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Orthoses are our passion

SRX® on rekisteröity tavaramerkki 
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Support during Activity, 
taking you further. 
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BY MEDIROYAL

 SRX810 · SRX® Olkatuki

 Olkatuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, joka antaa 
 käyttäjälle tukea ja kompressiota sekä lämmittää 
 paikallisesti. Tuote on materiaaliltaan ohut, istuvuudeltaan 
hyvä ja todella toiminnallinen. Tuotteen kiinnitys voi olla vasemmalla tai 
oikealla puolella ja puolisuuden voi vaihtaa kääntämällä kiinnitysremmiä. 
Olkatukea voi käyttää paikallisten tulehdustilojen ja lievän instabiliteetin 
hoitoon, sekä tilapäiseen lihasten revähdyksestä johtuvan kivun hoitoon. 

Koko XS S M L XL

cm 24–28 28–32 32–35 35–38 38–41

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan olkavarren keskikohdasta.

SRX811 · SRX® Olkatuki X

Olkatuki X on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista. Tuessa oleva ristiremmi 
olkapäässä takaa lisää yksilöllistä tukea ja vakautta olkanivelelle. Olkavarren 
osan alapinnassa oleva NRX®- materiaali yhdessä alareunan tarrakiinnityksen 
kanssa pitävät tuen hyvin paikoillaan. Tuotetta voi käyttää sekä vasemmalla 
että oikealla muuttamalla remmin kiinnitystä. Olkatukea voi käyttää 
paikallisten tulehdustilojen hoitoon, lievään instabilitetttiin sekä tilapäiseen 
lihasten revähdyksestä johtuvan kivun hoitoon.

Koko XS S M L XL

cm 24–28 28–32 32–35 35–38 38–41

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan olkavarren keskikohdasta.

SRX®-tukimallisto on suunniteltu tukemaan ihmisiä erityisesti 
liikunnassa ja urheilussa. Mallisto perustuu uuteen innovatiiviseen 
SRX®-materiaaliin, jonka kolmiulotteinen pintamateriaali tarjoaa 
sekä kimmoisuutta että puristusta. Materiaalin ytimessä on CR-
vaahtoa (neopreeni), joka pienien suljettujen mikroilmakennojen 
johdosta tuo keveyttä ja on lämpöä eristävää. 

Materiaalin sisäpinnassa on Neptune™ vuori, joka siirtää nopeasti 
hien pois iholta ja kuivuu nopeasti. Tukien materiaalit yhdistettynä 
toimivaan muotoiluun, sekä ajatus skandinaavien aktiivisesta 
elämäntavasta, ovat ratkaisevat tekijät SRX® mallistossa.

Support during Activity, taking you further. 

Mediroyal SRX® Olkapää · 2022 · FI
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SRX822 · SRX® Universal Kyynärpään tukihiha

Elastinen kyynärnivelen tukihiha on valmistettu pyörökudotusta materiaalista. 
Se antaa kevyttä tukea ja kompressiota kyynärnivelen alueelle. Kyynärnivelen 
tukihihaa voi käyttää paikallisen tulehduksen, lihaskipujen tai lievän instabiliteetin 
hoitoon. 

SRX821 · SRX® Universal Kyynärtuki

Universal Kyynärtuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja siinä on kietaistava 
kaksiosainen kiinnitys. Se tukee, antaa kompressiota ja lämmittää paikallisesti. 
Kyynärnivelen ylä- ja alapuoli ovat erikseen säädettävissä tarrakiinnityksellä. Tuen 
ulkopinta on kauttaaltaan silmukkamateriaalia, johon tarrapinta kiinnittyy mihin 
tahansa. Kyynärtukea voi käyttää paikallisten tulehdustilojen, lihasvammojen tai 
lievän instabiliteetin hoitoon.

Koko   Yksi koko

cm   20–30

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan kyynärnivelen keskikohdan ympäri.

Koko   Yksi koko

cm   22–28

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitatataan kyynärnivelen kohdalta.

Koko XS S M L XL

cm 20–23 23–25 25–28 28–31 31–33

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan kyynärnivelen kohdalta.

