidde (cm)

92 – 97

98 – 103

104 – 109

110 – 115

116 – 121

livvidde (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

herre

størrelse

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.832.512

G.832.513

G.832.514

G.832.515

G.832.516
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medi Posture
plus young
T-skjorte for holdningskorrektur
til ungdom og barn

Indikasjoner
• ryggkyfose
• hyperlordose
• asymmetrisk skulderblad
• svekkede muskler og/eller ubalanse
i mage og rygg
• holdningsrelaterte smerter i ryggraden

hvit

Fordeler ved produktet
Svært elastisk stoff som
puster og sørger for
maksimal komfort i
armhulen.

Virkemåte
• støtten som er vevd inn stoffet, bidrar til
at overkroppen holdes oppreist, og på den
måten korrigerer holdningen
• musklene i mage, rygg og skuldre aktiveres,
noe som er gunstig for svekkede muskler
og/eller ubalanse. Denne styrkingen av
musklene merkes ikke, men den forbedrer
bevegeligheten og reduserer smerte

Flate elastiske sømmer
for maksimal komfort.

Støttende paneler:
Ikke-elastiske paneler
for holdningsjustering.

Unisex
høyde (cm)

132 – 138

138 – 144

144 – 150

150 – 154

154 – 160

brystvidde (cm)

68 – 70

70 – 72

72 – 75

75 – 78

78 – 81

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.833.701

G.833.702

G.833.703

G.833.704

G.833.705
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medi Posture
plus pants
Holdningskorrigerende bukse

Indikasjoner
• anteversjon av bekkenet (bekkenhelning)
• hyperlordose som skyldes dårlig
kroppsholdning
• lumbal spinal stenose
• lidelser som berører sakroiliakalleddet

svart

Fordeler ved produktet
Kompresjonspaneler
på bekkenringen.

Virkemåte
• bidrar til at at korsryggen og bekkenregionen holdes oppreist, og dermed
korrigerer holdningen
• musklene i mage, rygg og bekken aktiveres,
noe som er gunstig for svekkede muskler
og/eller ubalanse. Denne styrkingen av
musklene merkes ikke, men den forbedrer
bevegeligheten og reduserer smerte

Borrelåsfeste gir
mulighet til individuell
justering.

Maksimal komfort i
området på baksiden
av kneet.
Svært elastisk og
pustende stoff.

dame
hoftevidde (cm)

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

112 – 117

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.834.521

G.834.522

G.834.523

G.834.524

G.834.525

livvidde (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

herre
størrelse

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.834.512

G.834.513

G.834.514

G.834.515

G.834.516
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protect.CSB
Ryggortose for
holdningskorrektur

Indikasjoner
Dårlig kroppsholdning, holdningsavvik eller
ryggradsavvik
• Holdningsrelatert smerte i ryggraden
• Svekkede muskler og/eller ubalanse i ryggen
• Lut rygg med kronisk ryggsmerte

grå

Fordeler ved produktet
Støttende, formbare
aluminiumsspiler for
effektiv styrking av
ryggen og muskulær
stabilisering.

Virkemåte
• ortosen retter opp overkroppen
ved å aktivere ryggmusklene og på den
måten redusere kyfose
• kroppens egne muskelressurser stimuleres
• når tilpasningen er optimal, vil brukeren
oppleve smertelindring og forbedret
bevegelighet

Elastiske stropper kan
kuttes til ønsket lengde.

Individuell plassering av
stroppesystemet bak på
ortosen.

Svært elastisk
stroppesystem for best
mulig komfort.
Ortosen er nesten
usynlig under klærne.

livvidde (cm)

56 – 64

64 – 72

72 – 80

80 – 90

90 – 100

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.830.501

G.830.502

G.830.503

G.830.504

G.830.505
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Nakke / Rygg
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protect.Collar
soft
Myk og komfortabel nakkestøtte

Indikasjoner
• nakkesyndrom
• degenerative forandringer i nakkevirvlene
• utpreget overbelastning av nakkemusklene
(Torticollis)
• whiplashskader
• hypermobilitet
• revmatiske lidelser

sand

Fordeler ved produktet
Også tilgjengelig i blå
utgave.

Anatomisk formet.

Virkemåte
• stabilisering av nakkevirvlene
• begrenser bevegeligheten
• varmende og støttende funksjoner

Hudvennlig materiale.

omkrets nakke (cm)

29 – 35

36 – 42

43 – 49

størrelse

1

2

3

4

artikkelnummer

G.800.Δ□1

G.800.Δ□2

G.800.Δ□3

G.800.Δ□4

50 – 58

Δ = fyll ut for farge: 0 = sand (høyde 7 cm + 9 cm), 1 = sand (høyde 11cm), 5 = blå
□ = fyll ut for variant: 7 = høyde 7 cm, 9 = høyde 9 cm, 1 = høyde 11 cm
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blå

protect.Collar
soft with bar
Komfortabel nakkestøtte med integrert
stabiliseringsplate

Indikasjoner
• nakkesyndrom
• whiplashskader
• revmatiske lidelser
• hypermobilitet
• utpreget overbelastning av nakkemusklene
• degenerative forandringer i nakkevirvlene

sand

Fordeler ved produktet
Også tilgjengelig i blå
utgave.

Virkemåte
• stabilisering av nakkevirvlene
• begrenser bevegeligheten
• varmende og støttende funksjoner

blå

Anatomisk formet.
Hudvennlig materiale.

omkrets nakke (cm)

29 – 35

36 – 42

43 – 49

50 – 58

størrelse

1

2

3

4

artikkelnummer

G.810.Δ□1

G.810.Δ□2

G.810.Δ□3

G.810.Δ□4

Δ = fyll ut for farge: 0 = sand (høyde 7 cm + 9 cm), 1 = sand (høyde 11cm), 5 = blå
□ = fyll ut for variant: 7 = høyde 7 cm, 9 = høyde 9 cm, 1 = høyde 11 cm
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Lumbamed®
sacro
Modulært bekkenbelte for
stabilisering og stressavlastning
med massasjeputer

Indikasjoner
• dysfunksjon i sakroiliakalleddet
• artritt i sakroilikaleddet
• ustabilt sakroilikaledd
• muskelsmerter og senesykdom i
bekkenregionen
• ustabil bekkenring
• strukturelle problemer som følge av
spinalfusjon i korsryggen
• der låsning av sakroiliakalleddet er
tilbakevendende
• for tilbakevendende muskel- og
senesykdom (rectus abdominis-muskel,
piriformis-muskel)
• ruptur og avlastning i skambensymfysen

Modulært design
muliggjør tilpasset
justering til utviklingen
av smerte og
aktivitetsgrad.
Clima Comfort

Fleksibelt justerbare
massasjeputer
muliggjør
presisjonslindring i
smertepunkter.

Clima Fresh

Elastiske stropper med
ubegrenset variabelt
trykk som kan justeres
individuelt.

Virkemåte
• smertelindring via stabilisering og
avlastning av bekken og sakroiliakalledd
(SIJ)
• presisjonslindring i smertepunkter i
SIJ-området via fleksibelt justerbare
massasjeputer

Tilbehør
Festeanordning for
elastisk komfortstrikk
Hvis stabilisering og
stressavlastning er
tilstrekkelig med den
elastiske komfortstrikken, kan den brukes med
festeanordningen, for
eksempel om natten
eller under trening, selv
uten den ytre bekkenstøtten.

Tilleggsinformasjon på nett
Pasientopplysninger

SKANN FOR MER

sølv

Fordeler ved produktet

Få tilgang ved å bruke
QR-koden eller kort URL
medi.biz/sacro

medi.biz/sacro

hoftevidde (cm)

70 – 85

85 – 100

100 – 115

115 – 130

130 – 145

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

K.280.201

K.280.202

K.280.203

K.280.204

K.280.205
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Lumbamed®
maternity
Korsryggstøtte til stabilisering
under svangerskap

NY

Indikasjoner
• smerter i området rundt korsryggen under
svangerskap
• besvær på grunn av abdominal utvidelse
• hyperlordose på grunn av svangerskap
• smerter i korsryggen (lumbago)
• smerter nederst i ryggen med isjias

sølv

Fordeler ved produktet
Kontinuerlig justering
av abdomenbåndet og
enkel justering etter
hvert som magen blir
større.

Virkemåte
• beltet er plassert rundt abdomen, det har
integrerte stabiliseringsspiler i korsryggen
og strammebånd som justeres individuelt
for å absorbere det økte trykket fra den
økende vekten av magen
• det blir mindre belastning på abdomen,
og dette reduserer trykket på bukveggen,
bekkenet og korsryggen, og gir smertelindring

Den ytre stroppen gjør
den lett å ta på uten
anstrengelse.

Strammebånd for
avlastning som justeres
individuelt. Behagelig,
mykt materiale og
anatomisk passform.

Tilleggsinformasjon på nett
Pasientopplysninger

SKANN FOR MER

Få tilgang ved å bruke
QR-koden eller kort URL
medi.biz/maternity

medi.biz/maternity

livvidde (cm)

90 – 105

105 – 120

120 – 135

størrelse

I

II

III

artikkelnummer

K.250.201

K.250.202

K.250.203
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Lumbamed®
plus
Ryggstøtte med massasjepute

Lumba
ngelig som
Også tilg je
38)
+
tion® (s. 1
plus E mo

Indikasjoner
• smerter i korsryggen (lumbago),
ligamentlidelser
• irritative lidelser (sakroiliakalleddet,
fasettleddene)
• muskulær ubalanse i lendevirvlene
• litt løse ledd i lendevirvlene, f.eks.
osteokondrose og spondylose
• etter diskektomi

Støtten kan lett åpnes
med én finger (takket
være den triangulære
klaffen).

Clima Comfort

Clima Fresh

Støtten er meget enkel
å ta på takket være de
godt plasserte
håndløkkene og den
forbedrede elastisiteten.

Tilleggsinformasjon på nett

medi.biz/Lumbame d

sand

Festeanordningen kan
tilpasses de abdominale
konturene. Kantene
"krummes behagelig
utover" – spesielt når
man sitter (slik at
kantene ikke skjærer
inn mot huden).

Virkemåte
• stabiliserer området rundt lendevirvlene og
overgangen til korsryggen med en integrert
massasjepute
• reduserer lordose (svai) i korsryggen ved
proprioseptiv kompresjon i området rundt
magen

YourPhysioTraining

sølv

Fordeler ved produktet

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved å
bruke QR-koden eller
kort URL
medi.biz/Lumbamed

Comfort Zone

Vario-Flex-pute

dame
hoftevidde (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

K.210.∆41

K.210.∆42

K.210.∆43

K.210.∆44

K.210.∆45

livvidde (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

K.210.∆31

K.210.∆32

K.210.∆33

K.210.∆34

K.210.∆35

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand

herre

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand

24 • medi ortopedi • Nakke / Rygg

m e d®

Lumbamed®
basic
Ryggstøtte med stabiliserende
spiler

Indikasjoner
• smerter i korsryggen (lumbago),
ligamentlidelser
• myositt, muskelsvinn
• irritative lidelser i fasettleddene
• bekkenløsning
• etter diskektomi
• irritative lidelser i korsryggen

Støtten kan lett åpnes
med én finger (takket
være den triangulære
klaffen).

Festeanordningen kan
tilpasses de abdominale
konturene.Kantene
„krummes behagelig
utover“ - spesielt når
man sitter (slik at
kantene ikke skjærer
inn mot huden).
Støtten er meget enkel
å ta på takket være de
godt plasserte
håndløkkene og den
forbedrede elastisiteten.

Tilleggsinformasjon på nett

medi.biz/Lumbame d

sand

Clima Comfort

Virkemåte
• stabiliserer området rundt lendevirvlene
og overgangen til korsryggen med
4 integrerte spiler i ryggen
• reduserer lordose (svai) i korsryggen
ved proprioseptiv kompresjon
i området rundt magen

YourPhysioTraining

sølv

Fordeler ved produktet

Clima Fresh

Comfort Zone

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved å
bruke QR-koden eller
kort URL
medi.biz/Lumbamed

dame
hoftevidde (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

K.200.∆41

K.200.∆42

K.200.∆43

K.200.∆44

K.200.∆45

livvidde (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

K.200.∆31

K.200.∆32

K.200.∆33

K.200.∆34

K.200.∆35

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand

herre

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand

Nakke / Rygg • medi ortopedi • 25

Lumbamed®
active
Lett ryggstøtte

Indikasjoner
• smerter i korsryggen (lumbago),
ligamentlidelser
• myositt, muskelsvinn
• irritative lidelser
(sakroiliakaleddet, fasettleddene)
• litt løse ledd i lendevirvlene,
f.eks. osteokondrose og
spondylose
• etter diskektomi

hvit

Fordeler ved produktet
Stoff som puster.

svart

Enkel å ta på takket
være integrerte
håndløkker.

Virkemåte
• avlaster lendevirvlene med en
stabiliserende effekt
• proprioseptiv kompresjon reduserer
anspente muskler og virker smertelindrende

livvidde (cm)

70 – 82

82 – 95

95 – 108

108 – 121

121 – 134

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

K.230.∆01

K.230.∆02

K.230.∆03

K.230.∆04

K.230.∆05

∆ = fyll ut for farge: 5 = svart, 7 = hvit
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Lumbamed®
facet
Ryggstøtte med justerbart
3-punkts stroppesystem

Indikasjoner
• Artrose i ryggvirvelleddene
• Intervertebral skiveprotrusjon prolaps
• Alvorlige smerter i korsryggen (lumbago) /
Smerter nederst i ryggen med isjias
• Lumbago med påvirkning av iliosakralleddet
• Kroniske smerter i lende- og
korsryggområdet
• Spondylose uten glidning av ryggvirvler
• Spondylolistese
• Muskulær ubalanse
• Segmentær ustabilitet
• Kanalstenose i lendevirvlene

sølv

Fordeler ved produktet
Det presise doble
3-punkts stroppesystemet
muliggjør en individuell
og kontinuerlig økning
av sirkeltrykket
rundt abdomen.

Det strikkede stoffet
og stropperegulatoren
(særlig for den nedre
stroppen) omslutter
bekkenet og sakroiliakalleddet helt (spesielt
for besvær med
sakroiliakalleddet).

Virkemåte
• målrettet avlastning av fasettleddene ved
effektiv reduksjon av lordosen (svai rygg)
- eksakt regulering av intraabdominalt
trykk ved hjelp av det doble 3-punktsstroppesystemet
- holder bekkenet i en oppreist posisjon
• stabiliserer lendevirvlene og korsryggen

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort Zone

Støtten er meget enkel
å ta på takket være de
godt plasserte
håndløkkene og den
forbedrede elastisiteten
til komfortstrikken.

dame
hoftevidde (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

140 – 155

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.270.211

K.270.212

K.270.213

K.270.214

K.270.215

K.270.216

livvidde (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

130 – 150

herre
størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.270.211

K.270.212

K.270.213

K.270.214

K.270.215

K.270.216
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Lumbamed®
stabil
Ryggstøtte med strammestropper

Indikasjoner
• smerter i korsryggen (lumbago)
• osteokondrose, spondylose
• irritative lidelser i sakroilikaleddene
• smerter nederst i ryggen med isjias
(degenerativt opphav)
• spondylose uten spondylolistese
• mindre spondylose
• intervertebral skiveprotusjon

svart

Fordeler ved produktet
Enkel å ta på takket
være integrerte
håndløkker.

Valg mellom 2 lengder,
26 og 32 cm, sikrer
optimal avlastning for
ulik kroppslengde

Virkemåte
• redusert lordose med 3-punkts stroppesystem: Støtter kompresjonen rundt
magen og løfter magen

livvidde (cm)

70 – 82

82 – 95

95 – 108

108 – 121

121 – 134

134 – 149

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.240.5□1

K.240.5□2

K.240.5□3

K.240.5□4

K.240.5□5

K.240.5□6

□ = 0 = uten pute 26 cm; 1 = uten pute 32 cm; 2 = med pute 26 cm; 3 = med pute 32 cm
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Lumbamed®
disc
Ryggstøtte med justerbart
stabiliseringssystem

Indikasjoner
• intervertebral skiveprotrusjon eller
skiveprolaps (ikke-kirurgisk, postoperativ)
• tilbakevendende dysfunksjoner i ryggraden
• spondylose
• overbelastningssyndrom i korsryggen
• statisk muskulær ubalanse (lumbal og
thoracolumbal)
• alle indikasjoner som krever redusert
lordose

sølv

Fordeler ved produktet
Diamantformet
funksjonssone
Store lufthull i ryggen
gir bedre pusteegenskaper.

Clima Comfort

Støtten er meget enkel å
ta på takket være de
godt plasserte
håndløkkene
og den forbedrede
elastisiteten
til komfortstrikken.

Virkemåte
• stabilisering av området rundt
lendevirvlene og overgangen til korsryggen
med integrerte stabiliseringselementer i
ryggen
• reduksjon av rygglordose ved kompresjon
av abdomen, et stroppesystem gir
ytterligere støtte til området rundt
abdomen
• på grunn av et modulært design (ryggpute,
stropper og utbyttbare stabiliseringsspiler)
kan ryggstøttens stabilitet justeres/
reduseres

Clima Fresh

Comfort Zone

Stabilitet kan tilpasses
i tre stadier for å passe
til behandlingen
(ryggpute, stropper og
utbyttbare stabiliseringsspiler).

dame
hoftevidde (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

140 – 156

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.220.341

K.220.342

K.220.343

K.220.344

K.220.345

K.220.346

livvidde (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

130 – 146

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.220.331

K.220.332

K.220.333

K.220.334

K.220.335

K.220.336

herre
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Spinomed® II
Ryggortose for å støtte og rette
opp ryggraden ved osteoporose samt
styrking av kjernemuskulaturen

Indikasjoner
• osteoporetisk sammenfall i ryggen ved
thorax og korsryggen
• scheuermanns sykdom
• hyperkyfose med kroniske ryggsmerter

sølv

Fordeler ved produktet
Ryggskinnen kan
formes når den er kald.

