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NRX1001 · NRX® Strap -valmisnauhapaketti vasaravarpaille

Valmiiksi leikattu nauha vasaravarpaiden hoitoon. Nauha koostuu jalan 
ympäri menevästä “ankkuriremmistä” ja tuplasilmukasta tai yhdestä 
silmukasta, riippuen siitä, kuinka paljon tuentaa tarvitaan. Silmukat avustavat 
metatarsaalinivelen fleksiota. Ne kiinnitetään “ankkuriremmiin”. Pakettiin 
sisältyy tarranauha, jolla nauha kiinnitetään. 

Käyttöaiheet: Vasaravarpaat

 Universaali koko

NRX1002 · NRX® Strap -valmisnauhapaketti supinaation tueksi

Valmiiksi leikattu nauha kyynärvarren supinaation tukemiseksi neurologisilla 
potilailla. Se kiinnitetään remmillä, joka kulkee peukalon ympäri. 
Peukaloremmin lisäksi spiraalinauha kulkee kyynärpään yli ja tarjoaa tukea 
ja avustaa kyynärvarren rotaatiota. Pakettiin sisältyy tarranauha, jolla nauha 
kiinnitetään.

Käyttöaiheet: Kyynärvarren supinaation ja pronaation tukeminen 

neurologisella potilaalla tai murtuman jälkeisenä hoitona.  

 Universaali koko

NRX1003 · NRX® Strap -valmisnauhapaketti vaivasenluun hoitoon

Valmiiksi leikattu nauha vaivasenluun hoitoon kontrolloimaan varpaan 
abduktiota. Nivelen linjauksen parantaminen palauttaa lihasten aktivointia ja 
vähentää painetta ja kipua nivelessä. Nauha kiinnitetään isovarpaan ympärille ja 
nauha vedetään nilkan ympäri. Tämän avulla voidaan säätää yksilöllinen kireys 
ja stabiloida nauha paikalleen. Päkiän ympäri menevä nauha stabiloi nauhaan. 
Sukka voidaan pukea nauhan päälle mahdollistaen käytön myös kengässä. 
Pakettiin sisältyy tarranauhat, joilla nauha kiinnitetään.

Käyttöaiheet: Vaivasenluu

 Universaali koko

NRX® Strap -valmisnauhapaketti on uusi  

vaihtoehto NRX® Strap -nauhojen käyttöön.  

Paketeissa olevat nauhat ovat valmiiksi leikat- 

tuja malleja, jotka ovat nopeasti puettavissa.  

Ne on tehty samasta materiaalista kuin rullassa 

toimitettavat NRX® Strap -nauhat, joten niissä  

on myös samat ominaisuudet.
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NRX1004 · NRX® Strap -valmisnauhapaketti peukalon  
   abduktion tuentaan

Nauhaa voidaan käyttää peukalon abduktion tukemiseen. Sopii neurologisille 
asiakkaille ennaltaehkäisemään ja hoitamaan lievää adduktiokontraktuuraa. 
Sopii myös CMC-nivelen tuentaan. Nauha mahdollistaa peukalon toiminnallisen 
käytön ja myös kyynärsauvojen käytön. Pakettiin sisältyy tarranauhat, joilla 
nauha kiinnitetään.

Käyttöaiheet: Peukalon CMC-nivelen ongelmat, lievät adduktiosuuntaiset 

kontraktuurat

 Universaali koko

NRX1005 · NRX® Strap -valmisnauhapaketti lonkan rotaation tukemiseen

Nauhapaketti on kehitetty käytettäväksi asiakkaalle, jolla on ongelmia lonkan sisä- tai 
ulkorotaation kanssa. Lantioremmi ja reisiosa antaa kiinnityskohdan rotaatiota tukevalle 
nauhalle. Ihmisillä, joilla on lonkassa ongelmia on usein lyhentyneet lonkan adduktorit, jotka

vaativat useita fysioterapiakäyntejä. NRX® Strap -nauhapakettia voidaan käyttää 
sekä diagnoosin tekemisen apuvälineenä tai manuaalisen terapian jälkeen ylläpitää 
dynaamista venytystä lonkan adduktoreissa. Ulkorotaatiota tukeva nauha tarjoaa 
myös yksilöllistä painetta pakaralihaksille, joka helpottaa lonkan ojentamista. 
Tarranauhat lantioremmiin ja reisiosaan ovat ommeltu nauhaan. Yksi rotaationauhan 
tarroista on kiinteä ja muut ovat muokattavissa.