SRX820 · SRX® Kyynärtuki

Kyynärtuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista. Se antaa 
kyynärnivelle tukea ja kompressiota sekä lämmittää paikallisesti. 
Tuotteen kolmesta osasta tehty toiminnallinen muotoilu ja 
kyynärtaipeen erityisohut materiaali takaavat tuotteen linjakkuuden.  
Tuotteen säädettävyyttä lisäävät tarrakiinnitykset tuotteen  
ylä- ja alaosissa. Kyynärtukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, 
lihasvammojen sekä lievän instabiliteetin hoitoon.. 

Mediroyal SRX® Kyynärpää · 2022 · FI   
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SRX823 · SRX® Tenniskyynärpäätuki

Tenniskyynärpäätuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja sen sisäpinnalla 
on Neptune™ vuoraus. D-lenkillisen kiinnityksen alapinnalle on asetettu 
tukipelotti, joka antaa kevyttä tukea lihaksille. Elastinen hihna antaa 
dynaamista kompressiota ja pitää tuen paikoillaan liikunnan aikana. 
Tarrakiinnitys tekee tuesta monipuolisesti ja joustavasti kiinnitettävän. Tukea 
voi käyttää niin tenniskyynärpää- kuin golfkyynärpäävaivoissa. 

Koko   Yksi koko

cm   20–32

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan 5cm kyynärnivelen alapuolelta.

SRX215 · SRX® Tukeva tenniskyynärpäätuki

Tukeva tenniskyynärpäätuki on tehty joustamattomasta kaksinkertaisesti 
laminoidusta kankaasta. Tuessa on tarrakiinnitteinen pelotti, joka mahdollistaa 
tuen yksilölisen istuvuuden. Tukiremmi on joustamatonta antaen vahvan tuen 
lihaksille. Tarrakiinnitys takaa monipuoliset säätömahdollisuudet. 
Tukevaa tenniskyynärpäätukea voi käyttää sekä tenniskyynärpää- että 
golfkyynärpäävaivoissa.

Koko   Yksi koko

cm   20–32

Mittausohje: Ympärysmitta mitataan 5cm kyynärnivelen alapuolelta.

Mediroyal SRX® Kyynärpää · 2022 · FI
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SRX826 · SRX® Rannetuki Wrap

Rannetuki Wrap on tehty 1,5mm:stä SRX®-materiaalista, jonka ulkopinta on 
tarrakiinnittyvää silmukkamateriaalia ja sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. 
Tuotteen peukaloaukko on helposti puettavissa peukalon ympärille, jonka 
jälkeen tuki kierretään ranteen ympäri ja elastinen hihna vahvistaa kinnityksen. 
Tarrakiinnitys tekee tuesta tukevan, monipuolisen sekä joustavan käyttää. 
Rannetukea voi käyttää paikallisen lihaskivun tai instabiliteetin hoitoon. 
Tuki sopii myös tenniskyynärpään hoitoon vähentäen ranteen liikkeitä ja 
kuormitusta. 

Koko   Yksi koko

cm   12–22

Mittausohjeet: Ymprysmitta mitataan ranteen ympäri. 

SRX825 · SRX® Universal Peukalorannetuki

SRX® Universal Peukalorannetuki on tehty 1,5mm:stä SRX®-materiaalista, 
jonka ulkopinta on silmukkamateriaalia ja sisäpinnalla on Neptune™ vuoraus. 
Peukalolenkki kiinnittyy peukalon ympäri ja rannehihna kiertyy ranteen 
ympäri antaen kevyen tuen sekä peukalolle että ranteelle. Tarrakiinnitys 
tekee säädöistä monipuoliset ja mukautuvat. Tukea voi käyttää paikallisen 
tulehduksen hoitoon sekä ranteen rasitustilojen, lihaskipujen tai lievän 
instabiliteetin hoitoon. 

SRX824 · SRX® Universal Rannetuki

Rannetuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jonka alapinnassa on 
Neptune™ vuori. Elastinen tuki ranteen ympäri antaa hyvän tuen ja 
puristeen. Tarrakiinnitys tekee säädöistä monipuoliset ja mukautuvat. 
Rannetukea voi käyttää paikallisten lihaskipujen sekä insatabiliteetin hoitoon. 
Tuki sopii myös tenniskyynärpään hoitoon vähentäen ranteen liikkeitä ja 
kuormitusta. 