Virkemåte
• beltesystem og ryggstøtte bidrar til
aktivering gjennom biofeedback-effekten
• øker mobiliteten ved å styrke muskelkraften
• reduserer kyfose fra osteoporose
• virker smertelindrende

studier
Effekten av Spinomed
ryggortose er bekreftet
av randomiserte studier.
Kopier er tilgjengelige
på forespørsel (artikkel
0099E22).

rygglengde (cm)

opp til 43

44 – 49

50 – 55

56 – 61

størrelse

XS

S

M

L

artikkelnummer

5.669.011

5.669.012

5.669.013

5.669.014

ta mål fra sakrum
til underkant av C7

Nakke / Rygg • medi ortopedi • 31

Spinomed®
Ryggortose for å støtte og rette opp
ryggraden ved osteoporose samt styrking
av kjernemuskulaturen

Indikasjoner
• osteoporetisk sammenfall i ryggen ved
thorax og korsryggen
• hyperkyfose med kroniske ryggsmerter
• scheuermanns sykdom

grå

Fordeler ved produktet
Ergonomisk formede
skulderstropper gjør
den enkel å ta på og
gir økt brukskomfort.

Virkemåte
• beltesystem og ryggstøtte bidrar til
aktivering gjennom biofeedback-effekten
• øker mobiliteten ved å styrke muskelkraften
• reduserer kyfose fra osteoporose
• virker smertelindrende

Det myke materialet
med innføyde hull øker
luftsirkulasjonen og er
behagelig å bruke.

Stroppeløkkene bidrar
til å hindre at stroppene
vrir seg.

studier
Effekten av Spinomed
ryggortose er bekreftet
av randomiserte studier.
Kopier er tilgjengelige
på forespørsel (artikkel
99E22).

lengder for ryggen (cm)

opp til 43

44 – 49

50 – 55

56 – 61

62 – 67

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

5.669.051

5.669.052

5.669.053

5.669.054

5.669.055

ta mål fra sakrum
til underkant av C7
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Spinomed®
active
Ryggortose for å støtte og rette opp
ryggraden ved osteoporose samt styrking
av kjernemuskulaturen

Indikasjoner
• osteoporetisk sammenfall i ryggen ved
thorax og korsryggen
• scheuermanns sykdom
• hyperkyfose med kroniske ryggsmerter

champagne

Fordeler ved produktet
Ortosen er nesten
usynlig under klærne.

Virkemåte
• integrerte elastiske stropper for bekken og
skuldre som aktiverer biofeedback
• øker mobiliteten ved å styrke muskelkraften
• reduserer kyfose fra osteoporose
• virker smertelindrende

svart

Ryggskinnen av
aluminium er formbar
og kan lett tilpasses for
å oppfylle individuelle
pasientbehov.

Ulike varianter for
individuelle pasientbehov (med cup, uten cup,
haker (kile), borrelås
(kile), farger).
studier
Effekten av Spinomed
ryggortose er bekreftet
av randomiserte studier.
Kopier er tilgjengelige
på forespørsel (artikkel
0099E22).

Vennligst bruk vårt måleskjema, artikkelnummer 0099879, slik at vi kan finne den riktige størrelsen.
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Spinomed®
active men
Ryggortose for å støtte og rette opp
ryggraden ved osteoporose samt styrking
av kjernemuskulaturen

Indikasjoner
• osteoporetisk sammenfall i ryggen ved
thorax og korsryggen
• scheuermanns sykdom
• hyperkyfose med kroniske ryggsmerter

grå

Fordeler ved produktet
Ortosen er nesten
usynlig under klærne.

Virkemåte
• integrerte elastiske stropper for bekken og
skuldre som aktiverer biofeedback
• øker mobiliteten ved å styrke muskelkraften
• reduserer kyfose fra osteoporose
• virker smertelindrende

Enkel bruk
Den praktiske 2-veis
glidelåsen foran er enkel
å bruke.

Ryggskinnen av
aluminium er formbar
og kan lett tilpasses for
å oppfylle individuelle
pasientbehov.

studier
Effekten av Spinomed
ryggortose er
bekreftet av
randomiserte studier.
Kopier er tilgjengelige
på forespørsel (artikkel
0099E22).

Vennligst bruk vårt måleskjema, artikkelnummer 0099879, slik at vi kan finne den riktige størrelsen.
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medi 3 C
3-punkts hyperekstensjonsortose
med spenner

Indikasjoner
• stabile kompresjonsbrudd i midtre eller
nedre bryst- og lendevirvel
• ikke-kirurgisk behandling av inoperable
brudd i lendevirvelen eller i ryggsøylen
mellom skulderbladene
• hyperkyfose i Scheuermanns sykdom
• midlertidig postoperativ ortopedisk
behandling

sølv

Fordeler ved produktet
Spenner, enkel
og trygg å bruke.

Justerbar brystpute
muliggjør dynamisk
tilpasning til kroppens
bevegelser.

Virkemåte
• ekstensjon av ryggraden (mellom bryst- og
lendevirvel)

Høy komfort på grunn
av kroppsvennlig
materiale.
Enkel lukking/
stramming med spenner
med sperrehaker

normal bryststav 27 (cm)

lengde på overkroppen

livvidde

artikkelnummer

liten basisplate

45 – 53 cm

55 – 90 cm

5.6C0.001

stor basisplate

45 – 53 cm

91 – 125 cm

5.6C0.002

normal bryststav 20 (cm)

lengde på overkroppen

livvidde

artikkelnummer

liten basisplate

37 – 45 cm

55 – 90 cm

5.6C7.001

stor basisplate

37 – 45 cm

91 – 125 cm

5.6C7.002
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medi 4C flex
Hyperekstensjonsortose med
frittstående lukkemekanisme

sølv

Fordeler ved produktet

Indikasjoner
• stabile kompresjonsbrudd i nedre bryst- og
lendevirvel
• permanent ortopedisk behandling ved
inoperable tumorer eller metastaser i
ryggmargen
• etterbehandling av
dekompresjonsoperasjon i ryggen med eller
uten intern fiksering
• temporær ortopedisk behandling etter åpen
kirurgi og ustabile kompresjonsbrudd
• midlertidig immobilisering etter
mellomvirvelskiveoperasjon
• aksial støtte ved osteoporotisk sammenfall i
bryst- og lendevirvel
• postoperativ ortopedisk behandling etter
operasjon av tumorer og metastaser i
ryggvirvlene

Tilgjengelig med knapp
eller hekte.

Virkemåte
• hyperekstensjon av virvelsøylen gir stabilitet til
sagittalplanet
• en stabil rammekonstruksjon begrenser lateral
fleksjon
• de utstående putene ved kragebenet reduserer
rotasjonsstabiliteten

størrelse
hoftevidde (cm)

S

M

60 – 75

76 – 90

L

XL

91 – 105

106 – 115

vanlig overkropp

39 – 47

42 – 50

45 – 53

48 – 56

kort overkropp

36 – 44

39 – 47

42 – 50

45 – 53

ultrakort overkropp

32 – 40

35 – 43

38 – 46

41 – 49

For variant med knapp
størrelse

S

M

L

XL

artikkelnummer

5.5G1.□02

5.5G1.□03

5.5G1.□04

5.5G1.□05

□ = fyll ut for variant: 0 = vanlig overkropp, 1 = kort overkropp

For variant med hempe
størrelse

S

M

L

XL

artikkelnummer

5.5G1.3□2

5.5G1.3□3

5.5G1.3□4

5.5G1.3□5

□ = fyll ut for variant: 0 = vanlig overkropp, 1 = kort overkropp, 2 = ultrakort overkropp
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medi 4C
Hyperekstensjonsortose med spenner

Indikasjoner
• stabile kompresjonsbrudd i nedre bryst- og
lendevirvel
• temporær immobilisering etter operasjoner
av ustabile brudd i ryggvirvler eller
ryggskiver og etter
dekompresjonsoperasjoner med og uten
innvendig stabilisering
• ikke-kirurgisk inoperabel eller postoperativ
behandling for tumorer og metastaser i
ryggsøylen
• aksial stabilisering ved osteoporotisk
sammenfall i ryggen ved thorax og
korsryggen

sølv

Fordeler ved produktet
Spenner, enkel
og trygg å bruke.

Glimrende passform
med utrolig mange
variasjonsmuligheter
med justering i tre
retninger.

Virkemåte
• hyperekstensjon av virvelsøylen gir
stabilitet til sagittalplanet
- de utestående putene ved kragebenet
reduserer rotasjonsstabiliteten
• en stabil rammekonstruksjon begrenser
lateral fleksjon

midjebelte (cm)

opp til 125

opp til 125

størrelse

I

II

ryggpute (cm)

22

28

artikkelnummer

5.662.011

5.662.012
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Skulder / Albue

Skulder / Albue • medi ortopedi • 39

Omomed
Skulderbandasje med
bevegelighetsbegrensning

Indikasjoner
• humerushode-, skulderblad- eller
leddflatefraktur og AC-leddluksasjon
(ikke-kirurgisk, postoperativ)
• ikke-kirurgisk behandling av forstuet
skulderledd, kronisk anterior subluksasjon
og smertefull artrose i skulderen
• postoperativ behandling etter
skulderstabilisering, rekonstruering av
rotatorintervallet, refiksering av
bicepsanker

Fleksibelt
stroppesystem
muliggjør individuell
justering og variabel
begrensning av
bevegeligheten
i skulderleddet.

Smart stroppeplassering sikrer
behagelig bruk og
ubegrenset funksjon,
selv i hverdagsklær.

Virkemåte
• begrensning og forebygging av skadelige
bevegelser takket være justerbar
begrensning av utadrotasjon, abduksjon
og anteversjon av skulderleddet
• elastisk strikket materiale gir mild lokal
kompresjon av bløtvevet for å begrense og
forebygge hevelser og spente muskler
• korrigerer feil i holdningen ved skulderen
ved å plassere overarmshodet midt i
leddskålen og lindrer smerter i skulderen

omkrets overarm (cm)

sølv

Fordeler ved produktet

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort Zone

opp til 26

26 – 29

29 – 33

33 – 36

36 – 39

størrelse

0

I

II

III

IV

artikkelnummer

K.30◊.200

K.30◊.201

K.30◊.202

K.30◊.203

K.30◊.204

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi SAS® light
Skulderabduksjonsstøtte;
15° abduksjon; nøytral holdning

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon og utadrotasjon
slik som:
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• etter skulderstabilisering
• etter reduksjon av skulderleddsdislokasjon
• etter forstuet AC-ledd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• brudd og osteosyntese på scapula
• etter isettelse av skulderprotese
• brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
Virkemåte
• sikkert hold i 15° abduksjon og nøytral
posisjon
• postoperativ rehabilitering av rotatormansjetten og unngåelse av kontraksjoner
• holdeposisjon støtter installasjon av ventral
labrum og avlastning av bakre kapseldeler
• unngåelse av skulderkapsulitt og
adheranser

grå

Fordeler ved produktet
Åpen konstruksjon
gir enkel pleie og
oppfølgingsbehandling
(f.eks. lymfedrenasje
eller sårbehandling).

Ergonomisk formet
underarmstøtte sikrer
stabil posisjon og høy
brukskomfort.

Enkel åpning av
underarmstøtte
muliggjør tidlig
funksjonelle
tøyeøvelser.

Ekstra stropp
forhindrer uønsket
bakre bevegelse
og kan festes
etter behov.

Håndstøtte muliggjør
tidlig funksjonell
underarmstrening.

størrelse

universal

artikkelnummer

R.01◊.000

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi SLK 90
Skulderabduksjonsstøtte;
5° abduksjon; nøytral holdning

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon og utadrotasjon
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter første gangs
forstuet fremre skulder
• postoperativ immobilisering etter bakre
skulderstabilisering, fremre kapselløsning
og latissimus dorsi transfer
• ikke-kirurgisk bruk etter en traumatisk
posterior feilstilling i skulder med omvendt
bankart lesjon
• postoperativ behandling etter ustabilitet
i flere retninger

grå

Fordeler ved produktet
Brukskomfort
Beltet reduserer trykk i
skulder- og
nakkeområdet.

Anatomisk formet
pute
Garantert sikker
skulderstøtte i 90°
vinkel i frontalplanet.

90°

Virkemåte
• tillater plassering av skulderen i 90° vinkel
i frontalplanet

Håndstøtte avlaster
hånden og muliggjør at
lette underarmsøvelser
kan utføres.

Enkel åpning av
underarmspose
fremmer tidlig
funksjonell
etterbehandling
(f.eks. fysioterapi).

lengde på underarm (cm)

opp til 34

35 – 39

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

R.133.◊02

R.133.◊03

R.133.◊04

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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over 39

medi
Easy sling
Intern rotasjonsstøtte; 0° abduksjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i innadrotasjon er nødvendig,
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter fremre
skulderforstuing og/eller kronisk
subluksasjon
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• skulderbladsbrudd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• proksimale brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• impigmentsyndrom (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• forstuet AC-ledd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• AC-artritt (ikke-kirurgisk, postoperativt)
• ikke-kirurgisk behandling av smertefull
artrose

Fordeler ved produktet

grå

Helt fiksert med
ekstra magestropp
om natten.

Alternativ applisering
for avlastning
av nakken.

Virkemåte
• fikserer skulderleddet med store
variasjonsmuligheter for immobilisering
- om dagen: kontrollert mobilitet
- om natten: helt fiksert

skulderbelte (cm)

150

190

kroppshøyde (cm)

opp til 185

over 185

størrelse

S

L

artikkelnummer

R.030.G02

R.030.G04
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medi
Armschlinge
Intern rotasjonsstøtte; 0° abduksjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i innadrotasjon er nødvendig,
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter fremre
skulderforstuing og/eller kronisk
subluksasjon
• skulderbladsbrudd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• proksimale brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• impigmentsyndrom (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• forstuet AC-ledd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• AC-artritt
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• ikke-kirurgisk behandling av smertefull
artrose
Virkemåte
• avlaster skulderleddet, overarmen og
albuen
• fikserer armen nær kroppen for
immobilisering av skulderen

størrelse

universal

artikkelnummer

R.040.G09
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dark grå

Fordeler ved produktet
One size fits all!
Mansjetten kan
tilpasses slik at den
passer til alle størrelser
– bare brett den opp og
fest med borrelås

Kan brukes på høyre og
venstre side.

medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

medi
Shoulder fix
Intern rotasjonsstøtte; 0° abduksjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i innadrotasjon er nødvendig,
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter fremre
skulderforstuing og/eller kronisk
subluksasjon
• skulderbladsbrudd
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• proksimale brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• impigmentsyndrom
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• forstuet AC-ledd
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• AC-artritt
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• ikke-kirurgisk behandling av smertefull
artrose

svart

Fordeler ved produktet
Overarmsløkke
Overarmsløkken er
formet på forhånd
for enkelt grep under
festing.

medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

Underarmsmansjett
Enkelt å åpne
underarmsmansjett
for passive øvelser og
tøyeøvelser.

Enkel åpning av
over- og underarmslomme fremmer
tidlig funksjonelle
bevegelser (f.eks.
tøyebevegelser).

Virkemåte
• nesten komplett immobilisering av
skulderledd og albue
• korrigerer feilstillinger ved å sentrere
overarmshodet i skulderleddhulen
• lindrer smerte både ved ikke-kirurgisk
behandling og etter operasjon

medi Arm fix Mini

medi Shoulder fix

medi Arm fix Maxi

vidde på magestropp (cm)

12

16

12

livvidde (cm)

opp til 85

85 – 125

125 – 140

artikkelnummer

R.050.619

R.060.419

R.050.519
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medi Humeral
fracture brace
Skulderstøtte med valgfri innadrotasjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i en definert posisjon er
nødvendig, slik som:
• proksimalt overarmsbrudd
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• etter overarmsskaftbrudd
(ikke-kirurgisk, postoperativt)

svart

Fordeler ved produktet
Solide utakbare spiler
for individuell passform
og røntgen.

Fullt ut justerbart
overarmsbånd
Mulighet for å justere
eller flytte
overarmsbåndene, slik
at de kan brukes på flere
måter og gi ulik
kompresjon.

Virkemåte
• stabilisering av brudd med metallspiler og
stroppesystem
• lett kompresjon
• enkel å ta på og av for tidlig rehabilitering

Avtagbar
underarmsstropp.

Ekstensjonspute for
større
omkretsmål tilgjengelig
som reservedel
(art.-nr. R.E90.039).

omkrets overarm (cm)

21 – 28

26 – 34

31 – 40

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

R.091.◊12

R.091.◊13

R.091.◊14

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi
Shoulder sling
Intern rotasjonsstøtte;
0° abduksjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i innadrotasjon er nødvendig,
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter fremre
skulderforstuing og/eller kronisk
subluksasjon
• skulderbladsbrudd
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• proksimale brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• impigmentsyndrom
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• forstuet AC-ledd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• AC-artritt (ikke-kirurgisk, postoperativt)
• ikke-kirurgisk behandling av smertefull
artrose

Fordeler ved produktet

grå

Sikrer problemfri sårinspeksjon.
Mulighet for begrensede øvelser i de siste behandlingsfasene takket være enkel fjerning av skulderslyngen.
medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

Virkemåte
• stabil fiksering av skulder og overarm
• ekstra stabilisering ved hjelp av
bryststroppen

størrelse

universal

artikkelnummer

R.030.G19
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medi SAS®
comfort
Skulderabduksjonsstøtte;
15° abduksjon

dret
NY: Forbe
nspute
abduk sjo

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon slik som:
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• etter skulderstabilisering
• etter første gangs forstuet fremre skulder
(ikke-kirurgisk)
• brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• etter isettelse av skulderprotese
• postoperativ behandling etter
AC-leddluksasjon
• bicepssenefeste-tenodese

Fordeler ved produktet

grå

Ny: Enda større
ergonomisk formet
overarmsutsnitt for
avlastning av ulnarisnerven i albuen samt
behagelig hvile for
armen.

Ny: Ekstra mykt
innermateriale gir
behagelig grep i armen.
Materiale som puster på
utsiden gjør det
behagelig å bruke også i
varmt vær.

Virkemåte
• sideposisjonering i 15° abduksjon med
anatomisk formet pute
• reduserer trykket på subakromialrommet
• avlaster ventral limbus og kapselområdet

Den spesiell ringstropp-løsningen leder
muskelspenninger bort
fra det friske skulder-/
nakkeområdet.

Håndstøtte (med
integrert treningsball)
gjør det mulig for
pasienten å trene opp
underarm og håndledd
- forbedret sirkulasjon
- f orhindrer at
håndleddet stivner.

lengde på underarm (cm)

opp til 34

34 – 39

over 39

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

R.013.◊12

R.013.◊13

R.013.◊14

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi SAS® 15
Skulderabduksjonsstøtte;
15° abduksjon

ende
Med pust omme
sl
rm
ra
e
d
n
u

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon slik som:
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• etter skulderstabilisering
• etter første gangs forstuet fremre skulder
(ikke-kirurgisk)
• postoperativ behandling av skulderen
(f.eks. bursitt, etter fjerning av forkalkninger, etter mobilisering under anestesi
for en frossen skulder)
• impigmentsyndrom (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• subakromial bursitt (ikke-kirurgisk,
postoperativ)
• etter isettelse av skulderprotese

grå

Fordeler ved produktet
Pustende underarmslomme for større
brukskomfort.

