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Proxi® UCL
MR2336 · Mediroyal Proxi® UCL

Mediroyal Proxi® UCL on uusi peukalotukimalli Proxi®-sarjassa. 
Se on suunniteltu erityisesti peukalon Ulnar Collateral-nivelsiteen 
vammoihin. Sitä voidaan käyttää sekä lievemmän trauman 
yhteydessä että leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa 
kipsihoidon jälkeen. Tukea voidaan käyttää myös yleisen 
peukalon CMC-tai MCP-nivelen epävakauden tuennassa.

Ainutlaatuisessa Proxi®-tekniikassa yhdistyvät lämpömuovien 
tuottama vakaus ja tekstiilitukien käyttömukavuus. Lämpömuovi-
vahvike on 2,2 mm paksua. Sen molekyylimodifioitu rakenne 
aikaansaa vahvan vakauden pystysuunnassa, mutta joustavuuden 
vaakasuunnassa. Tämä mahdollistaa lämpömuovivahvikkeen 
yksilöllisen muokkaamisen potilaan oikeaan kokoon yksinker-
taisesti vain käsiä käyttämällä. Taita/rullaa muovivahviketta 
kokoon istuvuuden tiukentamiseksi tai taivuta auki laajentaaksesi 
sitä. Se on näin yksinkertaista!  

 • Integroitu 2,2 mm paksu mikrorei’itetty  
  lämpömuovivahvike antamaan vakautta

 • Säädettävä IP-tarranauha antamaan  
  lisävakautta

 • Joustava IP-alue IP-nivelen asteittaiseen  
  taipumiseen.

 • Matalaprofiilinen tarrakiinnitys, joka voidaan 
  kiinnittää mihin tahansa tuen pintaan
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Joustava 
alue

Mediroyal Proxi® UCL on valmistettu suositusta Neptune™-materiaalista, 
joka on hengittävää, hydrodynaamista ja nopeasti kuivuvaa. Tuen kiinnitys 
tapahtuu matalaprofiilisella tarranauhalla, joka kiinnittyy tuen materiaalin 
yläpintaan. Lämpömuovivahvike on laminoitu suojaavan TPU-kalvon alle. 
Tuen peukalo-osa on pidempi, jotta se ylettyy IP-nivelen tasolle riittävän 
tuen tarjoamiseksi. Lämpömuovivahvikkeessa on kaksi tukisiipeä IP-
nivelen molemmille puolille vakauden takaamiseksi. Tukisiipien lisäksi 
peukalo-osan kärjessä on myös ylimääräinen IP-tarranauha, joka 
kiinnitetään peukalon ympärille lisäämään yksilöllistä vakautta. 

Tuen peukalo-osan kärjessä kämmenpuolella on joustava alue. Se sallii 
saksilla leikkaamisen ja näin IP-nivelen asteittaisen fleksion mahdollistamisen, 
kun se on sallittua kuntoutusprosessissa. IP-tarranauha voidaan leikata 
kuntoutuksen edetessä pois, kun immobilisaatiota voidaan vähentää. 
Tuen reunoissa ei ole reunanauhoja, jolloin reunojen muotoilu yksilölli-
sesti saksilla on mahdollista. Älä kuitenkaan leikkaa alueilta, jossa 
lämpömuovivahvike on integroitu tai alueelta, jossa on tarranauhaa. 
Kaikki muut alueet voidaan leikata ilman rajoituksia. 

Käyttöaiheet: Peukalon vammat Ulnar Collateral-ligamentissa (UCL) 
ja Radial Collateral-ligamentissa (RCL), MCP:n venähdykset ja muut 
peukalon yleiset epävakaudet. 

 Size XS S M L XL
 mm 13–14 14–16 16–18 18–20 20–22

MR2336 Proxi® UCL · Saatavilla vasen ja oikea puoli erikseen
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