Koko   Yksi koko

cm   12–20

Mittausohjeet: Ymprysmitta mitataan ranteen ympäri.

Koko   Yksi koko

cm   12–20

Mittausohjeet: Ymprysmitta mitataan ranteen ympäri.

Mediroyal SRX® Ranne · 2022 · FI   
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BY MEDIROYAL

Support during Activity, taking you further. 

Mediroyal SRX® · 2022 · FI
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SRX840 · SRX® Selkätuki

Selkätuki on tehty 5mm:stä SRX®-materiaalista,  
joka tukee ja lämmittää alaselkää. Tuen sisä- 
pinnan Neptune™ - materiaalin ansiosta se  
on päällä miellyttävän tuntuinen ja nopeasti  
kuivuva. Tukea on helppo käyttää ja säätää  
edessä olevan tarrakiinnityksen avulla.  
Selkätukea voi käyttää väliaikaisen alaselän kivun hoidossa, 
lihasrasituksessa tai kun halutaan kevyttä tukea. 

SRX841 · SRX® Selkätuki Stable

Vahva selkätuki on tehty hengittävästä elastisesta materiaalista ja 
sen linjakkuuden ansiosta tukea on mielyttävä käyttää vaatteiden 
alla. Tuen selkäpuolella on muoviset vahvikkeet alaselän tukemiseen. 
Tuki pysyy hyvin paikallaan alaselän alueella olevan liukumattoman 
materiaalin ansiosta. Lisätukea antaa kaksoistarrat, jotka kiinnittyvät 
vartalon eteen lisäten yksilöllistä tukea ja puristetta. Selkätukea voi 
käyttää väiaikaisen alaselkäkivun hoitoon, selän rasitustiloissa tai kun 
halutaan alaselän alueelle lisätukea aktiviteetin aikana. 

Koko S M L XL XXL

cm 70–80 80–90 90–100 100–110 110–120

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan vyötärön ympäri.

Koko S M L XL

cm 60–75 75–90 90–120 120–150

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan vyötärön ympäri

Support during Activity, taking you further. 

Mediroyal SRX® Selkätuki · 2022 · FI   
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SRX852 · SRX® Polvituki Multisport

SRX® Polvituki Multisport on tehty 5mm:stä SRX®-materiaalista. Polvitaipeessa 
materiaali on kuitenkin ohennettu 3mm:ksi. Materiaalin leikkaus, anatominen 
muotoilu ja materiaalivalinnat on tehty niin, että saliharjoittelun syväkyykytkin 
sujuvat miellyttävästi sivupanelit tekevät tuesta joustavamman liikkeen aikana. 
Tuki on suunniteltu etenkin multisport- ja cross fit- lajeihin. SRX®-materaali on 
vuorattu Neptune™ materiaalilla, joka tekee tuesta erityisen miellyttävän ja 
nopeasti kuivuvan. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen 
tai ylirasitustilan hoidossa sekä lievän instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun 
hoidossa. 

Koko S M L XL

cm 33–36 36–39 39–42 42–45

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

SRX860 · SRX® Polvituki Impact

SRX® Polvituki Impact on kehitetty suojaamaan polvea iskuilta urheilun aikana. 
Polvituessa on polvityyny CR15-vaahtomateriaalista ja siinä on Kevlar® vuoraus. 
Tuen perusmalli on kuin SRX852, mutta on aavistuksen lyhyempi edestä. 
Anatominen muotoilu takaa hyvän tuen ja istuvuuden ja sivupaneelit tekevät 
tuesta joustavamman liikkeen aikana. Sisäpintaan laminoidun Neptune™ 
vuoren ansiosta tuki on miellyttävän tuntuinen ja nopeasti kuivuva.  Polvitukea 
voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai ylirasitustilan hoitoon, sekä 
lievän instabiliteetin ja väliaikaisen polvikivun hoitoon tai suojaamaan polvea 
iskuilta. 