Sikker og behagelig
plassering med
anatomisk utformet
pute.

Håndstøtte som
muliggjør at lette
underarmsøvelser kan
utføres.

Virkemåte
• 15° abduksjon for å forebygge
skulderkapsulitt (frossen skulder)
• lateral posisjonering i 15° abduksjon
for å avlaste ventral limbus og kapselen
• for å forhindre at skulderen stivner

lengde på underarm (cm)

opp til 34

35 – 39

over 39

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

R.011.012

R.011.013

R.011.014
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medi SAS® multi
Skulderabduksjonsstøtte; 15° abduksjon
og valgfri utadrotasjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon og valgfri
utadrotasjon slik som:
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• etter isettelse av skulderprotese
• etter fremre eller bakre skulderforstuing
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• etter fremre eller bakre skulderstabilisering

grå

Fordeler ved produktet
Polstret midjestropp
Sikker støtte selv
når du ligger; ingen
glidning bakover.

Brukskomfort
Beltet avlaster skulderog nakkeområdet.

Virkemåte
• sideposisjonering med anatomisk formet
pute må unngås
• reduserer trykket på subakromialrommet
• avlaster ventral limbus og kapselområdet

Justerbar
utadrotasjon
Separat kile muliggjør
individuell plassering av
armen i en sikker
utadrotasjon.

lengde på underarm (cm)

opp til 34

over 35

størrelse

S

L

artikkelnummer

R.022.◊09

R.023.◊09

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi SAS® 45
Skulderabduksjonsstøtte;
45° eller 30° abduksjon

ngelig som
Også tilg je mini
5
4
S
m e di S A

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon slik som:
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• etter skulderstabilisering
• etter isettelse av skulderprotese
• etter skulderoperasjoner
• subakromial bursitt
(ikke-kirurgisk, postoperativ)

grå

Fordeler ved produktet
Brukskomfort
Beltet avlaster skulderog nakkeområdet.

Anatomisk formet
pute
Garantert sikker støtte;
ingen bevegelse bakover

Virkemåte
• lateral posisjonering med en anatomisk
formet pute for å avlaste ventral limbus
og kapselen
• reduserer trykket på subakromialrommet
• 30° og 45° abduksjonposisjonering for å
forebygge skulderkapsulitt (frossen skulder)

Håndstøtte som
og muliggjør at lette
underarmsøvelser kan
utføres.

Universalfeste gjør at
støtten kan brukes på
venstre eller høyre side.

mageomkrets (cm)

opp til 80

81 – 104

over 105

størrelse

mini

S

L

artikkelnummer

R.021.009

R.021.002

R.021.004
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medi SAK
Skulderabduksjonsstøtte;
variabel 10° til 60° abduksjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av skulderleddet i abduksjon slik som:
• etter reparasjon av rotatormansjetten
• impigmentsyndrom
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• etter isettelse av skulderprotese
Virkemåte
• midlertidig reduksjon av trykket på
subakrominalrommet
• bevegelighet for å forhindre adheranser i de
subakromiale, subcoracoide og subdeltoide
rommene
• immobilisering av skulderleddet med 10°
til 60° graders abduksjon

Fordeler ved produktet

grå
Brukskomfort
Beltet avlaster skulderog nakkeområdet.

Overarmkile
Garantert sikker
overarmstøtte
i en abdusert posisjon.

Håndstøtte som og
muliggjør at lette
underarmsøvelser kan
utføres.

Stor kontaktflate
garanterer en følelse
av sikkerhet.

størrelse

universal

artikkelnummer

5.830.401
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medi elbow
support
Strikket albuestøtte

Indikasjoner
• epikondylitt (f.eks. tennisalbue eller
golfalbue)
• væskeansamlinger og hevelser
• kronisk postoperativ og posttraumatisk
betennelse
• artrose og artritt (leddbetennelse)

Fordeler ved produktet

hud

Svært elastisk, anatomisk formet, toveis elastisk støtte.
Kompresjonseffekten øker absorberingen av ødem og
væskeansamlinger.
Reduserer hevelser raskt og lindrer smerte i de berørte
områdene.

Virkemåte
• avlaster det irriterte leddet og øker
blodtilførselen til det omkringliggende
bløtvevet ved å yte konstant kompresjon
og massasje

5 cm
2“

omkrets underarm (cm)

20 – 23

23 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 35

størrelse

I

II

III

IV

V

artikkelnummer

3.266.001

3.266.002

3.266.003

3.266.004

3.266.005
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Epicomed®
Myk støtte til albuen med
silikonputer og strammestropp

ngelig
Også tilg je ed®
m
o
ic
p
E
som
® (s. 1 36)
E+ motion

Indikasjoner
• epikondylitt (f.eks. tennisalbue eller
golfalbue)
• væskeansamlinger og hevelser
• kronisk postoperativ og posttraumatisk
betennelse
• artrose og artritt (leddbetennelse)

God passform og
behagelig å bruke takket
være den vide og
fleksible mansjetten
med strikket silikontråd.

sand

Clima Comfort

Virkemåte
• strikket stoff med kompresjonseffekt og
silikonputeinnlegg for en masserende effekt
som fremmer rehabiliteringsprosessen
• trykk på eksakte områder reduserer
smerten og avlaster senene ved senefestene

Strammestropp for
individuell støtte.

Clima Fresh

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

sølv

Fordeler ved produktet

Beroligende
masserende effekt og
reduserte hevelser på
grunn av integrerte
silikonputer med 3D
profil.

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved å
bruke QR-koden eller
kort URL medi.biz/epi

medi.biz/epi

Comfort Zone

medi Kidz –
størrelse I + II
er også egnet
for barn.

Ingen „skjæring“ i huden
takket være myke
kanter.

5 cm
2“

omkrets underarm (cm)

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 35

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.400.∆11

K.400.∆12

K.400.∆13

K.400.∆14

K.400.∆15

K.400.∆16

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand
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medi Epibrace
Epikondylittstropp

Indikasjoner
Alle indikasjoner der det er nødvendig å
avlaste muskelutspringet ulnare og/eller
radiale epikondyl, slik som:
• epikondylitt (f.eks. tennisalbue eller
golfalbue)
Virkemåte
• avlaster de berørte musklene og senene
i albuen med trykkputer

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved å
bruke QR-koden eller
kort URL medi.biz/epi

grå / grå

Fordeler ved produktet
Fleksibel pute: kan
brukes overalt, på
venstre og høyre side,
og dessuten for golf- og
tennisalbue.

magenta / grå
lime / grå

Bølgestruktur og pute
med 3D-profil forbedrer
fjerning av lymfevæske.

Myk kant: behagelig
mot huden, graver seg
ikke inn.

medi.biz/epi

Eksakt trykkjustering
takket være
nummerskala på
stroppen.

Enda enklere å ta på
takket være
støttestroppen.

Kan brukes til 36 cm omkrets underarm

størrelse

universal

artikkelnummer

R.110.01∆

∆ = fyll ut for farge: 0 = grå / grå, 1 = magenta / grå, 2 = lime / grå

Skulder / Albue • medi ortopedi • 55

medi Epico active
Albueskinne med ekstensjons- og /eller
fleksjonsbegrensning

Indikasjoner
Alle indikasjoner der en fysiologisk styring av
albueleddet og / eller avlastning av leddet er
nødvendig, slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter en enkel
albueforstuing
• ikke-kirurgisk behandling for å hindre
tilbakevendende albueforstuinger
• behandling av medial eller lateral
albueinstabilitet
• postoperativ behandling av osteokondritt
(osthechondritis dissecans)
• postoperativ behandling av
bruskerstatningsterapi
• postoperativ behandling etter
rekonstruksjon av kollateralt ligament

Fordeler ved produktet

grå / lime

Stroppene kan skjæres
til / forkortes for enkel
justering.

Mykt, pustende lycra i
det sensitive
bøyeområdet for bedre
brukskomfort.

Indikatorlinje /
posisjoneringshjelp i
albuebøyen forenkler
riktig plassering.

Virkemåte
• polysentriske skinner guider og stabiliserer
albueleddet trygt
• beskytter mot skadelig belastning av varus
og valgus
• leddkiler kan brukes til å begrense fleksjon
og ekstensjon
• begrensninger
-- ekstensjon: 10°, 20°, 30°, 45°
-- fleksjon: 45°, 60°, 75°, 90°

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved å
bruke QR-koden eller
kort URL medi.biz/epi

medi.biz/epi

Underarmsomkrets* (cm)

19 – 23

23 – 26

26 – 29

29 – 32

over 32

Overarmsomkrets (cm)

21 – 24

24 – 28

28 – 32

32 – 37

over 37

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

R.033.001

R.033.002

R.033.003

R.033.004

R.033.005

**

*

Målt 5 cm under albueleddet; **målt 15 cm over albueleddet
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medi Epico
ROMs
Albueskinne for mobilitet med
immobilisering av det proksimale
radioulnarleddet

Indikasjoner
Alle indikasjoner der tidlig funksjonell
mobilisering med bevegelsesbegrensning
for albueleddet og immobilisering av det
proksimale radioulnarleddet er påkrevd,
lik som:
• kirurgisk fiksering av de mediale og/eller
laterale kollaterale ligamentene
• konservativ behandling av albueforstuing
• kirurgisk behandling av albuebrudd
• kirurgisk behandling av ruptur i biceps eller
triceps
• behandling etter isettelse av en protese

grå / graphit

Fordeler ved produktet
Behandlingstilpasset
mobilitet gjennom
justerbar fleksjons- og
ekstensjonsbegrensning
(i trinn på 10) fra 0° –
120°.

medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

Ny: Sklisikker polstring
på overarmen som
tilpasser seg overarmens
form. Polstringen kan
enkelt forkortes
avhengig av individuelle
behov.

Virkemåte
• immobilisering av albuen ved å fiksere
over- og underarm
• bevegelsen av leddet er begrenset til 0° –
120° for å garantere korrekt rehabilitering
• forhindrer bevegelser som kan forårsake
luksasjon eller subluksasjon
• håndstøtten forhindrer pronasjon- og
supinasjonsbevegelser

Ny: Utstilt håndstøtte
med behagelig materiale
for mer komfort – selv
under høye hevelsesforhold i hånden.

Ny: Moderne design og
lav vekt. Kan strammes
inn på markerte steder
ved varus/valgus.

lengde på underarm (cm)

opp til 29

29 – 42

størrelse

S

L

artikkelnummer

R.033.◊02

R.033.◊04

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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Hånd

Hånd • medi ortopedi • 59

Manumed
active

ngelig
Også tilg je ed active
m
u
n
a
M
som
® (s. 1 35)
E+ motion

Myk håndleddsstøtte med
stabiliseringsskinne

Indikasjoner
• skader i håndleddet, f.eks. forstuelser og
vridninger
• posttraumatisk, postoperativ og revmatisk
betennelse
• artrose i håndleddet
• seneskjedebetennelse (tenosynovitt)
• instabilitet

sølv

Fordeler ved produktet
Svært god passform og
høy elastisitet, spesielt
i området rundt
tommelen, takket være
en optimalisert
komfortsone.

Clima Comfort

Riktig plassering av
stroppen og avlastning
for caput ulnae takket
være optimalisert
stroppeåpning.

Virkemåte
• stabiliserer håndleddet med
kompresjonsstoff og stabiliseringsskinne
• stabiliserer håndleddet for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter
• økt blodsirkulasjon til bløtvevet på grunn
av kompresjonsmaterialet → reduserer
hevelser og hematom

Effektiv støtte og
stabilisering takket
være størrelsesoptimert
stabiliseringsskinne.

Clima Fresh

Comfort Zone

medi Kidz –
størrelse I + II
er også egnet
for barn.

Tilbehør
Hjelpemiddel for
enklere påtakning er
inkludert.

omkrets håndledd (cm)

13 – 15

15 – 17

17 – 19

19 – 21

størrelse

I

II

III

IV

artikkelnummer

K.41◊.∆11

K.41◊.∆12

K.41◊.∆13

K.41◊.∆14

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre / ∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv , 8 = sand
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sand

medi
Wrist support
Håndleddsortose til immobilisering

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
håndleddet i minst to bevegelsesretninger
med fri fingermobilitet er nødvendig,
slik som:
• immobilisering etter forstuing
• senebetennelse og/eller
seneskjedebetennelse (tenosynovitt)
• skader i håndleddets bløtvev (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• karpaltunnelsyndrom

grå

Fordeler ved produktet
Ekstra bred støttestropp til håndleddet.
Formbar aluminiumskinne.
Produsert i hudvennlig, robust materiale av bomull
og lycra.

Virkemåte
• reduserer hevelser og betennelser ved
å immobilisere håndleddet
• stabilserer håndleddet for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter

omkrets håndledd (cm)

10 – 14

14 – 18

18 – 22

22 – 26

størrelse

S

M

L

XL

artikkelnummer

R.200.◊01

R.200.◊02

R.200.◊03

R.200.◊04

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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Manumed
Håndleddsortose til immobilisering

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
håndleddet i minst to bevegelsesretninger
med fri fingermobilitet er nødvendig,
slik som:
• immobilisering etter forstuing
• senebetennelse og/eller seneskjedebetennelse (tenosynovitt)
• irritasjon i håndleddet (posttraumatisk,
postoperativt, reumatisk)
• karpaltunnelsyndrom
• revmatoid artritt (leddgikt)

grå

Fordeler ved produktet
Enkel tilpasning med
‘slip-on’-system.

medi Airtex

Anatomisk formet,
individuelt formbar
aluminiumskinne.
medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

Virkemåte
• reduserer hevelser og betennelser ved
å immobilisere håndleddet
• stabiliserer håndleddet for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter

omkrets håndledd (cm)

opp til 14

14 – 18

19 – 23

24 – 28

størrelse

0

I

II

III

artikkelnummer

R.110.◊∆0

R.110.◊∆1

R.110.◊∆2

R.110.◊∆3

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre / ∆ = fyll ut for farge: 3 = mørk grå, 0 = svart
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svart

Manumed T
Håndleddsortose med
tommelstøtte for immobilisering

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av håndleddet med tommelfiksering,
slik som:
• forstuet håndledd og/eller tommel
• postoperativ immobilisering av håndledd
og tommel
• skader på sideleddbåndene av tommelens
rotledd
• senebetennelse og/eller seneskjedebetennelse (tenosynovitt) i håndleddet
og / eller tommelen
• betente perioder ved revmatisme
• tommelartrose

grå

Fordeler ved produktet
Enkel tilpasning med
‘slip-on’-system.

svart

medi Airtex

Anatomisk formet,
individuelt formbar
aluminiumskinne.

Virkemåte
• reduserer hevelser og betennelser ved
å immobilisere håndledd og tommel

omkrets håndledd (cm)

opp til 14

14 – 18

19 – 23

24 – 28

størrelse

0

I

II

III

artikkelnummer

R.110.◊∆0

R.110.◊∆1

R.110.◊∆2

R.110.◊∆3

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre / ∆ = fyll ut for farge: 6 = mørk grå , 2 = svart
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Manumed RFX
Håndledds og underarmsskinne
til immobilisering

Indikasjoner
Alle indikasjoner der en immobilisering av
håndleddet i minst to bevegelsesretninger
med fri fingermobilitet er nødvendig, slik
som:
• postoperativ behandling etter brudd på
den distale radius og underarmen
• ikke-kirurgisk behandling etter stabile
distale radiusbrudd
• forstuet håndledd
• senebetennelse og seneskjedebetennelse
• artrose i håndleddet
• immobilisering etter skader på mykvevet
som gjør det mulig for fingrene å være
mobile

grå

Fordeler ved produktet
Ekstra bred åpning
Muliggjør enkel og
smertefri påtakning,
selv med bandasje.

Behagelig å ha på
Åpen konstruksjon og
svært elastisk stoff
sikrer god ventilasjon

Pålitelig stabilitet
Ekstra lange volare og
dorsale aluminiumsskinner er anatomisk
forformet og kan
tilpasses individuelt.

Virkemåte
• immobilisering og stabilisering av
håndleddet og distal underarm takket
være volar og dorsal aluminiumsskinne

Individuelt
justerbare stropper
Lokal tilpasning til
endring i hevelser

omkrets håndledd (cm)

0 – 13

13 – 16

17 – 21

22 – 26

størrelse

0

I

II

III

artikkelnummer

R.112.◊00

R.112.◊01

R.112.◊02

R.112.◊03

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Passer fra en underarmsomkrets på 17 cm
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medi Kidz –
størrelse 0 også
egnet for barn.
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medi CTS
Håndleddsortose med fingerskinne

Indikasjoner
Alle indikasjoner som krever immobilisering
av håndleddet med fingerfiksering, slik som:
• karpaltunnelsyndrom (ikke-kirurgisk /
postoperativt)
• senebetennelse og/eller seneskjedebetennelse (tenosynovitt)
• håndleddsartose
• forstuet håndledd, og fingre

grå

Fordeler ved produktet
Svært behagelig
å ha på takket være den
utrolig lette
konstruksjonen.

Skinnen er anatomisk
forformet og kan
tilpasses individuelt.

Virkemåte
• reduserer hevelser, betennelser og smerter
ved å immobilisere håndledd og fingre
• stabiliserer håndleddet og fingrene for
å redusere bevegelsesrelaterte smerter
• hvile om natten for håndledd og fingre

håndlengde (cm)

opp til 15

15 – 17

17 – 19

19 – 22

størrelse

0

I

II

III

artikkelnummer

R.110.000

R.110.001

R.110.002

R.110.003
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medi Thumb
support
Tommelstøtte for tommelens rotog grunnledd

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
tommelens rot- og grunnledd er nødvendig,
slik som:
• irritasjon i tommelens rotledd og
tommelens grunnledd (f.eks. artrose
i håndleddet)
• leddgikt

grå

Fordeler ved produktet
Produsert i hudvennlig og holdbar bomull og lycra.
Formbar aluminiumskinne.