Käyttöaiheet: Lonkan lyhentyneet adduktorilihakset, lonkan ojennuksen ongelmat 

 Universaali koko

NRX1006 · NRX® Strap -valmisnauhapaketti kyynärvarren  
   epikondyliittiin

Tämä sovellus on valmistettu NRX® Strap - ja NRX® Strap PLUS-materiaaleista 
optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi. Sovelluksen perustana ja ihoa vasten on 
NRX® Strap-materiaali, joka mukautuu helposti ja luo ankkurin sovellukselle. Siinä 
on kaksiosainen kiinnitys helpottamaan pukemista ja tuen istuvuutta kyynärvarrella. 
Päällä oleva vahvistusosa on valmistettu NRX® Strap PLUS-materiaalista.  Sillä voidaan 
antaa tukea ja vastavoimaa kyynärvarren ekstensori- ja fleksori-jänteille. Mukana on 
myös tukityyny, joka voidaan asettaa NRX® Strap PLUS-vahvisteen alle. Molempia 
NRX® Strap-materiaaleja voidaan räätälöidä leikkaamalla nauhojen pituudet sopivaksi.

Käyttöaiheet: Lateraalinen tai mediaalinen epikondyliitti

 Universaali koko
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NRX® Strap Kit – Kaksoissiteet sormille ja varpaille

Kaksoissiteet voivat olla hyödyllisiä aloittaessa sormen tai varpaan liikuttelu/mobiloisointi 
loukkaantumisen jälkeen. Tällöin tukea haetaan kaksoissiteen avulla vierekkäisestä sormesta 
tai varpaasta. Kaksoissiteitä voidaan käyttää myös sormien ja varpaiden immobilisointiin/
vahvaan tuentaan nyrjähdysten jälkeen. NRX® Strapin sisäpuolella on kitkapinta paikallaan 
pysymisen varmistamiseksi.

NRX® Strap Kit – Kaksoissiteet on saatavilla kahtena eri materiaalina: joustavampana 
NRX® Strap - ja tukevampana NRX® Strap PLUS-materiaalina. Eri materiaaleja yhdistämällä 
voit lisätä toiminnallista tukea käyttämällä jäykempää NRX® Strap PLUS-materiaalia 
proksimaalisesti (tyvessä) ja joustavampaa NRX® Strap-materiaalia distaalisesti (kärjen

suunnassa). Kaksoissiteiden toiseen päähän on kiinnitetty tarra. Kaksoissiteen 
pituus voidaan leikata sopivaksi tarrasta katsottuna toisesta päästä. 

Käyttöaiheet: Sormien tai varpaiden murtumat, venähdykset ja ruhjeet, 
yliliikkuvuus tai ennaltaehkäisevä käyttö urheillessa.

Saatavilla:

15 mm leveä · NRX® Strap materiaali

NRX1007-06  NRX® Strap 15 mm leveä · 6-paketti 
NRX1007-30    NRX® Strap 15 mm leveä · 30-paketti

15 mm leveä · NRX® Strap PLUS materiaali

NRX1008-06 NRX® Strap PLUS 15 mm leveä · 6-paketti 
NRX1008-30 NRX® Strap PLUS 15 mm leveä · 30-paketti

30 mm leveä · NRX® Strap materiaali

NRX1009-06 NRX® Strap 30 mm leveä · 6-paketti 
NRX1009-30 NRX® Strap 30 mm leveä · 30-paketti