Koko S M L XL

cm 33–36 36–39 39–42 42–45

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

Mediroyal SRX® Polvi · 2022 · FI
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SRX855 · SRX® Polvinauha Universal

Tämä yksinkertainen, monikäyttöinen, yhden koon polvinauha on tehty 
SRX®-materiaalista ja sen ulkopinta on silmukkamateriaalia. Tuen muotoilu on 
ideaalinen polvilumpiojänteen ongelmien hoidossa. Tarrakiinnitys tekee säädöistä 
monipuoliset ja helpot. Polvilumpiojänteen päälle tuleva tyynypehmuste takaa 
kevyen tuen. Puristeen voimakkuus on säädettävissä tukea kiristämällä. SRX® 
Polvinauha Universalia voi käyttää paikallisen tulehduksen hoidossa, lievissä 
hyppääjän polvi -ongelmissa sekä lievän Osgood-Schlatter taudin hoidossa. 

SRX854 · SRX® Polvinauha

SRX® Polvinauha on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista. Sen sisäpinta on 
paikallaan pysyvää ja ulkopinnalla on tarrapitävää silmukkamateriaalia. Pitävä 
sisäpinta takaa hyvän istuvuuden ja ihokontaktin sekä estää tukea liikkumasta 
liikkeen aikana. Tuessa on tukityyny, joka asetetaan polvilumpiojänteen päälle. 
Tuessa on lisäksi tarranauha, joka mahdollistaa tuen yksilöllisen säädön ja 
sopivan tukevuuden. SRX® Polvinauhaa voi käyttää paikallisen tulehduksen 
hoidossa, hyppääjän polvi -ongelmissa sekä Osgood-Schlatter taudin hoidossa. 

Koko XXS XS S M L

cm 26–29 29–32 32–35 35–38 38–42

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan polvinivelen ympäri.

Koko   Yksi koko

cm   29–42

Mittausohjeet: Ympärymitta mitataan polvinivelen ympäri.

SRX850 · SRX® Polvituki

Polvituki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on  
miellyttävä Neptune™ sisäpinta. Tuki istuu polveen hyvin  
anatomisen muotoilun ansiosta ja se lämmittää polvea liikkeen 
aikana. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen tai  
turvotuksen hoidossa, ylirasitustiloissa  
sekä lievän istabiliteetin tai väliaikaisen  
polvikivun hoidossa.. 

Koko XS S M L XL XXL

cm 29–32 32–35 35–38 38–42 42–46 46–50

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

Mediroyal SRX® Polvi · 2022 · FI   
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  SRX856 
  SRX® Polvituki Wrap

  SRX® Polvituki Wrap on malliltaan lyhyt ja 
  sen vuoksi hyvin monipuolisesti sovitetta- 
  vissa myös pluskokoisiin reisiin ja pohkeisiin. 
  Tuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista: 
  ulkopinta on tarratarttuvaa silmukkamateria- 
  alia ja sisävuoraus on Neptune™-materiaalia. 
  Tuessa on sivuilla spiraalivahvikkeet 
tuomassa lisätukea ja kaksi elastista tarraa, 
jotka voi kiinnittää mihin tahansa tuen pinnalla.  
Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehdustilan, 
turpoamisen tai ylirasitustilan hoidossa. Se 
sopii myös lievän instabiliteetin tai väliaikaisen 
polvikivun hoitoon.

Koko 1 2

cm 29–38 38–52

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

SRX857 · SRX® Polvituki Spiral

Polvituki Spiral on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista ja sisäpinnalla on 
Neptune™ vuoraus. Tuessa on lisätukena kaksi spiraalivahviketta molemmilla 
sivuilla ja polvilumpioaukko. Kaksi elastista ja irroitettavaa tarraa antavat tukea 
ja yksilöllistä kompressiota. Polvitukea voi käyttää paikallisen tulehduksen, 
turvotuksen tai ylirasitustilan hoidossa. Se sopii myös lievän instabiliteetin tai 
väliaikaisen polvikivun hoitoon. 

Koko XS S M L XL XXL

cm 29–32 32–35 35–38 38–42 42–46 46–50

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

SRX851 · SRX® Polvituki lumpioaukolla

Polvituki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on miellyttävä Neptune™ 
 sisäpinta. Tuen polvilumpioaukko vähentää lumpioon kohdistuvaa painetta 
ja samalla se tukee kevyesti polvilumpiota. Anatominen muotoilu takaa 
tuen hyvän istuvuuden ja toiminnalisuuden sekä paikallisen lämmittävän 
vaikutuksen aktiivisuuden aikana. Polvitukea voi käyttää paikallisen 
tulehduksen, turvotuksen tai ylirasitustilaan hoitoon. Se sopii myös lievän 
instabiliteetin tai väliaikaisen polvikivun hoitoon. 