Virkemåte
• stabilisering av tommelens rotledd og
grunnledd
• stabiliserer tommelleddene for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter

omkrets håndledd (cm)

10 – 14

14 – 18

18 – 22

22 – 26

størrelse

S

M

L

XL

artikkelnummer

R.210.◊01

R.210.◊02

R.210.◊03

R.210.◊04

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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Rhizomed® soft
Tommelstøtte for tommelens
rot-og grunnledd

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
tommelens rotledd og grunnledd er
nødvendig, slik som:
• tommelartrose
• ligamentskader (skitommel)
• irritasjon i tommelleddet

svart

Fordeler ved produktet
Høy komfort
Tommelstøtten har en
halvåpen form og er
designet i et elastisk,
stoff som puster,
noe som sikrer høy
brukskomfort og
muliggjør at den kan
tilpasses ulike grader
av hevelser.

Virkemåte
• stabilisering av tommelens grunnledd
og tommelens rotledd
• stabiliserer tommelleddene for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter

Økt stabilitet
Det individuelt justerbare borrelåsfestet
sørger for ekstra
stabilitet.

Enkel bruk
Stor åpning som gjør det
lettere å ta den av og på
så smertefritt som
mulig.

Pålitelig
immobilisering
Den integrerte
stabiliseringen gir
pålitelig immobilisering
av det skadde området.

omkrets håndledd (cm)

13 – 17

18 – 23

størrelse

I

II

artikkelnummer

R.141.001

R.141.002
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Rhizomed®
Tommelstøtte for tommelens
rot-og grunnledd

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
tommelens rot- og grunnledd er nødvendig,
slik som:
• ruptur på ulnare sideleddbånd
• tommelartrose
• irritasjon i tommelens rotledd og
tommelens grunnledd (ikke-kirurgisk,
posttraumatisk, postoperativt, f.eks.
skitommel)
• postoperativ immobilisering

svart

Fordeler ved produktet
Individuelt justerbar
aluminiumsskinne.

Enkel å tilpasse med
„slip-on“-system og
lukkede løkker.

Virkemåte
• stabilisering av tommelens grunnledd
og tommelens rotledd
• stabiliserer tommelleddene for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter

Enkel å ta på, åpen
konstruksjon forhindrer
svetting.

lengde (cm)

opp til 8

8 – 10

10 – 12

over 12

størrelse

XS

S

M

L

artikkelnummer

R.140.◊01

R.140.◊02

R.140.◊03

R.140.◊04

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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70 • medi ortopedi • Hofte

Hofte

Hofte • medi ortopedi • 71

medi orthocox
Hofterotasjonsbandasje designet
av prof. dr. med. Echtermeyer

Indikasjoner
• intertrokantær reposisjoneringsosteotomi
• intern fiksering av transtrokantære
frakturer
• total hofteprotese

Enkel og rask å ta på.
Svært behagelig takket være svært pustende stoff
og hudvennlig hypoallergensk materiale.
Merk: Merkelappen er festet på utsiden av produktet,
slik at det ikke irriterer operasjonsarret.

Virkemåte
• kontrollerer hofterotasjon
• optimal kompresjon av hofteregionen
• gjenbrukbar etter utskifting av bandasje
• hjelper til med mobilisering av pasient
• enkel tilgang til bandasje

A
B

grå

Fordeler ved produktet

(A) omkrets hofte (cm

70 – 90

85 – 105

100 – 120

115 – 140

130 – 160

(B) omkrets lår (cm)

50 – 60

55 – 70

65 – 80

75 – 90

75 – 90

størrelse

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

8.08◊.002

8.08◊.003

8.08◊.004

8.08◊.005

8.08◊.006

◊ = fyll inn orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi Hip one
Funksjonell hofteortose

Indikasjoner
• konservativ hofteterapi og dislokering
av hoften
• traumatisk dislokering av hofteleddet
• acetabulær fraktur
• postoperative tilstander
• hofteprotese ute av stilling
• utskifting av hofteprotese
• acetabulær rekonstruksjon
• reseksjon av femurhodet
• tilpasningsosteotomi

Fordeler ved produktet
Hoftedelen er enkel å
bøye.

Myk polstring sikrer
høy komfort.

Virkemåte
• beskytter mot dislokering/luksasjon
• kontrollert, tidlig funksjonell øvelsesterapi
• begrensning for ekstensjon og fleksjon satt
til økning på 15° opptil 90°
• dynamisk abduksjon

A
B

svart /
hvit

Variabel tilpasning
av vinkel.

(A) omkrets hoftedel (cm

70 – 90

90 – 110

110 – 135

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

5.5F9.1◊2

5.5F9.1◊3

5.5F9.1◊4

◊ = fyll inn orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
(B) omkrets lår (cm)

38 – 50

50 – 62

62 – 76

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

5.5F9.2◊2

5.5F9.2◊3

5.5F9.2◊4

◊ = fyll inn orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
For å motta hele produktet, må du bruke begge artikkelnumrene:
hoftedel og lårdel
mål:
A omkrets hofte
B omkrets lår, målt 5 cm nedenfor skrittet
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Kne

Kne • medi ortopedi • 75

medi Patella
tendon support
Støtte for patellarsenen

Indikasjoner
• patellar tendinopati (Jumper‘s Knee)
• smerter i forbindelse med patellofemoral
feilstilling
• mild instabilitet i kneleddet
Virkemåte
• lindrer smerte og avlaster patellarsenen

størrelse

universal

artikkelnummer

G.200.009
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Fordeler ved produktet
Anatomisk formet pute.
Produsert i hudvennlig materiale av bomull og lycra.

grå

medi elastic
knee support
Toveis elastisk knestøtte

Indikasjoner
• Lett instabilitet
• Leddmerker og hevelse
• Irritasjon (kronisk, posttraumatisk,
postoperativ)
• Artrose og artritt

hud

Fordeler ved produktet
artikkel 601: Toveis elastisk, anatomisk formet.
artikkel 602:
Samme som 601,
men et toppbånd med
silikonpunkter sørger
for ekstra godt hold.

Virkemåte
• avlaster det irriterte leddet og forbedrer
blodsirkulasjonen i bløtvevet i området
rundt leddet ved å yte konstant kompresjon
og massasje

artikkel 603:
Samme som 601, men
med to mediale og
laterale stålspiraler.

artikkel 605:
Samme som 601,
men med åpning for
kneskålen og to
mediale og laterale
stålspiraler.

Kompresjonsklasse II.

f

15 cm
6“

d

5 cm
2“

omkrets “f“
(cm)

37 – 40

40 – 43

43– 46

46 –49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

omkrets “d“
(cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer
item 601

3.280.001

3.280.002

3.280.003

3.280.004

3.280.005

3.280.006

3.280.007

artikkelnummer
item 602

3.281.001

3.281.002

3.281.003

3.281.004

3.281.005

3.281.006

3.281.007

artikkelnummer
item 603

3.290.001

3.290.002

3.290.003

3.290.004

3.290.005

3.290.006

3.290.007

artikkelnummer
item 605

3.290.101

3.290.102

3.290.103

3.290.104

3.290.105

3.290.106

3.290.107

NB! Målsydd variant av artikkel 601 og 602 er tilgjengelig. Ta kontakt med kundeservice!
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Genumedi®
Knestøtte med silikonring
rundt kneskålen

Ny og forb
modell!

Indikasjoner
• lett til moderat instabilt kne
• væskeansamlinger og hevelser
• kronisk postoperativ og posttraumatisk
betennelse
• artrose og artritt (leddbetennelse)
• patellofemoralt smertesyndrom
Virkemåte
• silikonring med massasjeeffekt
forbedrer blodsirkulasjonen og hjelper
til med å absorbere hematom og ødem
• økt dybdesensibilitet og muskelkraft
(stabiliserer kneet)

sølv

Fordeler ved produktet
Mykere og mer elastisk
materiale for enda
enklere påtakning og
bedre brukskomfort.

Genumedi®
Standard
Genumedi®
ekstra vidde
med innovativ
mansjett

Genumedi®
ekstra vidde
med toppbånd

Genumedi®

målsydd
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sand

Clima Comfort

Comfort Zone har fått
bølgestruktur med
diamantformet
midtpunkt for bedre
komfort i knehasen.

Integrert silikonpelott
med 3D-til lett
massasje.

Varianter

edret

En spesiell indre kant i
silikonringen sikrer
minimalt trykk på
kneskålen.

2 lag med silikonpunkter
for godt feste.

Clima Fresh

Comfort Zone

medi Kidz –
størrelse I + II
passer også for
barn.

Genumedi®
f

15 cm
6“

d

5 cm
2“

omkrets “f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43– 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

omkrets “d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.102.Δ11-1

K.102.Δ11-2

K.102.Δ11-3

K.102.Δ11-4

K.102.Δ11-5

K.102.Δ11-6

K.102Δ11-7

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv , 8 = sand

Genumedi® ekstra vidde
f

15 cm
6“

d

omkrets “f“ (cm)

5 cm
2“

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

58 – 61

omkrets “d“ (cm)

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.103.∆◊3

K.103.∆◊4

K.103.∆◊5

K.103.∆◊6

K.103.∆◊7

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand
◊ = fyll ut variant: 2 = ekstra vidde uten toppbånd, 8 = ekstra vidde med toppbånd

Genumedi® målsydd (MTM)

Også tilg je

ngelig

Nødvendig informasjon:
cF
cE
cD
cC

lE – F

lE – D
lE – C

mål

lE – F

lE – D

lE – C

minimumslengde
(cm)

15

7

12

Send følgende opplysninger på e-post til
post@medinorway.no:
Kundeopplysninger

Produktinformasjon

• Kundenavn

• Farge: Sølv eller Sand

• Kundenummer

• Venstre eller høyre kne

• Bestilling

• Med eller uten toppbånd med silikonpunkter

• Alder

(rund topp, 5 cm, i dette tilfellet er båndet

• Høyde

allerede inkludert i lengden (dvs. lE-F = 15 cm

• Mann eller kvinne

gir et toppbånd på 10-15 cm).

Genumedi venstre sølv MTM

K.102.200

Genumedi høyre sølv MTM

K.102.270

Genumedi venstre sand MTM

K.102.800

Genumedi høyre sand MTM

K.102.870

Genumedi venstre sølv MTM med silikonbånd med perler

K.103.200

Genumedi høyre sølv MTM med silikonbånd med perler

K.103.270

Genumedi venstre sand MTM med silikonbånd med perler

K.103.800

Genumedi høyre sand MTM med silikonbånd med perler

K.103.870

Merk: Kunden har ansvaret for at opplysningene er riktige.
Målsydde produkter kan ikke returneres.
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Genumedi® PT
Knestøtte som fremmer muskulær
balanse ved feilstilling av kneskålen
(lateralisering av patella)

Indikasjoner
• patellofemoralt smertesyndrom ved:
- muskulær ubalanse
- ujevn sporing på den underliggende
leddoverflaten (patellar maltracking)
-feilstilling i kneskålen
-hypermobilitet i kneskålen
- feilstilling
• postoperativ behandling
(stabilisering av kneskålen)

sølv

Fordeler ved produktet
Avspenner og
aktiverer
Presist plasserte
3D-puter avspenner
og aktiverer respektivt
musklene vastus
lateralis og vastus
medialis.

Clima Comfort

Justeres individuelt
Kontrollstroppen og
dermed trykket på
vastus lateralis kan
justeres etter behov.

Virkemåte
• positiv effekt muskelstrukturene som
guider kneskålen for å kompensere for
ubalanse
• reduserer muskeltonus av vastus lateralis
• aktiverer vastus medialis
• lateralt forsterket silikonring guider
kneskålen forsiktig for en pålitelig bevegelse
• proprioseptiv kompresjon for pålitelig
guiding og stabilisering av leddene

Clima Fresh

Comfort Zone

Korrigering av
kneskålen
Silikonringen er
forsterket lateralt for
bedre kontroll av
patella.

medi Kidz –
i størrelse I + II
passer også for
barn.

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

f

15 cm
6“

d

Få tilgang til fysioterapiøvelser
ved å bruke QR-koden eller
kort URL
medi.biz/PT

medi.biz/PT

5 cm
2“

omkrets “f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

omkrets “d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.14◊.221

K.14◊.222

K.14◊.223

K.14◊.224

K.14◊.225

K.14◊.226

K.14◊.227

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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Kliniske studier bekrefter
effekten av Genumedi® PT
Det at ubalanse i quadriceps som involverer musklene vastus
medialis og vastus lateralis forårsaker både patellofemorale
smerter og patellar instabilitet er medisinsk bevist*.
Videre bekrefter resultatene at det å bruke Genumedi PT
medfører smertelindring.
Dataene viser at en selektiv avspenning av vastus lateralis
(ved for eksempel å injisere botox) kan hjelpe med å styrke
den fasiske funksjonen av vastus medialis, og dermed
gjøre det mulig å korrigere muskulær ubalanse**.
Mellom desember 2010 og april 2012 ble det utført
kliniske studier som omhandlet effekten av Genumedi PT
knestøtte, i samarbeid med to uavhengige testsentre i
Stuttgart og Frankfurt.
Pasienttilfredshet er i overkant av 94%

Hyppigheten
smertelindring
Frequency ofavpain
relief and og
økning
i pasientaktivitet
increase
in patient activity
100 %
80 %

80 %

60 %
40 %
20 %

20 %
0%
Pain relief

Resultater fra 1. testsenter***

Pasienttilfredshet
Patient satisfication
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
O%

= svært nyttig
= nyttig
t = 6 weeks

Pasientundersøkelser viste en markant reduksjon av smerte og
en ledsagende økning i mobilitet i 80% av tilfellene. På slutten av
testperioden rapporterte 94,4% av pasientene at Genumedi PT
knestøtte hadde vært til enten hjelp eller stor hjelp.
Kujala- og VAS-score viser markant smertelindring
ved bruk av Genumedi PT
Under behandling med Genumedi PT knestøtte ble det kartlagt
en signifikant reduksjon i smerte blant testbrukerne:
• Pasientenes VAS-score sank gjennomsnittlig med 2 poeng.
• På slutten av testperioden var Kujala-scoren gjennomsnittlig
92 poeng, noe som betyr at pasientene nesten ikke opplevde
bevegelsesbegrensning grunnet smerte.

t = 12 weeks

Resultater fra 2. testsenter***

VAS Score
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
O

0= maksimum
begrensning,
10= minimum

t = 0 Weeks

t = 12 Weeks

begrensning

Resultater fra 1. testsenter***

Kujala Score
100
* cf. Travell, J. Simons, D. Handbuch der Muskel-Triggerpunkte
(Triggerpunktmanualen). München 2000
** cf. British Journal of Sports Medicine 2011; 45: 640-645
*** H
 erresthal, J. Gutachten Genumedi PT. Frankfurt 2012. (ikke publisert)
Wagner, D. Gutachten Genumedi PT. Stuttgart 2012. (ikke publisert)

60

92

85

80
63

40

0= maksimum

20

begrensning

0

100 = minimum
t = 0 weeks

t = 6 weeks

t = 12 weeks

Resultater fra 2. testsenter

begrensning

3
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Genumedi® PSS
Knestøtte for avlastning av og smertelindring ved patellarsenefestet

Indikasjoner
• patellar tendinopati (Jumper‘s Knee)
• osgood-Schlatters sykdom
• patellofemoralt smertesyndrom
• etter seneskader i kneskålen
Virkemåte
• todelt putesystem for enkel guiding av
kneskålen og spesifikk reduksjon av trykk
og spenning ved kanten av patella og
tuberositas tibiae (skinnebensknuten)
• en balansert fordeling av trykket med
motstående stroppesystem
• trykket som kommer fra de integrerte
silikonperlene, stimulerer
dybdesensibiliteten (propriosepsjonen)
og øker muskeltonus i quadriceps
• proprioseptiv kompresjon for pålitelig
guiding og stabilisering av leddene

Varianter
Genumedi® PSS
Standard
Genumedi® PSS
ekstra vidde
med toppbånd

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

medi.biz/PSS

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved
å bruke QR-koden
eller kort URL
medi.biz/PSS
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lime/azure

Fordeler ved produktet
Balansert trykkfordeling
(ingen skjæring i
leggområdet) takket være
justerbare stropper foran
og bak.

Clima Comfort

Todelt putesystem med
3D-profil for ekstra
massasjeeffekt:
Patella- og seneputer
stabiliserer og gir lindring
med presis nøyaktighet.
Patellapute med
innovativ 3D-profil

Clima Fresh

Comfort Zone

Senepute med
silikonperlebelegg
Integrerte silikonperler
for sikkert grep.

medi Kidz –
størrelse 0 + I + II
passer også for barn.

Genumedi® PSS
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

omkrets “f“ (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

omkrets “d“ (cm)

22 – 25

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.150.400 K.150.401 K.150.402 K.150.403 K.150.404 K.150.405 K.150.406 K.150.407

Genumedi® PSS ekstra vidde
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

omkrets “f“ (cm)

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

58 – 61

omkrets “d“ (cm)

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.150.473

K.150.474

K.150.475

K.150.476

K.150.477
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Genumedi® plus
Knestøtte med silikonring rundt
kneskålen og ekstra stropper

Indikasjoner
• lett instabilitet i kneleddet
• væskeansamlinger og hevelser
• kronisk postoperativ og posttraumatisk
betennelse
• artrose og artritt (leddbetennelse)
• patellofemoralt smertesyndrom

sølv

Fordeler ved produktet
Med ekstra stropper
for stabilisering og
optimal brukskomfort.

Clima Comfort

Virkemåte
• massasjeeffekten som oppnås med
kompresjonsstoffet og silikoninnlegget,
forbedrer blodsirkulasjonen og hjelper til
med å absorbere hematom og ødem
• den sømløse, skreddersydde knestøtten
gir økt dybdesensibilitet og muskelkraft
(stabiliserer kneet)

En spesiell indre kant i
silikonringen sikrer
minimalt trykk på
kneskålen.

Clima Fresh

Comfort Zone

Integrert silikonring
for kneskålen med
3D-profil for en mild
massasjeeffekt

Integrerte silikonperler
sikrer et effektivt grep.

