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Orthoses are our passion

– Rajattomasti vaihtoehtoja tuentaan!

Mediroyalin NRX®- ja ARX® Strap

VERSION 2· 2020-01-10 · FI
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Mikäli vamman hoito vaatii enemmän tukea ilman 
lisäkompressiota, voidaan ensimmäisen nauhan päälle asettaa 
toinen, vahvempi nauha. NRX®-materiaalia voidaan leikata 
saksilla sopivan mittaiseksi. Lisäksi siihen voidaan tehdä myös 
reikiä, joita voidaan käyttää stabilointiin. 

– NRX® Strap voidaan käytännössä käyttää ilman rajoituksia.

MediRoyalin kehittämä NRX® Strap tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia ortopediseen tuentaan. Joustavaa nauhaa 
voidaan käyttää kuntoutuksen aikana tuentaan tai vamman 
selvittämiseen. Nauhaa voidaan käyttää yksilöllisesti 
potilaan tarpeen mukaan. NRX® Strap on elastisuudeltaan 
eri vahvuisia, mikä mahdollistaa kompression käytön osana 
hoitoa. Nauhaa on myös eri levyisenä. 

NRX® Strap on valmistettu täysin ilman lateksia. 
Nauhan pinta on hengittävää ja se tarttuu ihoon 
lisäten proprioseptiikkaa, lihasmuistia ja nivelten 
asentotuntoa. 

NRX® Strap toimitetaan rullana ja sitä voidaan leikata 
rullasta yksilöllisesti sopivan mittaiseksi. Materiaali  
on helposti muokattavissa potilaan tarpeiden 
mukaiseksi ja nauha kiinnitetään toisesta päästä 
tarralla itseensä. Potilas voi myös käyttää samaa 
nauhaa uudelleen. 

Materiaali voidaan pestä 60 ° C pesukoneessa.

– Rajattomasti vaihtoehtoja tuentaan!
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Proprioseptiikka, nivelen asentotunto ja lihasmuisti
NRX® Strap on useita mielenkiintoisia vaikutuksia, joita voidaan käyttää 
kuntoutuksen hyötynä. Sisäpinnan materiaali tarttuu ihoon lisäten 
proprioseptiikkaa ja nivelen asentotuntoa. NRX® Strap voidaan käyttää 
myös asiakkaan lihasmuistin harjoittamiseen ja tukemiseen. 

Paikallinen kompressio
Materiaalin elastisuus tarjoaa hyvän kompression, joka tukee paikallisesti 
haluttua niveltä ja vähentää turvotusta. Turvotus on usein pääsyy nivelen 
liikerajoituksiin. 

Tuki
Kompressio ja eri NRX®-materiaalien eri vahvuudet mahdollistavat juuri 
oikean vahvuisen tuennan käytön. Nauhaa voidaan käyttää rajoittamaan 
vain tietty liikesuunta ilman, että niveltä tuetaan liikaa. Tämä sallii 
enemmän nivelen luonnollista liikettä ja lihasten aktiivisuutta.

Lämpövaikutus
NRX®-materiaali lisää lämpöä paikallisesti. Lämpö tekee lihaksista, 
nivelsiteistä ja kollageenista elastisempaa ja joustavampaa, joka vähentää 
kipua ja tulehdusta.

Hengittävä
NRX®-materiaalin pinta on hengittävä pitäen ihon kuivana ja lämpimänä. 

Eri tukitasot
NRX® Strap, NRX® Strap PLUS ja NRX®  Strap Double tarjoavat eri tasoisia 
tukivaihtoehtoja riippuen tarvittavasta tuesta. Kaikkia materiaaleja 
voidaan yhdistellä keskenään. 

Ihoystävällisyys
NRX®-materiaali on testattu ihoärsytysten varalta. Materiaalin 
valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan lateksia.

Uudelleen käytettävä ja pestävä
NRX® Strap voidaan käyttää uudelleen ja se voidaan konepestä 60 ° C.

Vedenkestävä
NRX®-materiaali kestää hyvin vettä, joten sitä voidaan käyttää myös 
vesiliikunnan aikana.