Koko XS S M L XL XXL

cm 29–32 32–35 35–38 38–42 42–46 46–50

Mittausohjeet: Ympärymitta  mitataan polvinivelen ympäri.

Mediroyal SRX® Polvi · 2022 · FI
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SRX858 · SRX® Polvituki sivukiskoilla 

Polvilumpioaukollinen tuki on tehty 3mm:stä 
SRX®-materiaalista ja sen sisäpinnalla on Neptune™ 
vuoraus. Tuen sivuilla on komposiitista ja alumiinista 
valmistetut kevytrakenteiset nivelelliset sivukiskot, 
jotka tuovat polvelle lisätukea ja vakautta. 
Kaksi elastista ja irroitettavaa tarraa antavat 
polvinivelelle yksilöllistä kompressiota. Polvitukea 
voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen 
tai ylirasitustilan hoidossa. Sitä voi käyttää myös 
kohtalaisten ligamentti- tai kierukkavammojen 
hoitoon. 

Koko XS S M L XL XXL

cm 29–32 32–35 35–38 38–42 42–46 46–50

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

SRX859 · SRX® Polvituki Wrap sivukiskoilla

Polvituki Wrap sivukiskoilla on monipuolisesti sovitettavissa 
pluskokoisiinkin reisiin tai pohkeisiin. Tuki on tehty 3mm:stä SRX®-
materiaalista: ulkopinta on tarratarttuvaa silmukkamateriaalia ja 
sisävuoraus on Neptune™ -materiaalia. Tuen sivuilla onkomposii-
tista ja alumiinista valmistetut kevytrakenteiset nivelelliset sivukiskot 
tuomaan polvelle lisätukea ja vakautta. Kaksi elastista ja irroitettavaa 
tarraa antavat polvinivelelle yksilöllistä kompressiota. Polvitukea 
voi käyttää paikallisen tulehduksen, turvotuksen tai ylirasitustilan 
hoidossa. Sitä voi käyttää myös kohtalaisten ligamentti- tai 
kierukkavammojen hoitoon.

Koko 1 2

cm 29–38 38–52

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan polvinivelen ympäri.

Mediroyal SRX® Polvi · 2022 · FI    
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SRX870 · SRX® Pohjetuki

SRX® Pohjetuki on tehty 1,5 mm:stä SRX®-materaalista, jossa on Neptune™ 
sisävuoraus.  Tuki on korkeaelastista kompressiomateriaalia, joka antaa hyvän 
tuen pohjelihaksille. Kaareva, anatominen muotoilu pohkeiden alueella antaa 
lihaksille tehoa liikkeen aikana. Tuotteen puriste on erilainen riippuen tuotteen 
koosta. Pienempi koko antaa vahvemman puristeen. Tuen alaosassa on kolme 
stop-saumaa, jotka mahdollistavat tuen pituuden muuttamisen tarvittaessa. 
Tukea voi käyttää lihasvammojen tai –kivun hoidossa, paikallisen tulehduksen 
tai akillesalueen ongelmien hoitoon.

Koko XS S M L XL XXL

cm 33–34 34–37 37–40 40–42 41–44 43–46
Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan pohkeen paksuimman kohdan ympäri. 
Huomioitavaa on, että pohkeen muoto voi vaikuttaa tuen yksilölliseen istuvuuteen. Tuen 
pituuttaa voidaan lyhentää akilleksen yläpuolelle, jos se on liian pitkä. Leikkaa tuotetta 
stop-sauman alapuolelta. 
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SRX871 · SRX® Nilkkatuki

SRX® Nilkkatuki on tehty 3mm:stä SRX®-materiaalista, jossa on Neptune™ 
vuoraus sisäpinnalla. Materaaali antaa hyvää tukea ja puristetta sekä lämmittää 
paikallisesti. Jalan alle kiinnitetty elastinen remmi antaa nilkalle lisää tukea 
ja puristetta. Nilkkatukea voi käyttää lämmittävänä ja kevyenä tukena  ja 
puristeena nilkan ympärillä lievän nilkkavamman jälkeen.