15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

omkrets “f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

omkrets “d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.110.221

K.110.222

K.110.223

K.110.224

K.110.225

K.110.226

K.110.227
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Genumedi® pro
Ortose for kontroll og guiding av kneleddet

Indikasjoner
• lett til moderat instabilitet i kneleddet
• artrose i kneet
• lette meniskskader
• mild instabilitet av kollaterale sideleddbånd
• postoperativ stabilisering og kompresjon,
for eksempel etter delvis fjerning av
menisken eller bruskfjerning
Virkemåte
• massasjeeffekt fra den integrerte silikonringen
- reduserer hevelser (ødemer, hematomer)
• proprioseptiv kompresjon
- forebygger skader og stabiliserer leddet
• easyglide-leddene etterligner den naturlige
rullende og glidende bevegelsen i kneleddet
- gir komfortabel stabilisering

Varianter
Genumedi® pro
Standard

sølv

Fordeler ved produktet
Moderne easyglide-ledd
stabiliserer og støtter
den naturlige rullende
og glidende bevegelsen
i kneleddet.

Clima Comfort

Med ekstra stropper
for stabilisering og
optimal brukskomfort.

Clima Fresh

Comfort Zone

Integrert silikonring
rundt kneskålen med
3D-profil for mild
massasjeeffekt.

Integrerte silikonperler
sikrer et effektivt grep.

Genumedi® pro
ekstra vidde
med toppbånd
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Genumedi® pro
f

15 cm
6“

d

5 cm
2“

omkrets
“f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

omkrets
“d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.121.201

K.121.202

K.121.203

K.121.204

K.121.205

K.121.206

K.121.207

omkrets “f“ (cm)

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

58 – 61

omkrets “d“ (cm)

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

Genumedi® pro ekstra vidde
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

størrelse

III

IV

V

VI

VII

artikkelnummer

K.121.273

K.121.274

K.121.275

K.121.276

K.121.277
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Stabimed® pro
Kort, funksjonell myk kneortose
laget av medi Airtex-materiale

Indikasjoner
• lett til moderat instabilitet,
kronisk instabilitet
• meniskskader
• lett til moderat artrose

grå

Fordeler ved produktet
Svært behagelig
å ha på takket være
luftig nettingstoff
i knehase

Virkemåte
• stabiliserer sidene av kneleddet
• økt dybdesensibilitet for å forbedre
guidingen og stabiliseringen av kneet
• forhindrer hyperekstensjon

Uproblematisk å bruke
i kontaktidrett.

påtrekksortose

15 cm
6“

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

74 – 84

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

artikkelnummer

G.080.061

G.080.062

G.080.063

G.080.064

G.080.065

G.080.066

G.080.067
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Stabimed®
Kort, funksjonell og myk kneortose med
fleksjons- og ekstensjonsbegrensning

Indikasjoner
• lett til moderat instabilitet,
kronisk instabilitet
• meniskskader
• traumatiske eller degenerative endringer
av kneleddet
• lett til moderat artrose

grå

Fordeler ved produktet
Svært behagelig å ha
på takket være luftig
nettingstoff i knehasen.

Virkemåte
• stabiliserer trygt sidene av kneleddet
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
• økt dybdesensibilitet for å forbedre
guidingen og stabiliteten av kneet
• forhindrer hyperekstensjon
- ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°
- fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°

15 cm
6“

Utskifting av ekstensjons- og fleksjonskiler
uten bruk av verktøy.

”wrap around”ortose

physioglide-leddene
etterligner den
rullende/ glidende
bevegelsen i kneet og
sørger for sikker
passform.

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

74 – 84

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

artikkelnummer

G.070.041

G.070.042

G.070.043

G.070.044

G.070.045

G.070.046

G.070.047

Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°.
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Collamed® /
Collamed® long
Lang, funksjonell og myk kneortose med
fleksjons- og ekstensjonsbegrensning

Indikasjoner
• skade på det innvendige sideleddbåndet
• ikke-kirurgisk behandling ved lesjoner
på sideleddbåndene
• kronisk instabilitet
• postoperativ behandling etter skader
på korsbåndet
• meniskskader kombinert med skader
på sideleddbåndene
• lett instabilite korsbånd
• traumatiske eller degenerative
deformasjoner av kneleddet
• lett til moderat artrose

grå

Fordeler ved produktet
”Wrap around”ortose som forenkler
tilpasningen, da den kan
foldes rundt og festes
med borrelås foran.

Svært behagelig
å ha på takket være
luftig nettingstoff
i knehasen.

Virkemåte
• optimal stabilitet ved bruk av
4-punktsprinsippet
• sikker sidestabilisering med den stive
rammen
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
• økt dybdesensibilitet for å forbedre
guidingen og stabiliteten av kneet
• forhindrer hyperekstensjon
- ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°
-fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
-immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°

”wrap around”ortose

Utskifting av ekstensjons- og fleksjonskiler
uten bruk av verktøy.

physioglide-leddene
etterligner den
rullende/glidende
bevegelsen i kneet
og sørger for sikker
passform.

Collamed®
15 cm
6“

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

74 – 84

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

artikkelnummer

G.060.141 G.060.142 G.060.143 G.060.144 G.060.145 G.060.146 G.060.147

Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°.

Collamed® long
omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.060.151

G.060.152

G.060.153

G.060.154

G.060.155

G.060.156

Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°.

Kne • medi ortopedi • 89

medi PT control
Myk ortose til kontroll av kneskålens bevegelse
med fleksjon-/ekstensjonbegrensning

Indikasjoner
• ikke-kirurgisk og postoperativ behandling
av kneskålluksasjon med lett instabilt kne
• lateral feilstilling med lett instabilt kne
• lateral release operasjon
• bruskoperasjon i kneskålen

Sett inn kiler uten
verktøy
Kilene kan skiftes raskt
og enkelt med
innebygde pinsetter
uten bruk av skruer.

Virkemåte
• pålitelig avlastning av skadede eller
opererte strukturer
• korrigering av lateral patellar trackingproblematikk
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
• begrensninger:
- begrenset ekstensjon ved: 		
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- begrenset fleksjon ved: 			
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- immobillisering ved:			
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• stabiliserer sidene av kneleddet

15 cm
6“

grå

Fordeler ved produktet

Også tilgjengelig som
wrap-variant
Glimrende overholdelse
takket være wrap-variant med borrelåslukning foran.

Korrigerer utglidning
av kneskål
ved hjelp av individuelt
justerbar stabiliseringsstøtte for kneskål og
luftpute.

Physioglide-leddene
etterligner den
rullende/glidende
bevegelsen i kneet og
sørger for sikker
passform.

”wrap around”-variant

påtrekksortose

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.14□.◊01

G.14□.◊02

G.14□.◊03

G.14□.◊04

G.14□.◊05

G.14□.◊06

□ = fyll ut variant: 2 = medi PT control, 3 = medi PT control wrap / ◊ = fyll ut orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjonsfri
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medi Soft OA light
Myk kneortose for medial eller lateral
avlastning

NY

Indikasjoner
Alle indikasjoner som behøver avlastning
medialt (valgusstilling) eller lateralt
(varusstilling) i henhold til 3-punktprinsippet, og ytterligere fysiologisk støtte
av kneleddet, som for eksempel:
• ved ensidig kneartrose
• etter inngrep i menisken

grå

Fordeler ved produktet
Påtrekksortose under
kne, „wrap around“ over
kne.

Dynamisk stramming
sikrer ideelt trykk under
bevegelse.

Virkemåte
• Avlaster kneleddet lateralt eller medialt
ved 3-punkt-prinsippet
• Smertereduksjon ved trykkavlastning på
den berørte siden av leddet
• Kompresjon til stabilisering og forbedring
av propriosepsjon
• Begrensningsmuligheter:
-- Ekstensjon: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- Fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°,
90°, 120°
-- Immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Ingen bånd som
strammer i knehasen,
elastisk og luftig
materiale for beste
brukskomfort.

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

medi.biz/OA

15 cm
6“

Få tilgang til fysioterapiøvelser ved å bruke
QR-koden eller kort URL
medi.biz/OA

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.04◊.611

G.04◊.612

G.04◊.613

G.04◊.614

G.04◊.615

G.04◊.616

◊ = Utfyll innstilling: 2 = venstre varus/høyre valgus, 3 = høyre varus/venstre valgus
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medi Soft OA
Myk kneortose for medial eller lateral gir
avlastning og støtte

NY

Indikasjoner
Alle indikasjoner som behøver avlastning
medialt (valgusstilling) eller lateralt
(varusstilling) i henhold til 3-punktprinsippet, en ytterligere fysiologisk støtte
og eventuelt en begrenset bevegelse av
kneleddet, som for eksempel:
• ved ensidig kneartrose
• etter bruskkirurgi eller oppbygging av brusk
• etter ensidige stressreaksjoner/
stressfrakturer øverst på tibia
• etter inngrep i menisken

grå

Fordeler ved produktet
Sperresystem med flere
nivåer gir avlastning
som kan innstilles
individuelt.

Dynamisk stramming
sikrer ideelt trykk under
bevegelse.

Virkemåte
• Avlaster kneleddet lateralt eller medialt
ed 3-punkt-prinsippet
• Smertereduksjon ved trykkavlastning på
den berørte siden av leddet
• Kompresjon til stabilisering og forbedring
av propriosepsjon
• Begrensningsmuligheter:
-- Ekstensjon: -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- Fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°,
90°, 120°
-- Immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Påtrekksortose under
kne, „wrap around“
over kne

Ingen bånd som
strammer i knehasen,
elastisk og luftig
materiale for beste
brukskomfort.

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

medi.biz/OA

15 cm
6“

Få tilgang til fysioterapiøvelser ved å bruke
QR-koden eller kort URL
medi.biz/OA

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.03◊.611

G.03◊.612

G.03◊.613

G.03◊.614

G.03◊.615

G.03◊.616

◊ = Utfyll innstilling: 2 = venstre varus/høyre valgus, 3 = høyre varus/venstre valgus
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51 – 57

57 – 65

65 – 74
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M.4® AGR
Funksjonell kneskinne for hyperekstensjon
(genu recurvatum)

Indikasjoner
• genu recurvatum (hyperekstensjon)

sølv

Fordeler ved produktet
Valg av kile som gir et
progressit absorpsjonssystem
• Blå lavest tetthet
•O
 ransje middels
tetthet
•G
 ul / transparent
høyest tetthet.

Virkemåte
• det progressive absorpsjonssystemet
reduserer belastningen på kneleddets
overflater under den siste fasen av
ekstensjonen ved gange

physioglide-leddene
etterligner den
rullende/glidende
bevegelsen i kneet og
sørger for sikker
passform.

Forhåndsinnstilt
absorpsjonsbelastning.

Tilbehør
Anterior tibiastøtte.

15 cm
6“

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.051.◊01

G.051.◊02

G.051.◊03

G.051.◊04

G.051.◊05

G.051.◊06

51 – 57

◊ = fyll ut orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjonsfri
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57 – 65

65 – 74

Progressiv dempende effekt til full ekstensjon

50°

30°

15°

0°

Forhåndsinnstilt absorpsjonsbelastning

studier og referanser

• The control of genu recurvatum by combining
the Swedish kneecage and an ankle-foot brace
– Isakov E., Mizrahi J., Onna I., Susak Z.
Department of Orthopaedic Rehabilitation,
Loewenstein Hospital, Ra’anana, Israel. – Disabil
Rehabil. 1992 Oct-Dec; 14(4):187,91.
• Genu recurvatum caused by partial growth
arrest of the proximal tibial Physis:
simultaneous correction and lengthening with
physeal distraction.
A report of two cases. – Olerud C., Danckwardt
- Lilliestrom G., Olerud S. – Arch Orthop Trauma
Surg. 1986; 106(1):64-8.
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M.4s® comfort
Funksjonell, stiv kneskinne med
fleksjons- og ekstensjonsbegrensning

Indikasjoner
• ikke-kirurgisk / postoperativ behandling
etter skader på korsbåndet
(isolert eller med følgeskader)
• ikke-kirurgisk / postoperativt etter
rupturer av sideleddbånd
• ikke-kirurgisk ved instabilt kne
(isolert eller kombinert)
• postoperativt etter meniskinngrep
• postoperativt etter bruskinngrep
Virkemåte
• pålitelig stabilisering ved bruk av
4-punktsprinsippet
• sikker sidestabilisering med den stive
rammen
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
- ekstensjonsbegrensning ved: -5°, 0°, 10°,
20°, 30°, 45°
- fleksjonsbegrensning ved: 0°, 10°, 20°, 30°,
45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- immobilisesring: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

hvit

Fordeler ved produktet
Fleksjonsbegrensning
opp til 120° og
ekstensjonsbegrensning
fra -5° (hyperekstensjon) muliggjør naturlige
bevegelsesutslag i
kneet, samtidig med
pålitelig stabilisering
av leddet.
Sett inn kiler uten
verktøy
Kilene kan skiftes raskt
og enkelt med
innebygde pinsetter
uten bruk av skruer.

Physioglide-leddene
etterligner den
rullende/glidende
bevegelsen i kneet og
sørger for sikker
passform.

Tilbehør
Bøyeverktøy for
individuell justering
av stive kneskinner.
artikkelnummer:
G.E00.009

Strømpe for bruk under
er tilgjengelig på
forespørsel.
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svart

15 cm
6“

M.4s® comfort

lengde 41 cm

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.03∆.◊01

G.03∆.◊02

G.03∆.◊03

G.03∆.◊04

G.03∆.◊05

G.03∆.◊06

∆ = fyll ut for farge: 7 = svart, 8 = hvit / ◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°

M.4s® comfort kort

lengde 34 cm

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.032.◊11

G.032.◊12

G.032.◊13

G.032.◊14

G.032.◊15

G.032.◊16

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°
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M.4s® PCL dynamic
4-punkts stiv kneskinne med ekstensjon- /
fleksjonsbegrensning for behandling av skader
på bakre korsbånd

e han d duk t for b :
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Indikasjoner
• ikke-kirurgisk behandling etter skade på
bakre korsbånd
• postoperativ behandling etter
rekonstruksjon av bakre korsbånd

PCL-beskyttelsespute
puten trykker aktivt
på tibia og holder det
i ønsket posisjon.

Virkemåte
• beskyttelsesputen utøver aktivt en kraft
rettet fremover for å holde skinnebeinet
i ønsket posisjon
• individuell og presis justering av
beskyttelsesputen takket være integrert
spenningshjul
• sikker sidestabilisering med den stive
rammen
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
- ekstensjonsbegrensning ved:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- fleksjonsbegrensning ved:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- immobilisering ved:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Spenningshjul
det integrerte
spenningshjulet gjør at
beskyttelsesputen kan
justeres individuelt.

Physioglide-leddene
etterligner den
rullende/glidende
bevegelsen i kneet
og sørger for sikker
passform.

Forhåndsformet pute
til tibia
vingeformen på puten
former seg perfekt etter
den anatomiske formen
på tibia.

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

medi.biz/pcl

15 cm
6“

svart

Fordeler ved produktet

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved
å bruke QR-koden eller
kort URL medi.biz/pcl

Mer informasjon om øvelser, forelesninger av
internasjonale kneeksperter tatt opp ved ESSKA 2016
og mye mer finner du på nettsiden:
www.medi.de/en

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.081◊01

G.081◊02

G.081◊03

G.081◊04

G.081◊05

G.081◊06

51 – 57

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°
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57 – 65

65 – 74

FØR
instabilitet i
kneet etter ruptur
av bakre korsbånd

SPENNINGSHJUL –
for nøyaktig
og individuell
justering

ETTER
PCL-beskyttelsespute
holder tibia i ønsket
posisjon

M.4s® PCL dynamic
Kne • medi ortopedi • 99

M.4 X-lock®
4-punkts stiv kneskinne med ekstensjons-/
fleksjonsbegrensning

Indikasjoner
• refiksering av menisken
• postoperativt etter ruptur av ekstensorsene
(patellarsenen, quadricepssenen)
• bruskoperasjon i området rundt kneskålen
og fossa intercondylaris
• postoperativt etter kneskålbrudd
• operasjon for å feste kneskålen 		
(f.eks. MPFL rekonstruksjon)
• ikke-kirurgisk behandling av
kneskåldislokasjon
• ikke-kirurgisk behandling etter skader på
korsbånd, kollateral ligament eller menisk
• postoperativt etter meniskimplantat

Sett inn kiler uten
verktøy
Kilene kan skiftes raskt
og enkelt med
innebygde pinsetter
uten bruk av skruer.

Vanntett
skumpolstring
Støtten kan til og med
brukes under dusjing.

Ikke noe trykk på
den kirurgiske suturen
De separate putene
kan plasseres individuelt av pasienten. Dette
hindrer trykk på den
kirurgiske suturen.

Virkemåte
• pålitelig sperre når den er helt åpen.
Dette betyr at du kan belaste kneet aksielt
når støtten er strukket ut
• enkel konvertering under full bevegelsesfrihet gjør det mulig å gjennomføre lette
funksjonelle øvelser når ortosen ikke
belastes
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser og avlaster skadet leddstruktur
• begrenset ekstensjon ved: 0°, 10°, 20°,
30°, 45°
• fleksjonsbegrensning ved: 0°, 10°, 20°,
30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• immobilisering ved: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• forebygger muskelsvekkelse

15 cm
6“

svart

Fordeler ved produktet

Physioglide-leddene
etterligner den
rullende/glidende
bevegelsen i kneet
og sørger for sikker
passform.

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.061.◊01

G.061.◊02

G.061.◊03

G.061.◊04

G.061.◊05

G.061.◊06

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°
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M.3s OA
Funksjonell kneskinne med enkeltsidig
skinne/ledd for avlasting av unikompartmental kneartrose

Indikasjoner
• ikke-kirurgisk behandling av uttalt
unilateral, medial eller lateral artrose og
artritt i kneet
• sterk overbelastning av mediale og laterale
leddkamre
• permanent avlastning, der operasjon
frarådes
• mellomavlastning til det er tatt beslutning
om mulig operasjon slik som
korreksjonsosteotomi

grå /
graphit

Fordeler ved produktet
100% aluminiumsramme
Sterk, lavprofil ramme
med lav vekt.

Elastisk, medial
stroppedesign ved
larhoyde.

Virkemåte
• avlaster laterale og mediale leddkammer
ved bruk av 3-punktsprinsippet
• virker smertelindrende ved å redusere
vekten som hviler på den berørte siden av
leddet

Umbrakonøkkel følger
med for individuell
justering.

Nummererte stropper
for enkel påtakning.
Luftfylte kondyleputer
som sitter godt.