NRX® Strap edut
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NRX® Strap on monikäyttöisin ja mukautuvin versio  
nauhoista. Siinä on keskitason tuenta ja suuri elastisuus. 
Sisäpinnan materiaali lisää kitkaa iholla lisäten proprioseptiikkaa. 
Pinnan materiaaliin saadaan kiinnitettyä tukevasti tarranauha, 
jolla tuki saadaan stabiloitua paikoilleen. 

NRX® Strap voi tehdä yksinkertaiset sovellukset, joita voi muokata 
tukevammaksi NRX® Strap PLUS:n ja NRX® Strap Double avulla.

 • Keskitason tuenta

 • Suuri elastisuus

 • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja  
  auttaa nauhaa tarttumaan iholle
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NRX® Strap – 30 mm

EU446030 NRX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Musta

EU446230 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Sininen

EU446330 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Punainen

NRX® Strap – 50 mm

EU446050  NRX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Musta

EU446250  NRX® Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Sininen

EU446350  NRX® Strap Colors · 50 mm x 31, m · Punainen

NRX® Strap – 110 mm

EU446110  NRX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Musta

EU446210  NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Sininen

EU446310  NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Punainen

NRX® Strap on saatavilla seuraavina leveyksinä ja väreinä. 
30 mm ja 50 mm leveiden rullien mukana toimitetaan 10 
kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm leveän rullan 
mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.
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NRX® Double – 30 mm

EU447030 NRX® Strap Double · 30 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Double – 50 mm

EU447050 NRX® Strap Double · 50 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Double – 110 mm

EU447110  NRX® Strap Double · 110 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Double – 300 mm 

– HUOM! 300 mm leveän nauhan mukana ei toimiteta 
valmiiksi leikattuja tarranauhoja!

EU447300  NRX® Strap Double · 300 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Strap Double on saatavilla seuraavina leveyksinä. 30 mm 
ja 50 mm levyisten rullien mukana toimitetaan 10 kpl valmiiksi 
leikattuja tarranauhoja. 110 mm levyisen rullan mukana 
toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX® Strap Doublea käytetään useimmiten lantion tai vartalon 
stabilointiremminä tai jos nauhan ei ole välttämätöntä 
tarrautua ihoon. NRX® Strap Doublen molemmat pinnat ovat 
samanlaisia eikä siinä ole kitkaa lisäävää sisäpintaa, eli se ei 
tartu iholle. Nauhassa on keskivahva tuenta ja venyvyys on 
rajoitetumpi kuin NRX® Strap:ssa. 

NRX® Strap Doublea voidaan käyttää rotaation vahvistamiseen, 
johon se sopii hyvin vähäisemmän  
elastisuuden ansiosta. 

 • Keskitason tuenta

 • Rajoitettu elastisuus

 • Ei kitkaa lisäävää sisäpintaa
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NRX® Strap PLUS – 30 mm

EU449030 NRX® Strap PLUS · 30 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Strap PLUS – 50 mm

EU449050 NRX® Strap PLUS · 50 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Strap PLUS – 80 mm

EU449080 NRX® Strap PLUS · 80 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Strap PLUS –110 mm

EU449110 NRX® Strap PLUS · 110 mm x 3,1 m · Musta

NRX® Strap PLUS:aa on saatavilla seuraavina leveyksinä. 
30 mm, 50 mm ja 80 mm levyisten rullien mukana toimit-
etaan 10 kpl valmiiksi leikattuja tarranauhoja. 110 mm 
levyisen rullan mukana toimitetaan 5 kpl tarranauhoja.

NRX® Strap PLUS tarjoaa vahvaa tuentaa lähes  
joustamattomana nauhana. Nauhan sisäpinnalla on  
kitkaa lisäävä pinta, joka auttaa sitä tarttumaan ihoon. 

Nauhaa kuitenkin suositellaan käytettäväksi lähinnä NRX®  
Strap PLUS:n tai NRX® Strap Doublen päällä antamassa lisätukea. 

NRX® Strap PLUS:aa voidaan käyttää myös suoraan iholla muiden 
nauhojen kiinnityskohdassa, mikäli kiinnityskohtiin tarvitaan 
jäykkä materiaali.

