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INDICATIES ERIX 1 - 2:
• Acromio-claviculaire instabiliteit
• Rotator cuff letsels
• Schouderluxaties
• Spierletsels en schouderinstabiliteit

Erix 1 - Functionele & revalidatie schouderorthese

Erix 1 - 2 - 3
Het innoverend concept voor schouderpathologieën

KENMERKEN:
• Verhoogt proprioceptie en bio-feedback door combinatie van elastische en niet-elastische materialen.
• Zorgt voor mechanische stabiliteit, abductie (tot 70°) en controle van rotatie.
• Modulair systeem bestaande uit schouderband, borstband, straps en pads.  Deze zorgen samen voor 

ongelimiteerde mogelijkheden voor individuele stabiliteit en steun.
• Ideale orthese voor ligamentaire letsels en spierletsels met betrekking tot het schoudergewricht.
• Kan tijdens sport- en werkactiviteiten gedragen worden.

Erix 2 - Unieke functionele schouderorthese
KENMERKEN:
• Vereenvoudigde versie van de Erixone schouderorthese.
• Semi-elastische banden dragen bij tot anterieure / posterieure steun aan het schoudergewricht.
• Bijkomende strap bovenaan zorgt voor ‘lifting’ van de schouder indien noodzakelijk.
• Interieure siliconebanden bieden verhoogde proprioceptie en bio-feedback.

Maat Omtrek Code links Code rechts

XS 24 - 28 cm MR990L/XS MR990R/XS

S 28 - 32 cm MR990L/S MR990R/S

M 32 - 35 cm MR990L/M MR990R/M

L 35 - 38 cm MR990L/L MR990R/L

XL 38 - 42 cm MR990L/XL MR990R/XL

Maat Omtrek Code links Code rechts

XS 24 - 28 cm MR960L/XS MR960R/XS

S 28 - 32 cm MR960L/S MR960R/S

M 32 - 35 cm MR960L/M MR960R/M

L 35 - 38 cm MR960L/L MR960R/L

XL 38 - 42 cm MR960L/XL MR960R/XL
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Erix 3 - Voor neurologische en muskuloskeletale aandoeningen 
KENMERKEN:
• Ontwikkeld voor mensen met luxatieproblemen na een beroerte of neurologische aandoening, 

instabiliteit van het schoudergewricht na trauma of wanneer stabiliteit nodig is of spanning dient 
weggenomen te worden van het schoudergewricht.

• Gepatenteerd systeem bestaande uit combinatie van verstevigde materialen en silicone straps aan de 
binnenzijde.  Deze helpt de functie van de SIT-schouderspieren om de schouder in een posterieure en 
veilige houding te positioneren. (supraspinatus, infraspinatus en teres minor)

• Individueel aanpasbare aantrekband voor enkelvoudige of dubbelvoudige effect mbt ophanging.
• Optimaal ademend en geperforeerde NeoTex textiel.
• Gevoelige huid: mits gebruik van meegeleverde velcro als soepel alternatief voor klassieke tape of 

kinesiotape te gebruiken.
• Individueel aanpasbaar.
• Extra ‘arm sling kit’ verkrijgbaar om het schoudergewricht extra te ontlasten.  Universele maat en alleen 

in combinatie met de Erixthree.

INDICATIES ERIXTHREE:
• Acromio-claviculaire instabiliteit
• CVA 
• Dislocatie/subluxatie van het glenohumerale gewricht
• Drophand
• Hersenletsels
• Instabiliteit
• Post-trauma

Erix 1 - 2 - 3

Maat Omtrek Code links Code rechts

XS 24 - 28 cm MR940L/XS MR940R/XS

S 28 - 32 cm MR940L/S MR940R/S

M 32 - 35 cm MR940L/M MR940R/M

L 35 - 38 cm MR940L/L MR940R/L

XL 38 - 42 cm MR940L/XL MR940R/XL

Erix 3 Armsling kit Uni - Code MR941