15 cm
6“

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

5.5F□.◊01

5.5F□.◊02

5.5F□.◊03

5.5F□.◊04

5.5F□.◊05

5.5F□.◊06

□ = fyll ut for variant: 4 = Varus, 5 = Valgus / ◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°
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M.4®s OA
4-punkts kneskinne til avlastning og
stabilisering av varus eller valgus

Indikasjoner
• alvorlig medial eller lateral gonartrose
(minst nivå III) kombinert med
ligamentinstabilitet
• unikompartmental avlastning før HTO
(skinnetest)
• avlaster smertefulle belastningsbrudd
(f.eks. tibiahode)
• bruskoperasjon/kondroplastikk/
meniskfeste/osteotomi med nødvendig
postoperativ lindring av mediale eller
laterale leddkammer
• sterk overbelastning av mediale og laterale
leddkammmer
• permanent avlastning kombinert med
operasjon
Virkemåte
• avlaster laterale og mediale leddkammer
ved bruk av 3-punktsprinsippet
• virker smertelindrende ved å redusere
vekten som hviler på den berørte siden av
leddet
• optimal stabilitet ved bruk av
4-punktsprinsippet
• sikker sidestabilisering med den stive
rammen
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
• begrensninger:
- ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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grå / graphit

Fordeler ved produktet
3-punktsprinsipp
for garantert
beskyttelse.

100 %
aluminiumsramme.

Også tilgjengelig som
kort variant.

M.4®s OA
15 cm
6“

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.02□.◊01

G.02□.◊02

G.02□.◊03

G.02□.◊04

G.02□.◊05

G.02□.◊06

□ = fyll ut for variant: 7 = Varus, 8 = Valgus / ◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°

M.4®s OA kort
omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.03□.◊01

G.03∆.◊02

G.03∆.◊03

G.03∆.◊04

G.03∆.◊05

G.03∆.◊06

□ = fyll ut for variant: 4 = Varus, 5 = Valgus / ◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
Følgende kiler er forhåndsmontert på ortosen ved levering: ekstensjon 0° / fleksjon 90°

Det riktige valget av OA-ortose
OA-ortose: varus eller valgus?
Deformitet

varus deformitet (hjulbent)

valgus deformitet (kalvbent)

Berørt side

medial høyre

medial venstre

lateral høyre

lateral venstre

Behandling

medial avlastning

medial avlastning

lateral avlastning

lateral avlastning

avlastet ledd

lateral høyre

lateral venstre

medial høyre

medial høyre

Retning for kraften som utøves

lateral til medial

lateral til medial

medial til lateral

lateral til medial

Ortose

høyre varus

venstre varus

høyre valgus

venstre valgus

studier
Clinical and Gait Analytical Investigation of Valgus Knee Bracing in Therapy
for Medial Degenerative Joint Disease
of the Knee.

Case report: The „Brace Test“ - A
diagnostic tool for unclear Indikasjoner for valgus high tibial osteotomy
(HTO).

PD Dr. med. R. Müller-Rath et al.

Dr. med. P. Minzlaff et al.

For mer informasjon, kontakt
export@medi.de
Study 0097A33

For mer informasjon, kontakt
export@medi.de
artikkelnummer 0097E16

Case report: Femoral and tibial stress
reaction in recreational athletes. Is
there a golden standard for the
medical treatment?

Valgus bracing in symtomativ varus
malalignment for testing the
exspectable „unloading effect“
following valgus high tibial ostetomy.

Dr. med. P. Schäferhoff et al.

Dr. med. P. Minzlaff et al.

For mer informasjon, kontakt
export@medi.de
artikkelnummer 0097E14

For mer informasjon, kontakt
export@medi.de
artikkelnummer 0031108
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M.4®s OA comfort
4-punkts kneskinne til avlastning og
stabilisering av varus eller valgus

NY

Indikasjoner
• alvorlig medial eller lateral gonartrose
(minst nivå III) kombinert med slakke
leddbånd
• unikompartmental avlastning før HTO
(skinnetest)
• avlaster smertefulle belastningsbrudd
(f.eks. tibiahode)
• bruskoperasjon/kondroplastikk/
meniskfeste/osteotomi med nødvendig
postoperativ lindring av mediale eller
laterale leddkammer
• sterk overbelastning av mediale og laterale
leddkammmer
• permanent avlastning kombinert med
operasjon

3-punktsprinsipp
for garantert
beskyttelse.

Bevegelig lårbøyle for
perfekt kontakt og
posisjonering på benet.

Tolags beskyttelsestrekk på kondylputene
for redusert trykkfriksjon og økt komfort.

Virkemåte
• avlaster laterale og mediale leddkammer
ved bruk av 3-punktsprinsippet
• virker smertelindrende ved å redusere
vekten som hviler på den berørte siden av
leddet
• optimal stabilitet ved bruk av
4-punktsprinsippet
• sikker sidestabilisering med den stive
rammen
• ekstensjons- og fleksjonsbegrensningen
beskytter mot ødeleggende leddbevegelser
og avlaster skadet leddstruktur
• begrensninger:
- ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
15 cm
6“

grå / graphit

Fordeler ved produktet

Ultraflat lettvekstramme og leddkonstruksjon.

Anatomisk forformet
og torsjonsstiv
rammegeometri.

omkrets lår (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

størrelse

XS

S

M

L

XL

XXL

artikkelnummer

G.52□.◊01

G.52□.◊02

G.52□.◊03

G.52□.◊04

G.52□.◊05

G.52□.◊06

□ = fyll ut for variant: 7 = Varus, 8 = Valgus / ◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre

104 • medi ortopedi • Kne

medi ROM /
medi ROM cool
Universal kneskinne med fleksjons- og
ekstensjonsbegrensning og alternativer
for immobilisering

Indikasjoner
• postoperativ immobilisering og ved senere
mobilisering
• til sikker stabilisering etter skader eller
opererte kollaterale ligamenter

grå

Fordeler ved produktet
Patentert “Quick
Set”-ledd.

medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

Virkemåte
• stabiliserer sidene av kneleddet
• postoperativ immobilisering og kontrollert
mobilisering takket være variabel
ekstensjon og begrenset fleksjon ved
kontrollert mobilisering
• begrensning i trinn på 10° til 15°
- fleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- ekstensjon: 0°, 10°, 20°, 30°
- immobilisering: 0°, 10°, 20°, 30°

Enkle og komfortable
stropper med klikklås.
Regulerbar, hudvennlig
polstring.
Tilbehør
Bøyeverktøy for
individuell justering
av stive kneskinner.
artikkelnummer:
G.E00.009

lengde (cm)

57

63

størrelse

kort

lang

artikkelnummer medi ROM

G.180.029

G.180.021

artikkelnummer medi ROM cool

G.180.039

G.180.049

medi ROM cool
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medi Classic
Kneortose til immobilisering
ved 0° eller 20°

Indikasjoner
• postoperativ immobilisering
• preoperative smerter
• komplikasjoner etter kneskåldisloksasjon
Virkemåte
• immobilisering av kneet ved 0° eller 20°

blå

Fordeler ved produktet
Individuell, rask justering for å tilpasses ulike
benomkretser.
Avtakbare mediale, laterale og bakre stabiliseringsspiler.
Behagelig, hudvennlig frottéstoff som kan vaskes.
Leveres i utgaver for 0° eller 20°.

lengde (cm)

40

variant

0°

artikkelnummer

5.650.312
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50

60

40

5.650.313

5.650.314

5.650.322

50

60

5.650.323

5.650.324

20°

medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

medi Classic air
Kneortose til immobilisering
ved 0° eller 20°

tte
eringsstø
Immobilis
e
d
n
uste
laget av p
materiale

Indikasjoner
• postoperativ immobilisering
• preoperative smerter
• komplikasjoner etter kneskåldisloksasjon

grå

Fordeler ved produktet
Behagelig å bruke
takket være det tynne,
pustende materialet.

Virkemåte
• immobilisering av kneet ved 0° eller 20°
Rask fjerning og enkel
justering av spilene.

Kneortosen sitter godt
takket være antisklimaterialet som er festet
på øvre og nedre del.

lengde (cm)

40

variant

0°

artikkelnummer

5.650.004

50

60

40

5.650.005

5.650.006

5.650.024

50

60

5.650.025

5.650.026

20°
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medi Jeans
Kneortose for immobilisering
ved 0° eller 30°

Indikasjoner
• postoperativ, posttraumatisk
immobilisering
• preoperative smerter
• etter kneskåldisloksasjon

Fordeler ved produktet
Individuell, rask justering for å tilpasses ulike
benomkretser.
Avtakbare mediale, laterale og bakre stabiliseringsspiler.

Virkemåte
• immobilisering av kneet ved 0° eller 30°

Behagelig, vaskbart, hudvennlig frottéstoff.
Leveres i utgaver for i 0° eller 30°.

15 cm
6“

omkrets lår (cm)

37 – 46

47 – 56

57 – 66

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

5.65□.0◊2

5.65□.0◊3

5.65□.0◊4

□ = fyll ut variant: 1 = rett 0°, 3 = vinklet 30°
◊ = fyll ut låromkrets: 5 = 50 cm, 6 = 60 cm
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blå

medi PTS
Posterior - Tibial - Support
immobiliseringsstøtte for kneet
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M.4s® PCL
:
korsbånd
. 98)
dynamic (s

Indikasjoner
• ikke-kirurgisk behandling av nylige bakre
korsbåndskader og/eller instabilitet
• postoperativ immobilisering av
rekonstruert bakre korsbånd
• behandlingsresistent patellofemoralt
smertesyndrom
• ekstensjonsdefisitt på grunn av kontraktur
i de bakre leddkapselfibrene
• akutte patellofemorale smerter

hvit

Fordeler ved produktet
Reduksjon av patellofemoral smerte ved
hjelp av individuell
posisjonering av
leggputen.

Individuell, rask
justering for tilpasning
til ulike benomkretser.

Virkemåte
• postoperativ avlastning ved
korsbåndstransplantat under
remodelleringsprosessen
• begrenser posterior bevegelse av tibia
og avlaster bakre korsbånd

Individuell justering av
leggputens lengde.
Avtakbare mediale,
laterale og bakre
stabiliseringspiler.
Behagelig, vaskbart,
hudvennlig materiale.

lengde (cm)

45

55

60

65

artikkelnummer

5.650.222

5.650.223

5.650.132

5.650.224

Kne • medi ortopedi • 109

110 • medi ortopedi • Ankel

Ankel
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medi elastic
ankle support
501
Toveis elastisk ankelbandasje med
medium kompresjon og formsydd hælparti

Indikasjoner
• lett til moderat instabil ankel
• forstuelser og vridninger
• væskeansamlinger og hevelser som skyldes
artritt og artrose
• kronisk postoperativ og posttraumatisk
betennelse

hud

Fordeler ved produktet
Laget av et lett, ventilerende materiale som
gjør den komfortabelt å bruke, og dermed
forbedres pasientens tilheling og de terapeutiske
resultatene.
Kompresjonsklasse II.
Gjør bevegelse av leddet enklere.

Virkemåte
• avlaster det irriterte leddet og forbedrer
blodsirkulasjonen til bløtvevet i området
rundt leddet ved å yte konstant kompresjon
og massasje

omkrets ankel (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

3.270.011

3.270.012

3.270.013

3.270.014

3.270.015

3.270.016

medis elastiske ankelstøtte 501 er også tilgjengelig som målsydd variant i kvaliteten mediven 550
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Achimed
Støtte for akillessenen med
integrerte anatomisk formede
silikonputer

Indikasjoner
• akutt eller kronisk betennelse i akillessenen
• posttraumatisk og postoperativ betennelse
• haglunds hæl
• slimposebetennelse i hælen

Innovativt kompresjonsmateriale med
myke kanter for best
mulig passform og
komfort.

Virkemåte
• integrerte silikonputer som gir
massasjeeffekt
→ reduserer hevelser (ødem, hematom)
• proprioseptiv kompresjon
→ guider og stabiliserer leddene
• de medfølgende hælkoppene kan brukes
for å redusere smertefull spenning
i akillessenen

medi.biz/Achimed

sand

Clima Comfort

Integrert silikonpute
med 3D-profil for en
mild masserende effekt.
Clima Fresh

Tilbehør

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

sølv

Fordeler ved produktet

Comfort Zone

Med separate hælkopper for avlastning
av akillessenen
(brukes i begge skoene
samtidig for bevare lik
benlengde).

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved
å bruke QR-koden
eller kort URL
medi.biz/Achimed

2698_16_Aufkleber_QR_Codes_Orthopädie_RZ.indd
23.11.16
3
12:17

Hjelpemiddel (silketupp)
for enklere påtakning er
inkludert.

omkrets ankel (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.020.∆11

K.020.∆12

K.020.∆13

K.020.∆14

K.020.∆15

K.020.∆16

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv , 8 = sand
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Levamed®
Ankelstøtte med silikonputer

ngelig
Også tilg je d®
me
va
Le
m
so
(s. 1 37 )
E+ motion

Indikasjoner
• lett til moderat instabil ankel
• forstuelser og vridninger
• væskeansamlinger og hevelser som skyldes
artritt og artrose
• kronisk postoperativ og posttraumatisk
betennelse

sølv

Fordeler ved produktet
Innovativt kompresjonsmateriale med
myke kanter for best
mulig passform og
komfort.

sand

Clima Comfort

Virkemåte
• integrerte silikonputer som gir en
massasjeeffekt
→ reduserer hevelser (ødem, hematom)
• proprioseptiv kompresjon
→ guider og stabiliserer leddene

Integrert silikonpute
med 3D-profil for en
mild masserende effekt
og for å redusere
hevelser.

Clima Fresh

Tilbehør
Comfort Zone

Hjelpemiddel (silketupp)
for enklere påtakning er
inkludert.

medi Kidz –
størrelse I + II
er også egnet
for barn.

omkrets ankel (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.010.∆11

K.010.∆12

K.010.∆13

K.010.∆14

K.010.∆15

K.010.∆16

∆ = fyll ut for farge: 2 = sølv, 8 = sand
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Levamed®
active
Ankelstøtte med stabiliserende
stroppesystem

Indikasjoner
• forstuelse med skade på leddkapselen
• kronisk instabile leddbånd med
tilbakevendende supinasjonstrauma
(overtråkk)
• andre fase av behandling av skader på
mediale leddbånd (deltaligament)
• akutt eller kronisk posttraumatisk eller
postoperativ irritasjon av talocrural- og
subtalarleddet
• ikke-kirurgisk behandling av skader på
syndemosen som ikke krever operasjon
• oppfølging av brist som ikke krever gips

sølv

Fordeler ved produktet
Smart stroppedesign
for intuitiv og enkel
påtakning.

Clima Comfort

Individuelt justerbart
og avtakbart stroppesystem med elastiske
og uelastiske områder.

Virkemåte
• kan justeres individuelt og med et
stroppesystem med avtagbare elastiske
og uelastiske partier
→ ekstra hold og stabilitet, «forhindrer»
at du tråkker over igjen (supinasjon)
• integrerte silikonputer som gir en
massasjeeffekt
→ reduserer hevelser (ødem, hematom)
• proprioseptiv kompresjon
→ guider og stabiliserer leddene

Clima Fresh

Comfort Zone

Lettere å ta på og av
takket være ribbestrikket kile på øvre
mansjett.

Tilbehør
Hjelpemiddel (silketupp)
for enklere påtakning er
inkludert.

omkrets ankel (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

størrelse

I

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.011.2◊1

K.011.2◊2

K.011.2◊3

K.011.2◊4

K.011.2◊5

K.011.2◊6

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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medi
Ankle sport
brace
Ankelstøtte med stabiliseringsplater

Indikasjoner
• kronisk instabile ligamenter i øvre og nedre
ankel
• etter overtråkk (f.eks. supinasjonsskader)
• som forebyggende tiltak etter
supinasjonsskader, særlig innen idrett
• lette skader på de syndesmotiske
ligamentene

Stabiliseringsplatene
på begge sider er lette
å sette i og fjerne.

Stropper kan fjernes
eller endres raskt og
enkelt.

Virkemåte
• modulær design og snøring muliggjør
individuell justering av støtten
• det stive grunnmaterialet, de to
stabiliseringsplatene og et stroppesysstem,
stabiliserer ankelen
• flat design for god komfort med sko

omkrets for vrist og hæl (cm)

svart

Fordeler ved produktet

Flate snørehemper for
optimal komfort ved
bruk med sko.

25 – 28

28 – 30

30 – 33

33 – 35

35 – 37

skonummer

34 – 36

36 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 48

størrelse

XS

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.095.001

G.095.002

G.095.003

G.095.004

G.095.005
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Levamed®
stabili-tri
Trippel modulær ortose for funksjonell
behandling og rehabilitering av
ankelskader

Indikasjoner
• forstuet ankel (grad II og III)
• kronisk instabilt talocruralledd og
subtalarledd
• postoperativ behandling etter operasjon
av leddbånd i ankelleddet

blå / asurblå

Fordeler ved produktet
Ekstra bred åpning
for behagelig på- og
avtakning.

Clima Comfort

Virkemåte
• modulært design som styrker funksjonell
behandling
• kan tilpasses til de tre behandlingsfasene for en sikker og pålitelig behandling og
mobilisering av pasienten
• talus-låsetunge (stiv pløse) reduserer
at skinnebenet skyves fremover
• medialt stabiliseringselement støtter og
avlaster den laterale siden av foten
• stabiliserende stropper fører foten til lett
pronasjon og fremmer helingsprosessen
• kompresjonsmaterialet øker dybdesensibiliteten (propriosepsjonen) og fremmer
absorberingen av hematom og ødem

Talus-låsetunge (pløse)
med kryssnøring gir
fleksibel trykktilpasning
og enkel bruk takket
være klikkfunksjon –
lissene klikker raskt og
pålitelig inn i hullene.

Clima Fresh

Den mediale posisjonen
til stabiliseringselementet beskytter den
skadde laterale siden av
foten og sørger for høy
brukskomfort.

Tilleggsinformasjon på nett
YourPhysioTraining

medi.biz/stabilitri

Få tilgang til
fysioterapiøvelser ved å
bruke QR-koden eller
kort URL
medi.biz/stabilitri

omkrets ankel (cm)

17 – 21

21 – 24

24 – 27

27 – 30

størrelse

I

II

III

IV

artikkelnummer

K.012.3◊1

K.012.3◊2

K.012.3◊3

K.012.3◊4

◊ = fyll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre
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M.step®
Funksjonell ankelstøtte
med skumgelpolstring

Indikasjoner
• ikke-kirurgisk og postoperativ behandling
av leddbåndskader i ankelen (grad II til III)
• etter forstuinger
• kronisk ustabil ankel

svart

Fordeler ved produktet
Bare to stropper sikrer
raskt og trygt
feste; stroppene kan
løsnes fra sideplatene
og festes individuelt.