 • Vahva tuenta

 • Ei-elastinen

 • Sisäpinta luo kitkaa ihoa vasten ja auttaa  
  nauhaa tarttumaan iholle
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–Tulevaisuus jo tänään!

ARX® Strap – 30 mm

EU448030 ARX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX® Strap – 50 mm

EU448050 ARX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX® Strap – 110 mm

EU448110  ARX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Musta/Harmaa

ARX® Strap on saatavilla seuraavina leveyksinä:

ARX® Strap kiinnittyy itsestään eikä siihen tarvitse erillistä 
tarranauhaa. ARX®-materiaali on tehty kahdesta kankaasta,  
jotka kiinnittyvät toisiinsa itsestään. Mitä pienempää osaa 
materiaalista tarvitaan, sitä paremmin kankaat kiinnittyvät 
toisiinsa. 

Parhaiten materiaali sopii sormien, peukalon ja käden  
tuentaan, mutta se toimii myös kyynärpään tuentaan.  
Nauhan sisäpinnalla ei ole kitkaa aiheuttavaa pintaa.  
Materiaali on erittäin hengittävää ja se voidaan  
konepestä 40 ° C. Ei huuhteluainetta. 

 • Keskivahva tuenta

 • Vähäinen joustavuus

 • Hengittävä
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Side on tehty ARX®-materiaalista leikatuista, 13 mm leveistä, 
nauhoista, joissa on silmukat toisella puolella. 

Tämä on erinomainen sormen instabiliteetin, murtuman tai 
neurologisen oireen hoitoon, jos yksi sormi vaatii tukea toiselta 
sormelta. Samankaltaista sidettä voidaan käyttää myös varpaissa.

NRX® Strap voidaan helposti yhdistää ortoosiin lisätoimintojen lisäämiseksi. 
Mediroyal ErixThree® Neuro Shoulder, Manex Radial 2.0 ja Mediroyal Tonus® 

spastisuuden vastaiset ortoosit ovat vain muutamia esimerkkejä.

ARX®-side kaksois-sormille

NRX® yhdessä ortoosien kanssa

ARX®-side kaksois-sormille

EU448013 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 5-pack

EU448014 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 25-pack

EU448015 ARX®-side kaksois-sormille · 13 mm leveys · 50-pack

MR2285
Manex Radial 2.0

NRX940 · ErixThree Neuro
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NRX® lisäosat ovat tarranauhaa, joka on kehitetty käytettäväksi 
erityisesti NRX® Strap kanssa. Niitä on saatavilla sekä valmiiksi 
leikattuina paloina tai rullana.

NRX® Lisäosat

Valmiiksi leikatun tarranauhan paketit ovat samoja, jotka 
toimitetaan NRX® Strap mukana, mutta niitä on saatavilla myös 
erikseen. Ne ovat pakattu valmiiksi paketteihin, josta niitä 
voidaan ottaa suoraan käyttöön

EU446001 NRX® Valmiiksi leikattu tarra · Musta · 10 kpl/pack  
 – sopii 30 mm leveään nauhaan

EU446002 NRX® Valmiiksi leikattu tarra · Musta · 10 kpl/pack  
 – sopii 50 mm ja 80 mm levyisiin nauhoihin

EU446003 NRX® valmiiksi leikattu tarra · Musta · 5 kpl/pack  
 – sopii 110 and 300 mm levyisiin nauhoihin

NRX® Tarranauha rullassa, matala profiili

NRX®-tarranauhaa on saatavilla myös rullana, josta tarraa on 
helppo leikata sopivan mittaiseksi.. 

EU445060 NRX® Itsetarrautuva tarra · 50 mm x 25 m rulla 
 · Läpinäkyvä

EU445061 NRX® Tarra · 50 mm x 25 m rulla · Musta

EU445161 NRX® Vahva tarra · 50 mm x 25 m rulla · Musta

NRX® Elastinen tarranauha

NRX® Elastinen tarranauha tarjoaa korkean luokan tukea 
ja kompressiota. Sitä voidaan käyttää vartalossa ja lantiossa 
kompensoimaan ja tukemaan lonkkaa tai alaselkää. Se on 
myös erinomainen antamaan lisäkompressiota muiden NRX® 
-nauhojen päällä. 