 Koko XS S M L XL

 cm 19–20 20–21 21–23 23–25 25–27

 Kengän koko 
35–37 38–40 40–42 42–44 44–46

 
 EUR

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan nilkan ympäriltä, malleolin yläpuolelta.  
Kengän kokoa voi myös käyttää koon määrittäjänä. Jos ympärysmitta ja kengän  
koko eivät kohtaa, kannattaa nilkkatuen koko valita ympärysmitan mukaan. 

SRX875 · SRX® Nilkkatuki Stable

Vahva, nauhoitettu nilkkatuki on nylon-materiaalia ja se on 
vuorattu ilmaverkkomateriaalilla. Akilleksen ympärillä on elastinen, 
joustava alue vähentämään jänteen puristetta. Iltti on SRX® 
puristettua CR-vaahtoa. Säädettävyyttä ja yksilöllistä vakautta 
tuovat nylon-remmit kulkevat ristikkäin jalan alta ja kiinnittyvät 
tuen molemmille sivuille. Leveä nauha tuen yläreunassa pitää 
kiristetyt nauhat ja remmit paikoillaan. Nilkkatukea voi käyttää 
nilkan mekaanisena tukena ja vakauttajana lievän tai kohtalaisen 
nilkkavamman jälkeen. Tai sitä voidaan käyttää tukemaan löysää 
nilkkaa liikunnan aikana. 

 Size XS S M L XL

 cm 19–20 20–21 21–23 23–25 25–27

 Kengän koko 
35–37 38–40 40–42 42–44 44–46

 
 EUR

Mittausohjeet: Ympäsrymitta mitataan nilkan ympäri, malleolin kohdalta.  
Kengän kokoa voi myös käyttää koon määrittäjänä. Jos ympärysmitta ja kengän  
koko eivät kohtaa, kannattaa nilkkatuen koko valita ympärysmitan mukaan. 

Koko Yksi koko

cm 18–24

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan nilkan ympäri, malleolin kohdalta.

SRX872 · SRX® Nilkkatuki Universal

Yhden koon nilkkatuki on pyörökudottua kangasta, jossa on elastista 
kierrelankaa. Se tuo nilkalle kevyttä tukea ja puristetta. Jalan alle kiinnitetty 
elastinen remmi tuo nilkalle lisätukea ja puristetta. Nilkkatukea voi käyttää 
kevyenä tukena ja puristeena lievän nilkkavamman jälkeen. 

Mediroyal SRX® Nilkka · 2022 · FI   
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SRX990 · SRX® Kylmä Wrap – polvelle, nilkalle, kyynärpäälle, 
 olkapäälle

SRX® Kylmä Wrap on monikäyttöinen, jäällä ja vedellä täytettävä tuote, joka voidaan 
kietoa loukkaantuneen ruumiinosan ympärille. Tuote sisältää jääpussin ja kääreen, 
jossa on kaksi pitkää tarraa pitämään tuotteen paikallaan olkapään, kyynärpään, 
polven tai nilkan ympäri. Kylmä Wrapia tulee käyttää vain 20–30 min kerrallaan. 
Tuotetta ei saa pukea suoraan paljaalle iholle vaan alla tulee olla pyyhe suojaamaan 
ihoa. Kylmä Wrapia voi käyttää akuutin vamman kylmähoidossa. 

Yksi koko

SRX880 · SRX® Lämpö- & Kompressiohousut

SRX® Lämpö- & Kompressiohousut ovat yhdistelmä erityisen joustavaa 
0,7mm:stä CR-materiaalia ja 1mm:stä SRX®-kompressiomateriaalia. Housujen 
sisäpinnassa on Neptune™ vuori. SRX® kompressiomateriaali on tehty 
korkeatiheisemmästä materiaalista. Sitä on käytetty reiden etuosassa ja 
nivusten alueella antamaan hyvää tukea ja puristetta. Housujen takaosa on 
etuosaa korkeampi antaen alaselkään lämpövaikutusta. Vyötärön ympärillä on 
säädettävä kiristysnyöri. Housuja voi käyttää paikalliseen lihasten lämmitykseen 
tai tukemaan pakaroita, reisiä ja nivusaluetta. Puriste voi parantaa verenkiertoa 
ja elastisuutta alueen lihaksistossa. 