Virkemåte
• stive sideplater gir svært god stabilitet
ved pronasjons- og supinasjonsbevegelser
• polstringens skumgel sikrer god passform
og gir et jevnt trykk

Tre lengdevarianter
er tilgjengelig: standard
(lang variant), athletic
(kort variant), kidz
(barnevariant).

Svært lett skumgelpolstring med myk,
hudvennlig overflate.

variant

Standard

Athletic

Kidz

artikkelnummer

G.090.009

G.091.009

G.093.009
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medi Kidz –
også tilgjengelig
som Kidz-variant.

medi ROM
Walker
Walker med bevegelseskontroll

Indikasjoner
• Etter brudd på leggbenet (postoperativ
og ikke-kirurgisk behandling)
• Etter dislokerte brudd i ankelleddet
• Etter en operasjon for skader på leddbånd,
bløtvev og sener
• Etter skader i forfoten, mellomfoten eller
fotroten (ikke-kirurgisk behandling)
• Oppfølgingsbehandling av brudd på
vristbenet, hælbenet og den indre
ankelknoken
• Tidlig funksjonell behandling etter brudd i
akillessenen (ikke-kirurgisk/postoperativ)

mørkeblå

Fordeler ved produktet
Patentert “QuickSet“
-ledd.

Virkemåte
• valgfri fiksert leddvinkel eller delvis utslag;
dette tillater tidlig funksjonell mobilisering
• plantarfleksjon: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
• dorsalfleksjon: 20°, 10°, 0°
• immobilisering ved 10° vinkeljustering
• fysiologisk gange som følge av spesielt
såledesign
• kontrollert kompresjon fra skallet foran
og bak og sirkulære borrelåsstropper

skostørrelse EU

32 – 38

38 – 43

43 – 48

skostørrelse UK

1–5

5–9

9 – 13

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

G.160.002

G.160.003

G.160.004
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protect.
Leva strap
Elastisk ankelbandasje med
elastisk stropp

NY

Indikasjoner
• Ankelforstuinger
• Lett instabilitet i ankelleddet
• Væskeansamlinger og hevelser
• artrose og leddbetennelse
• Kronisk, postoperativ og posttraumatisk
inflammasjon

grå

Fordeler ved produktet
Pustende, elastisk og
lett materiale, og
anatomisk passform.

Virkemåte
• stabilisering av leddet
• reduserer hevelser og væskeansamlinger
takket være masserende effekt ved bruk
av en kompresjonsmateriale og en ekstra
stropp

Anatomisk formede
silikonputer for effektiv
avlastning av trykk og
stabilisering.

Økt stabilitet takket
være bred stropp.

Større komfort ved bruk
av mykere materiale i
fleksjonsområdet.

omkrets ankel (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

størrelse

II

III

IV

V

VI

artikkelnummer

K.603.822

K.603.823

K.603.824

K.603.825

K.603.826
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protect.
CAT Walker
Komfortabel walker for ankel- og
fotskader – i en lett skallkonstruksjon

Indikasjoner
• postoperativt:
-- ruptur av akillessenen, etter rekonstruksjon av ligamenter, behandling av bløtvevskader og seneskader
• konservativt:
-- skader pa akillessenen (2. og 3. grad),
ligamentlesjoner, tenosynovitt
• etter reparasjon av ligament

grå

Fordeler ved produktet
Luftsystem med medial
og lateral luftpassasje
rundt ankelen og til
forfoten.

Luftpumpe og ventil for
enkel håndtering.

Virkemåte
• trygg og effektiv immobilisering
• system med fire stropper sikrer høy
stabilitet
• Ekstra tilbehør: hælkilesett for
akillesseneruptur

Lettvint justering og
fjerning av
tåbeskytteren.

Flat, avrundet såle for
naturlig, stabil gange.

Hygienetrekk.
Tilgjengelig for alle
walker-produktene fra
medi (artikkelnummer
G.E19.009).

skostørrelse EU

36 – 40

40 – 44

44 – 47

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

G.950.012

G.950.013

G.950.014
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protect.CAT
Walker short
Komfortabel walker for ankel- og
fotskader – i en lett skallkonstruksjon

Indikasjoner
• postoperativt:
-- etter rekonstruksjon og/eller fiksering av
ligament, for behandling av bløtdelsskader
og seneskader
• konservativt:
-- ligamentlesjoner av 2. og 3. grad,
tenosynovitt
• stabile frakturer i fot og ledd:
metatarsalfraktur, talusfraktur,
malleolfraktur

grå

Fordeler ved produktet
Luftsystem med medial
og lateral luftpassasje
rundt ankelen og til
forfoten.

Luftpumpe og ventil for
enkel håndtering.

Virkemåte
• trygg og effektiv immobilisering
• system med tre stropper sikrer høy
stabilitet
• Ekstra tilbehør: hælkilesett for
akillesseneruptur

Lettvint justering og
fjerning av
tåbeskytteren.

Flat, avrundet såle for
naturlig, stabil gange.

Tilgjengelig for alle
walker-produktene
fra medi (artikkelnummer G.E19.009).

skostørrelse EU

36 – 40

40 – 44

44 – 47

størrelse

S

M

L

artikkelnummer

G.950.112

G.950.113

G.950.114

122 • medi ortopedi • Ankel

protect.Silicone foot supports
Svart komfortable puter, kiler og spredere av silikon
Indikasjoner for alle fotstøtter av silikon
• korrigering
• avlastning av trykk
• forebyggende bruk ved diabetesfot

Egenskaper
• støtdempende
• anatomisk form
• svært myke og holdbare
• hudvennlig og hygienisk
• leveres enkeltvis

protect.Metatarsal cushion
Indikasjoner
• for plattfot og tverrplattfot
• trykkavlastning
• metatarsalpute for trykkavlastning i mellomfotområdet
orientering

venstre

høyre

artikkelnummer

K.645.209

K.645.309

protect.Toe separator
Slik virker de
• Separerer tær og beskytter mot sår, gnissing,
hudirritasjon og liktorn
størrelse

S

L

artikkelnummer

K.641.002

K.641.004

skonummer

34-36

41-44

protect.Toe spreader
Slik virker de
• separerer tær og beskytter mot sår, gnissing,
hudirritasjon og liktorn
størrelse

S

M

L

artikkelnummer

K.644.002

K.644.003

K.644.004

skonummer

34-36

38-40

41-44

protect.Forefoot cushion
Slik virker de
• trykkavlastning under forfoten
størrelse

venstre

høyre

artikkelnummer

K.647.209

K.647.309
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protect.Silicone innleggssåler
Såle og hælkopper av silikon

Slik virker de
• Svært behagelig plantar fotstøtte, produsert i silikon

Indikasjoner
• følsomhet overfor trykk mot fotsålen
• misdannelser i forfoten og tærne
• leddsmerter (artralgi)
• haglunds hæl
• hælspore

Egenskaper
• helt spesiell støtabsorbering takket være de blå
myke punktene
• luftventilasjonssystem
• tilpasses anatomisk til formen på plantarbuen
• leveres i par

protect.Silicone innleggssåle (i par)
Såler med ekstra myk silikon under hælbenet og tåleddene
(metatarsene)
størrelse

1

2

3

skonummer

37 – 38

39 – 40

41 – 42

artikkelnummer

K.640.001

K.640.002

K.640.003

størrelse

3

4

skonummer

43 – 44

45 – 46

artikkelnummer

K.640.004

K.640.005

protect.Heel soft (i par)
Hælkopper med ekstra myk silikon under hælbenet
størrelse

1

2

3

skonummer

36 – 38

39 – 41

42 – 44

artikkelnummer

K.640.011

K.640.012

K.640.013

protect.Heel wedge (i par)
Hælkopper i myk silikon
størrelse

1

2

3

skonummer

36 – 38

39 – 41

42 – 44

artikkelnummer

K.640.021

K.640.022

K.640.023
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medi Kidz
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medi Collar
soft Kidz
Komfortabel nakkekrage

Indikasjoner
• nakkesyndrom
• nakkeartrose
• torticollis
• whiplash-skader
• hypermobilitet
• revmatiske lidelser

Virkemåte
• støtter og stabiliserer nakken
• varmende effekt

omkrets hals
(cm)

18 – 22
(høyde 5 cm)

22 – 28
(høyde 6 cm)

28 – 33
(høyde 7 cm)

størrelse

I

II

III

artikkelnummer

R.222.011

R.222.012

R.222.013

medi Clavicle
support Kidz
Kragebensstøtte

Indikasjoner
For plassering og immobilisering av kragebenet
• Dislokasjoner av kragebenet
• Forstuinger og brudd på kragebenet
Kontraindikasjon
• kompresjon av luftveiene
• kompresjon av nevrovaskulære bunter

Alder (i år)

fra 3 til 8

fra 8 til 12

størrelse

I

II

artikkelnummer

R.333.011

R.333.012
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Virkemåte
• sikker og pålitelig fiksering av skulderbuen
• bidrar til at ben vokser korrekt sammen etter brudd
ved å holde skulderen tilbake

medi
Armschlinge Kidz
Immobiliserende armslynge for skulder

Indikasjoner
• postoperativ immobilisering
• dislokering av skulderen
Virkemåte
• avlaster skulderen, overarmen og albuen
• fikserer armen nært kroppen, og immobiliserer
dermed skulderen

Alder (i år)

fra 3 til 8

fra 8 til 12

størrelse

I

II

artikkelnummer

R.040.GK1

R.040.GK2

Merk
Barn fra cirka 12 år
kan også bruke
medi Armschlinge
(se side 44).

medi Arm fix Kidz
Intern rotasjonsstøtte; 0° abduksjon

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i innadrotasjon er nødvendig,
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter fremre
skulderforstuing og/eller kronisk subluksasjon
• skulderbladsbrudd (ikke-kirurgisk, postoperativt)
• proksimale brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)

livvidde (cm)

opp til 70

artikkelnummer

R.050.K19

• impigmentsyndrom (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• forstuet AC-ledd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• AC-artritt (ikke-kirurgisk, postoperativt)
• ikke-kirurgisk behandling av smertefull
artrose
Virkemåte
• nesten komplett immobilisering av
skulderledd og albue
• korrigerer feilstillinger ved å sentrere
overarmshodet i skulderleddhulen

Merk
Fra en livvidde på
over 70 cm kan
medi Shoulder fix
foreskrives
(se side 45).
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medi
Shoulder sling Kidz
Skulderleddstøtte til immobilisering

Indikasjoner
Alle indikasjoner der immobilisering av
skulderleddet i innadrotasjon er nødvendig,
slik som:
• ikke-kirurgisk behandling etter fremre
skulderforstuing og/eller kronisk
subluksasjon
• skulderbladsbrudd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)

Alder (i år)

fra 3 til 8

fra 8 til 12

størrelse

1

2

artikkelnummer

R.030.G29

R.030.G39

• proksimale brudd på overarmshodet
(ikke-kirurgisk, postoperativt)
• impigmentsyndrom (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• forstuet AC-ledd (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• AC-artritt (ikke-kirurgisk, postoperativt)
• ikke-kirurgisk behandling av smertefull
artrose

Merk
Barn fra cirka 12 år
kan også bruke
medi Shoulder sling
(se side 47).

Virkemåte
• stabil fiksering av skulder og overarm
• bryststropp som gir ekstra stabilitet

medi Epico
ROMs Kidz
Albueskinne for mobilitet med immobilisering
av det proksimale radioulnarleddet

Indikasjoner
Alle indikasjoner der en tidlig funksjonell
mobilisering med bevegelsesbegrensning for
albueleddet og immobilisering av det proksimale
radioulnarleddet er påkrevd, slik som:
• kirurgisk fiksering av de mediale og/eller laterale
kollaterale ligamentene
armlengde (cm)

24 – 29

størrelse

S

artikkelnummer

R.031.◊K9

◊ = f yll ut for orientering: 2 = venstre, 3 =
høyre
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• konservativ behandling av albueforstuing
• kirurgisk behandling av albuebrudd
• kirurgisk behandling av ruptur i biceps eller
triceps
• behandling etter isettelse av en protese
Virkemåte
• ortose til individuell funksjonell behandling
• immobiliserer albuen ved å fiksere overog underarm
• fleksjons- og ekstensjonssperre i 10°-skritt
(0° til 120°)

Merk
Fra en armlengde
på over 29 cm kan
medi Epico ROMs
foreskrives
(se side 57).

Manumed Kidz
Håndleddortose til immobilisering

Indikasjoner
Alle indikasjoner der en immobilisering av
håndleddet i minst to bevegelsesretninger
med fri fingermobilitet er nødvendig, slik
som:
• immobilisering etter forstuing
• seneskjedebetennelse og/eller tenosynovitt
• skader i håndleddets bløtvev (ikke-kirurgisk,
postoperativt)
• karpaltunnelsyndrom
• leddgikt

Virkemåte
• reduserer hevelser og betennelser
ved å immobilisere håndledd
• stabiliserer håndflaten for å redusere
bevegelsesrelaterte smerter

Merk
Fra en håndleddomkrets
på over 15 cm kan
Manumed foreskrives
(se side 62).

omkrets håndledd (cm)

10 – 11

11 – 13

13 – 14

14 – 15

størrelse

I

II

III

IV

artikkelnummer

R.110.◊51

R.110.◊52

R.110.◊53

R.110.◊54

◊ = f yll ut for orientering: 2 = venstre, 3 = høyre

medi
Classic Kidz
Immobiliseringsstøtte til kne

Indikasjoner
• postoperativ immobilisering
• preoperative smerter
• etter luksasjon av kneskålen

Virkemåte
• immobilisering av kne

lengde på ortosen (cm)

21

26

31

40

størrelse

I

II

III

IV

artikkelnummer

5.650.0K1

5.650.0K2

5.650.0K3

5.650.0K4

Merk
Fra en ortoselengde på
over 40 cm kan medi
Classic foreskrives
(se side 106).
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medi ROM Kidz
Universal knestøtte med fleksjon- og
ekstensjonssperrer og med
immobiliseringsfunksjon

Indikasjoner
• postoperativ immobilisering og ved senere
mobilisering
• til sikker stabilisering etter skader eller
opererte kollaterale ligamenter

lengde på ortosen (cm)

25

35

størrelse

kort

lang

artikkelnummer

G.180.0K1

G.180.0K2

Virkemåte
• stabiliserer sidene av kneleddet
• postoperativ immobilisering
• kontrollert mobilisering

Merk
Fra ortoselengder på
57 cm eller 63 cm kan
medi ROM foreskrives
(se side 105).

M.step® Kidz
Ankelortose til stabilisering

Indikasjoner
• ikke-kirurgisk og postoperativ behandling
av leddbåndskader i ankelen (grad II og III)
• etter forstuinger
• kronisk instabil ankel

størrelse

universal

artikkelnummer

G.093.009
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Virkemåte
• stive halvskall stabiliserer pronasjons- og
supinasjonsbevegelser
• skumgelpolstring sørger for god passform
og trykkavlastning

medi
Walker boot Kidz
Fiksert walker-støvel

Indikasjoner
• postoperativ behandling (ruptur på akillessene, skadet
leddbånd, bløtvev og sener)
• ikke-kirurgisk behandling (forfot, mellomfot og fotrot,
akillessene, leggbensbrudd)

skostørrelse (EU)

18 – 22

23 – 25

26 – 28

Virkemåte
• fikserer ankelen i 90°
• gyngesåle som fremmer en naturlig gange
• enkelt å sjekke sår og hygiene

29 – 32

størrelse

S

M

L

XL

artikkelnummer

G.190.0K1

G.190.0K2

G.190.0K3

G.190.0K4

medi myke støtter
Passer også for barn
Manumed active /
Manumed active
E+motion
(s. 60 / s. 135)
passer også for barn
i størrelse I + II

Genumedi PSS (s. 82)
passer også for barn
i størrelse 0 + I + II

Manumed RFX
(s. 64)
vil kunne passe for barn
i størrelse 0

Genumedi PT (s. 80)
passer også for barn
i størrelse I + II

Epicomed /
Epicomed E+motion
(s. 54 / 136)
passer også for barn
i størrelse I + II

Levamed /
Levamed E+motion
(s. 114 / s. 137)
passer også for barn
i størrelse I + II

Genumedi /
Genumedi E+motion
(s. 78 / 134)
passer også for barn
i størrelse I + II
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Perfekt støtte
ved ekstrem
belastning
Den ekstra høye stabiliteten til bandasjene
er særlig nyttig under ekstreme bevegelser.
De er også ekstremt elastiske for større
bevegelsesfrihet og perfekt passform –
både under idrett, hverdagsliv og på arbeid.
Mer informasjon:
medi.biz/emotion
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Svært høy
elastisitet

Innovative og
aktive fibre

gir en sikker passform,
selv ved ekstreme
bevegelser

trekker fuktigheten
bort fra huden

Særlig god
stabilitet

Funksjonelle
merinofibre

Ekstra store
komfortsoner

for spesielt
robust støtte
under høy belastning

for forbedret
varmeregulering
gjennom sommer
og vinter

for mer
bevegelsesfrihet og
velvære under bruk
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Genumedi® E+motion®
Knestøtte med silikonring rundt kneskålen
Indikasjoner
• lett til moderat instabilt kne
• væskeansamlinger og hevelser
• kronisk postoperativ og posttraumatisk betennelse
• artritt og artrose
• patellofemoralt smertesyndrom

4x silikonnuppebelegg for ekstra sikkert feste
ved høy belastning

Minimalt trykk på kneskålen takket være
spesiell indre kant i patellaringen

Ekstra stor komfortsone for
større bevegelsesfrihet

3D-kvartsputen i silikon for
massasje og reduksjon av
hevelser – nå i tre størrelser for
bedre passform

Merinofibre for forbedret
varmeregulering gjennom
sommer og vinter

deep ocean / green
Varianter

artikkelnummer

Standard

K.100.90*

Ekstra vidde K.100.91*
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(d) cm
f

15 cm
5 cm

d

Aktive fibre for best mulig
ventilasjon

(f) cm

(f) cm
ekstra vidde

størrelse

25 – 28 37 – 40 –

*1

28 – 31 40 – 43 –

*2

31 – 34 43 – 46 46 – 49

*3

34 – 37 46 – 49 49 – 52

*4

37 – 40 49 – 52 52 – 55

*5

40 – 43 52 – 55 55 – 58

*6

medi Kidz –
størrelse I + II
er også egnet
for barn.