EU445070 NRX® Elastinen tarranauha · 50 mm x 25 m rulla · Musta

NRX® Valmiiksi leikattu tarranauha
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NRX® Strap

 · Keskitason tuenta

 · Suuri elastisuus

 · Sisäpinta luo kitkaa  
  ihoa vasten ja auttaa  
  nauhaa tarttumaan 
  iholle

Käytetään kaikenlaisissa 
perussovelluksissa, 
missä haluat hyvän 
kitkavaikutuksen iholle.

30 mm

EU446030  
30 mm x 3,1 m 
   Musta

50 mm

EU446050 
50 mm x 3,1 m 
   Musta

110 mm

EU446110 
110 mm x 3,1 m 
   Musta

Katso lisää NRX® Strap 
sivuilla 4–5

NRX® Strap Colors

 · Keskitason tuenta

 · Suuri elastisuus

 · Sisäpinta luo kitkaa  
  ihoa vasten ja auttaa  
  nauhaa tarttumaan 
  iholle

Käytetään kaikenlaisissa 
perussovelluksissa, 
missä haluat hyvän 
kitkavaikutuksen iholle.

30 mm

EU446230  
30 mm x 3,1 m 
   Sininen

EU446330 
30 mm x 3,1 m 
   Punainen

50 mm

EU446250 
50 mm x 3,1 m 
   Sininen

EU446350  
50 mm x 3,1 m 
   Punainen

110 mm

EU446210 
110 mm x 3,1 m 
   Sininen

EU446310  
110 mm x 3,1 m 
   Punainen

Katso lisää NRX® Strap 
Colors sivuilla 4–5

NRX® Strap Double

 · Keskitason tuenta

 · Rajoitettu elastisuus

 · Ei kitkaa lisäävää 
  sisäpintaa

Käytetään ankkurina 
lantion luun yläpuolella 
tai pyörivänä hihnana. 
Voidaan käyttää myös 
vartalon ympärillä, jos 
ihon kitkaa ei tarvita.

30 mm

EU447030  
30 mm x 3,1 m 
   Musta

50 mm

EU447050  
50 mm x 3,1 m 
   Musta

110 mm

EU447110  
110 mm x 3,1 m 
   Musta

300 mm

EU447300  
300 mm x 3,1 m 
   Musta

Katso lisää NRX® Strap  
Double sivulta 6

NRX® Strap PLUS

 · Vahva tuenta

 ·  Ei-elastinen

 · Sisäpinta luo kitkaa  
  ihoa vasten ja auttaa  
  nauhaa tarttumaan  
  iholle

Käytetään NRX® Strap 
ja NRX® Strap Doublen 
päällä tuen lisäämiseksi

30 mm

EU449030  
30 mm x 3,1 m 
   Musta

50 mm

EU449050  
50 mm x 3,1 m 
   Musta

80 mm

EU449080  
80 mm x 3,1 m 
   Musta

110 mm

EU449110  
110 mm x 3,1 m 
   Musta

Katso lisää NRX® Strap 
PLUS sivulta 7

ARX® Strap

 · Keskivahva tuenta

 · Vähäinen jous- 
  tavuus

 · Hengittävä

Voidaan käyttää kaikis-
sa raajoissa helpon tuen 
ja suojauksen aikaan-
saamiseksi.

30 mm

EU448030  
30 mm x 3,1 m 
   Musta/Harnaa

50 mm

EU448050  
50 mm x 3,1 m 
   Musta/Harnaa

110 mm

EU448110  
110 mm x 3,1 m 
   Musta/Harnaa

Katso lisää ARX® Strap 
sivulta 8

Vertaa materiaaleja ja ominaisuuksia
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Orthoses are our passion

NRX® is a registered trademark  
of Mediroyal Nordic AB, Sweden

© Mediroyal Sweden AB 2019
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The NRX® Strap Kits for fast and easy 
applications. For more information visit  
www.mediroyal.se

Mediroyal Nordic AB
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden

info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

Turun Tukikohta Oy

www.turuntukikohta.fi 
tilaus@turuntukikohta.fi  
p.0207619030