Koko XS S M L XL

cm 60–75 70–85 80–95 90–105 105–115

Mittausohjeet: Vyötärön ympärysmitta on määrittävä tekijä kokoa valittaessa, vaikkakin 
vartalon rakenne voi vaikuttaa tuotteen istuvuuteen.  Materiaali on ultrajoustavaa, joten 
sama ympärysmitta voi mennä kahteen eri kokoon. 

Mediroyal SRX® Lämpö- & Kompressiohousut · Kylmä Wrap · 2022 · FI
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SRX700 · SRX® Kompressiosukat · Valkoinen
SRX701 · SRX® Kompressiosukat · Musta

SRX® Kompressiosukat on kehitetty yhdessä  
Ruotsin käsipalloliiton kanssa Ruotsin mies-  
ja naiskäsipallomaajoukkueille. 

Sukissa on asteittainen, lääkinnällinen puriste (puristeluokka, ccl 2), joka 
vähentää pohjelihasten väsymistä pitkäkestoisen urheilun aikana. Sukat on 
uniikki yhdistelmä kuituja: kestävää ja miellyttävää bambu-kuitua, aktiivista 
antimikroobista puuhiiltä ja nylonia. Sukkien elastinen kuitu on lateksitonta 
lycraa. SRX® sukissa on anatominen muotoilu; pohje on ympärysmitoiltaan 
suurempi ja puristeltaan voimakkain alue on nilkassa, josta puriste kevenee 
asteittain. Varpaiden ja kantapään alueet on vahvistettu, jotta ne ovat kestävät 
extreme-urheilussa. Sukkien yläosa on joustava ja puristamaton. Sukkien 
pituus on joustava, joilloin se sopii sekä normaaleille että pitkille säärille. 

SRX®Kompressiosukat vähentävät pohjelihasten väsymistä, nopeuttavat 
toipumista, ehkäisevät turvotusta vamman jälkeen ja parantavat nivelen 
liikkeen laajuutta.

Koko Kengän koko Pohje ymp. Nilkka ymp.

 XS 34–37 23–33 cm 16,5–19 cm

 S 37–39 28–38 cm 19–21,5 cm

 M 40–43 33–45,5 cm 21,5–24 cm

 L 44–47 35,5–46 cm 23–26,5 cm

 XL 48– 38,5–51,5 cm 26,5–32 cm

Mittausohjeet: Ympärysmitta mitataan pohkeen paksuimmasta kohdasta ja nilkan 
ympäri. Kengän koko on myös koon määrittäjä. Jos ympärysmitat ja kengän  
kokomitta eivät kohtaa, kannattaa sukkien koko valita ympärymittojen mukaan.

Mediroyal SRX® Kompressiosukat · Urheilulaukku · 2022 · FI   

SRX042 · SRX® Urheilulaukku · Musta

Vesitiivistä urheilulaukkua (tilavuus 42 litraa) voi käyttää myös 
selkäreppuna. Se on valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä 
materiaalista ( nailon, TPU). Olkahihnoissa on solkikiinnitykset,  
joten hihnat ovat helposti ja nopeasti irroitettavissa. Laukun  
päällä on läpinäkyvä tasku käyntikortille. Laukun toisella sivulla  
on teksti SRX® by Mediroyal.

Nopea  
kuivuminen

Lisää  
verenkiertoa

Nopeuttaa 
palautumista

Antibakteerinen 
ja luonnollinen 
hajunpoistaja

Hyvä 
eristyskyky

UV-kestävä
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Mediroyal Nordic AB on ruotsalainen 
lääkinnällisiin tuotteisiin keskittynyt yhtiö,  
joka kehittää toiminnallisia ortotiikan  
ratkaisuja yli 20 vuoden kokemuksella. 

Me tuotamme omat tuotteemme ja 
materiaalimme omissa tuotantolaitoksissamme 
Taiwanissa, Kiinassa, ja viemme tuotteita yli 50 
maahan.
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Turun Tukikohta Oy

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

Orthoses are our passion

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

info@mediroyal.se · www.mediroyal.se