Manumed active E+motion®
Myk håndleddstøtte med stabiliseringsskinne
Indikasjoner
• skader i håndleddet, f.eks. forstuelser og vridninger
• irritative lidelser (posttraumatisk, postoperativ, revmatisk)
• artrose i håndleddet
• tenosynovitt
• instabilitet

Stabiliserende spile og stropp med
for høyt avlastningsnivå

Avlastning for caput ulnae takket
være optimalisert stroppeåpning

Ekstra stor komfortsone for
større bevegelsesfrihet

Merinofiber for forbedret
varmeregulering gjennom
sommer og vinter
Aktive fibre
for best mulig ventilasjon

deep ocean / green

håndledd

venstre

høyre

cm

størrelse

K.412.90*

K.413.90*

13 – 15

*1

15 – 17

*2

17 – 19

*3

19 – 21

*4

medi Kidz –
størrelse I + II
er også egnet
for barn.
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Epicomed® E+motion®
Myk støtte til albuen med silikonputer og strammestropp

Indikasjoner
• epikondylitt (f.eks. tennisalbue eller golfalbue)
• væskeansamlinger og hevelser
• kronisk postoperativ og posttraumatisk betennelse
• artritt (leddbetennelse) og artrose

Ekstra stor komfortsone for
større bevegelsesfrihet

Bred og fleksibel kant for
trygg og behagelig passform

Avtagbar stropp for individuell
innstilling av trykk
3D-kvartspute i silikon
for massasje og
reduksjon av hevelser

Merinofibre for forbedret
varmeregulering gjennom
sommer og vinter

Aktive fibre for best mulig
ventilasjon

YourPhysioTraining

medi.biz/epi

deep ocean / green
artikkelnummer: K.400.90*
5 cm
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cm

størrelse

20 – 23

*2

23 – 26

*3

26 – 29

*4

29 – 32

*5

32 – 35

*6

medi Kidz –
størrelse II og
egnet for barn.

Få tilgang til
fysioterapiøvelser
ved å bruke
QR-koden eller
kort URL
medi.biz/epi

Levamed® E+motion®
Ankelstøtte med silikonputer
Indikasjoner
• lett til moderat instabil ankel
• forstuelser og vridninger
• væskeansamlinger og hevelser som skyldes artritt og artrose
• kronisk postoperativ og posttraumatisk betennelse

3D-kvartspute i silikon
for massasje og
reduksjon av hevelser

Ekstra stor komfortsone for
større bevegelsesfrihet

Merinofibre for forbedret
varmeregulering gjennom
sommer og vinter

deep ocean / green
artikkelnummer: K.010.90*

Aktive fibre for best mulig
ventilasjon

cm

størrelse

17 – 20 *1
20 – 22 *2
22 – 24 *3
24 – 26 *4
26 – 28 *5

medi Kidz –
størrelse I + II
er også
egnet for barn.
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Lumbamed® plus E+motion®
Støtte til korsryggen med massasjepute
Indikasjoner
• smerter i korsryggen (lumbago), ligamentlidelser
• irritative lidelser (sakroiliakalleddet, fasettleddene)
• muskulær ubalanse i korsryggen
• litt løse ledd i korsryggen, f.eks. osteokondrose og spondylose
• etter diskektomi

Pustende Varioflex kvartspute
med 3D-profil for massasje, og
smertelindring
Merinofibre for forbedret
varmeregulering gjennom
sommer og vinter
Ergonomiske håndløkker
som gjør den enkel å ta på

Aktive fibre for best mulig
ventilasjon

Ekstra stor komfortsone for
større bevegelsesfrihet
YourPhysioTraining

medi.biz/Lumbamed

deep ocean / green

dame

hip

herre

cm

Få tilgang til
fysioterapiøvelser
ved å bruke
QR-koden eller
kort URL
medi.biz/
Lumbamed

2698_16_Aufkleber_QR_Codes_Orthopädie_RZ.indd
23.11.16
1
12:17

cm

Unisex

76 – 86

*1

66 – 76

*1

86 – 98

*2

76 – 88

*2

98 – 111

*3

88 – 101

*3

111 – 125

*4

101 – 115

*4

125 – 140

*5

115 – 130

*5
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størrelse

midje

artikkelnummer: K.210.90*

størrelse
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medi footsupport er
håndlagde ortopediske
innleggssåler med ulike
egenskaper og funksjoner
medi footsupport og footsupport premium består
av innleggssåler til forskjellige bruksområder.
Innleggssåler er ofte nødvendige ved feilstillinger og
fotproblematikk, som f.eks. hælspore, plattfot
og hallux valgus, og for å lindre smerter, avlaste og
korrigere. Innleggssålene fra medi er individuelt
justerbare og har et allsidig bruksområde.
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ortopediske
innleggssåler
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Heel spur
Heel spur pro

Hælspore

Såle for bl. a. hælspore som avlaster trykk
i hælområdet og langs plantar fascia for
å lindre fotsmerte.

Hælspore pro

aktivitet/idrett
hverdag

Indikasjoner
• hælspore
• plantar fascitt
- plattfot

demping

støtte

1
3

smertelindring

4
2

• Fordeler
• Målrettet myk demping i hælområdet
og langs plantar fascia
• Flerlags kjerne for støtte til lengdebuen
• Avlaster smertefulle områder
• Integrert pute under mellomfoten for løft/
støtte av tverrbuen (kun i Heel Spur pro)

Heel Spur
artikkelnummer

størrelse

PIA05∆

35/36 – 47/48

Heel Spur pro
artikkelnummer

størrelse

PIA06∆

35 – 48

∆ = legg til rødt nummer
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5

6

Materialer
1

Top Velours, svart 

0,7 mm

2

Superflex 25°, blå

3,0 mm

3

Top Cell 8°, svart

4,0 mm

4

PPT 15°, magenta

3,0 mm

5

Flerlags kjerne

6

Karbonfleece, svart

0,6 mm

Comfort
Comfort pro

Comfort

for
Velegnet
diabetes
d
e
m
re
bruke

Comfort innleggssåle er utviklet spesielt for
føtter som krever ekstra demping som ved
diabetes eller artrose.

Comfort pro

aktivitet/idrett
hverdag

demping

støtte

1

Indikasjoner
• diabetes
• artrose
• hornhud

2

smertelindring

Fordeler
• Toppmateriale som former seg for beste
individuelle passform
• Antibakterielle egenskaper sikrer et
behagelig fotklima
• Konstruert av flere lag som gir en myk
og dempende fotseng
• Lett kjerne for støtte til lengdebuen
• Integrert pute under mellomfoten for løft/
støtte av tverrbuen (kun i Comfort pro)

3
4

5

Materialer
1

Top Velours, svart (pro) 
Top Velours, grå 

0,7 mm
0,7 mm

2

PPT 15°, magenta

3,0 mm

3

Top Foam 25°, blå

3,0 mm

4

Ortopedisk kjerne

5

Top Forte 45°, hvit

1

10,0 mm

Comfort
artikkelnummer

størrelse

PIA01∆

35/36 – 47/48

Comfort pro
artikkelnummer

størrelse

PIA02∆

35 – 48

∆ = legg til rødt nummer
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Active

Active innleggssåle gir god støtte og demping
under idrett og hverdagsaktiviteter.

aktivitet/idrett
i hverdagen

demping

Indikasjoner
• plattfot
• lett overpronasjon/valgusfot
Fordeler
• Forskjellige materialsoner for spesifikk
avlastning under idrettsaktiviteter
• Optimal støtte for lengdebuen
• Rask og enkel tilpasning til nesten
alle sportssko
• Flerlags kjerne for glimrende støtte
til lengdebuen
• Lett å varmeforme ved behov

Active
artikkelnummer

størrelse

PIA04∆

35/36 – 47/48

∆ = legg til rødt nummer
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støtte

1

2

3
4

Materialer
1

Top Velours, blå 

0,7 mm

2

Top Foam 25°, hvit
Top Foam 25°, blå
PPT 15°, blå

3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm

3

Flerlags kjerne

4

Top Foam 35°, hvit

1,5 mm

Junior

Junior innleggssåle er utviklet spesielt for å gi
maksimal støtte til barneføtter.

aktivitet/idrett
hverdag

demping

Indikasjoner
• plattfot
• valgusfot

støtte

1

Fordeler
• Hælkappe med dypt skall for ypperlig støtte
og kontroll
• Flerlags kjerne for optimal guiding og støtte
til foten
• Sklisikker materiale på undersiden for godt
feste i skoen
• Termoplastkjernen kan lett varmeformes
ved behov

2

3

4

Materialer
1

Top Velours, grønn 

0,7 mm

2

Top Foam 30°, hvit

1,5 mm

3

Flerlags kjerne

4

Top Stop, transparent

0,5 mm

Junior
artikkelnummer

størrelse

PIA18∆

19/20 – 45/46

∆ = legg til rødt nummer

Fotstøtte • medi ortopedi • 147

Control

. Hallux
ved bl. a
Velegnet
å)
rt
to
tiv s
rigidus (s

Innleggssålen Control stabiliserer det
smertefulle leddet gjennom en kontrollert
rullende bevegelse og bidrar til smertelindring.

aktivitet/idrett
hverdag

demping

støtte

1

Indikasjoner
• hallux rigidus
• fotproblemer med behov for større kontroll

2

smertelindring
3

Fordeler
• Avlastning av stortåens grunnledd
(metatarsofalangealleddet)
• Høykvalitets toppmateriale i velur gir
en behagelig følelse under bruk
• Forlenget kjerne for stabilisering av
mellomfot samt støtte til lengdebuen

Control
artikkelnummer

størrelse

PIA15∆

35/36 – 49/50

∆ = legg til rødt nummer
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4
5

Materialer
1

Top Velours, antrasitt 

0,7 mm

2

Top Form 33°, magenta

2,0 mm

3

Top Therm, transparent

0,5 mm

4

Flerlags kjerne

5

Karbonfleece, svart

0,6 mm

Control slim

. Hallux
ved bl. a
Velegnet
å)
rt
to
tiv s
rigidus (s

Innleggssålen Control stabiliserer det
smertefulle leddet gjennom en kontrollert
rullende bevegelse og bidrar til smertelindring, også i sko med liten plass.

aktivitet/idrett
hverdag

demping

støtte
1

Indikasjoner
• hallux rigidus
• fotproblemer med behov for større kontroll
Fordeler
• Slim-variant beregnet for sko med liten
plass
• Avlastning av stortåens grunnledd
(metatarsofalangealleddet)
• Høykvalitets toppmateriale i velur gir
en behagelig følelse under bruk
• Forlenget kjerne for stabilisering av
mellomfot samt støtte til lengdebuen

2

smertelindring

3

4
5

Materialer
1

Top Velours, sand 

0,7 mm

2

Top Form 33°, magenta

2,0 mm

3

Top Therm, transparent

0,5 mm

4

Flerlags kjerne

5

Karbonfleece, svart

0,6 mm

Control slim
artikkelnummer

størrelse

PIA16∆

35/36 – 45/46

∆ = legg til rødt nummer
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High heels
High heels pro

Høye hæler

High Heels tilbyr glimrende støtte og komfort
i høye hæler, pumps og andre sko med hæl.

Høye hæler pro

aktivitet/idrett
hverdag

demping

Indikasjoner
• plattfot
• mild valgusfot
• mild tverrplattfot

støtte

1

2

Fordeler
• Medium buestøtte
• Utrolig slank form for bruk i høyhælte sko
• Høykvalitets toppmateriale i velur gir
en behagelig følelse under bruk
• Svært fleksibel kjerne for støtte til
lengdebuen
• Konsentrert demping av særlig belastede
soner
• Integrert mellomfotspute
(kun i High Heels pro)

High Heels
artikkelnummer

størrelse

PIA51∆

35/36 – 43/44

High Heels pro
artikkelnummer

størrelse

PIA50∆

35 – 44

∆ = legg til rødt nummer
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3
4

Materialer
1

Top Velours, antrasitt 

0,7 mm

2

Top Flex 15°, magenta

1,5 mm

3

Flerlags, fleksibel kjerne

4

TOP Grip

0,8 mm

Ballerinas pro

NY

Avlast føttene i smale, lave og flate sko med
Ballerinas pro som innleggssåler. Hydrofreshmaterialet gir et friskt klima i skoen.

aktivitet/idrett
hverdag

demping

støtte

Indikasjoner
• plattfot
• mild valgusfot
• mild tverrplattfot

2
1
4

Fordeler
• Utrolig slank form for bruk i smale og lave
sko
• Hydrofresh-materiale gir et friskt klima i
skoen
• Svært fleksibel kjerne for støtte til
lengdebuen
• Konsentrert demping av særlig belastede
soner
• Integrert mellomfotspute
• Glimrende komfort i flate, moteriktige sko

3
5

Materialer
1

Hydrofresh, bær 

2

Flerlags, fleksibel kjerne

3

TOP Flex 15°, beige 

4

Svampegummi

5

Stoff, blomstermønster 

0,7 mm

1,5 mm

0,7 mm

Ballerinas pro
artikkelnummer

størrelse

PIA29∆

35 – 44

∆ = legg til rødt nummer
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Gentlemen pro

NY

Avlast føttene i smale og lave herresko med
Gentlemen pro innleggssåler. Hydrofreshmaterialet gir et friskt klima i skoen.

aktivitet/idrett
hverdag

demping

støtte

Indikasjoner
• plattfot
• mild valgusfot
• mild tverrplattfot

3
1

Fordeler
• Designet for bruk i trange sko
• Hydrofresh-materiale gir et friskt klima
i skoen
• Svært fleksibel kjerne for støtte til fotbuen
• Konsentrert demping av særlig belastede
soner
• Integrert mellomfotspute
• Glimrende komfort i de aller fleste
moteriktige herresko

Gentlemen pro
artikkelnummer

størrelse

PIA62∆

37 – 48

∆ = legg til rødt nummer
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4

2

5

Materialer
1

Hydrofresh, jeans

0,7 mm

2

TOP Flex 15°, beige 

1,5 mm

3

Svampegummi

4

Flerlags, fleksibel kjerne

5

Stoff, grå 

0,7 mm

Business
Business pro

Business

Business innleggssåler gir glimrende støtte
og komfort i mote- og forretningssko.

Business pro

aktivitet/idrett
hverdag

demping

Indikasjoner
• plattfot
• lett valgusfot
• lett tverrplattfot

støtte

1

2

Fordeler
• Høykvalitets toppmateriale i velur gir
en behagelig følelse under bruk
• Flerlags kjerne for støtte til fotbuen
• Behagelig underlag i forretningssko
• Integrert mellomfotspute for støtte til
tverrbuen (kun i Business pro)

3

4

Materialer
1

Top Velours, antrasitt

0,7 mm

2

Top Form 33°, blå

4,0 mm

3

Flerlags kjerne

4

Top Stop, gjennomsiktig

0,5 mm

Business
artikkelnummer

størrelse

PIA22∆

35/36 – 49/50

Business pro
artikkelnummer

størrelse

PIA09∆

35 – 47

∆ = legg til rødt nummer
Fotstøtte • medi ortopedi • 153

Business slim
Business slim pro
i sko med
for bruk
Velegnet
ye hæler
iddels hø
m
g
o
e
v
la

Business slim innleggssåle gir glimrende
støtte og komfort i mote- og forretningssko
med begrenset plass.

Business slim

Business slim pro

aktivitet/idrett
hverdag

demping

støtte

Indikasjoner
• plattfot
• lett valgusfot
• lett tverrplattfot

1

2

Fordeler
• Slim-variant beregnet for sko med
liten plass
• Toppmateriale i høykvalitets velur
for en behagelig følelse under bruk
• Flerlags kjerne for støtte til fotbuen
• Behagelig såle i forretningssko
• Integrert mellomfotspute for støtte til
tverrbuen (kun i Business slim pro)

Business slim
artikkelnummer

størrelse

PIA23∆

35/36 – 45/46

Business slim pro
artikkelnummer

størrelse

PIA10∆

35 – 46

∆ = legg til rødt nummer
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3

4

Materialer
1

Top Velours, sand

0,7 mm

2

Top Form 33°, blå

4,0 mm

3

Flerlags kjerne

4

Top Stop, gjennomsiktig 0,5 mm
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CEP 06730-000
Brasil
P +55 11-3500 8005
sac@medibrasil.com
www.medibrasil.com
medi Canada Inc /
médi Canada Inc
597, Rue Duvernay, Verchères
QC Canada J0L 2R0
P +1 450-583-3317
+1 800-361-3153
F +1 888-583-6827
service@medicanada.ca
www.medicanada.ca

medi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
P +45-70 25 56 10
F +45-70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk

medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norway
P +47 52 84 45 00
F +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
P +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Bayreuth Espana SL
C / Canigo 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
P +34 932 60 04 00
F +34 932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi Polska Sp. z.o.o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
P +48 32 230 60 21
F +48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
Ukraine
P +380 44 591 11 63
F +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no 43
1700-106 Lisbon
Portugal
P +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
P +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

medi RUS LLC
Business Center NEO GEO
Butlerova Street 17
117342 Moscow
Russia
P +7 495 374 04 56
F +7 495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703, T1, CES WEST BUND
CENTER, No. 277, Long Lan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People’s Republic of China
T: +86-21 50582319
F: +86-21 50582319

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
France
P +33 1 48 61 76 10
F +33 1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com
medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
P +36 1 371-0090
F +36 1 371-0091
info@medi.hu
www.medi.hu
MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
P +420 571 633 510
P +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com
medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
P +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Sweden AB
Box 6034
19206 Sollentuna
Sweden
P +46 8 969798
F +46 8 6266870
info@medi.se
www.medi.se

medi Japan K.K.
5-1 Nihonbashi Kabutocho
Chuoku
103-0026 Tokyo
Japan
T: +81 3 6778 2590
F: +81 3 5847 7901
info@medi-japan.jp
www.medi-japan.co.jp

Medi Turk Ortopedi Medikal
Ic ve Dis Tic. AS
Kültür mah. çaldıran sok.14/3
06420 Çankaya/Ankara
Turkey
P +90 312 435 20 26
F +90 312 434 22 82
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com
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medi Norway AS
Vestheimvegen 35
4250 Kopervik
Norge
T: +47 52 84 45 00
F: +47 52 84 45 09
post@medinorway.no
www.medinorway.no
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Hovedkvarter
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
D-95448 Bayreuth
Germany
P +49 921 912-0
F +49 921 912-783
export@medi.de
www.medi.de/en

