
PROPRIOSEPTIIVISTA 
STIMULOINTIA 
koko keholle!

• Parantaa syvätuntoa
• Parantaa kehontuntemusta
• Lisää hienomotoriikkaa
• Parantaa kehon hallintaa, siten että 

käsien ja jalkojen liikkeet muuttuvat 
helpommiksi

www.camp.fi



Elements Body on lycraneuloksesta valmistettu ortoosi, joka on rakennettu useasta 
kangaskaitaleesta. Ortoosi on valmistettu siten, että se antaa jatkuvaa proprioseptiivista 
palautetta paineen ja vastuksen muodossa vartalolle ja raajoille.

Puvun toiminta perustuu siihen, että se istuu napakasti kehoa vasten antaen paineen tunteen vartalolle ja raajoille 
ja siten lisää ryhtiä ja stabiliteettia. Lisäämällä asentoaistien herkkyyttä, proprioseptiikkaa - (henkilön kykyä aistia 
eri raajojen asentoa ja liikettä) voidaan parantaa myös hienomotoriikkaa sekä toiminnallisia suorituksia. Erilaisten 
materiaalin vahvistuksien avulla voidaan kontrolloida fleksiota, ekstensiota, pronaatiota ja supinaatiota. 

Elements Body:n käyttöedut
• Parantaa syvätuntoa (kykyä aistia kehon eri  
 osien asentoa ja liikettä)
• Parantaa kehontuntemusta
• Lisää hienomotoriikkaa
• Parantaa kehon hallintaa, siten että käsien  
 ja jalkojen liikkeet muuttuvat helpommiksi

Ketkä voivat käyttää Elements Body:a?
Element Body:a voidaan käyttää seuraavien
neurologisten tilojen aiheuttaman korkean tonuksen
hoidossa ja vähentämisessä:

• Cerebral pares

• Synnynnäinen aivovamma

• Synnynnäinen selkäydinvamma

• Pikkuaivojen rappeuma (ataksia)

• Atetoosi

• Spina Bifida

• Halvaus

• MS

Muut syyt:
Elements Body:a voidaan myös käyttää nivelinstabiliteetin
ja sensoristen toimintojen menetyksestä aiheutuvien
tilojen hoidossa:

• Pysyvästi matala tonus
• Ehlers-Danlosin syndrooma
• Yliliikkuvuus, nivelten laksiteetti

Kuinka Elements Body:a käytetään?
Paras tulos saavutetaan kun ortoosia käytetään vähintään 6 tuntia päivässä. Pukua tulee aluksi käyttää lyhyempiä aikoja ja
tasaisesti lisätä käyttöaikaa kunnes 6 tuntia päivässä saavutetaan. Pukua ei tule käyttää yli 8-10 tuntia päivässä.

HUOM! Elements Body ortoosia ei tule käyttää yöllä.



Mitan otto
Ortoosi tilataan ja valmistetaan yksilöllisten mittojen 
mukaisesti, jotta puku saadaan napakasti istuvaksi. Ortoo-
si voidaan tehdä kokovartalo -puvuksi lyhyillä tai pitkillä 
hihoilla ja lahkeilla ja käsineiksi avoimilla tai suljetuilla 
sormiosilla. Vahvistukset ja vetoketjut voidaan ommella 
tuennan tai toiminnallisuuden tarpeen mukaisesti.
Puvun mallin päättää terveydenhuollon ammattilainen 
usein yhdessä lääkärin kanssa. Mittojen ottaminen 
edellyttää koulutuksen saamista.

Elements Body tuotteet voidaan pestä koneessa 40°C.
Niitä ei saa kuivattaa kuivausrummussa. Ilmakuivaa
yön yli.

Elements Body-ortoosi voidaan tilata eri väriyhdistel-
minä. Perusmateriaalin, vahvistusten ja saumojen
väri voidaan määritellä erikseen käyttäjän toiveiden
mukaisesti.

Camp tarjoaa mahdollisuuden tehdä muutoksia Elements 
Body-ortooseihin 8 viikon ajan toimituksesta ilman kustannuksia
(ainoastaan silloin kun mittoja halutaan pienentää).

Mittatilauskaavakkeet ja tutkimukset voit tilata
Camp Scandinaviasta 09-3507630
tai info@camp.fi.

Kliiniset tutkimukset
1980-luvulta asti tehdyt tutkimukset osoittavat
kuinka lycrapohjaisesta materiaalista valmistetut
dynaamiset ortoosit kontrolloivat poikkeavaa
lihastonusta, stabiloivat kehoa ja lisäävät
toiminnallisia kykyjä henkilöillä, joilla on
neurologisia häiriöitä. Useimmat tutkimukset
ovat tehty lapsilla, joilla on Cerebral Pares - CP.
Voit tilata artikkeleita ja kliinisiä tutkimuksia
Camp Scandinavian asiakaspalvelusta.

Elements Body Sovitushiha
Sovitushiha on muotoiltu käytettäväksi Elements Bodyn arviointi-prosessissa. Se auttaa potilastyötä tekeviä arvioimaan 
tarpeen ennen kuin yksilöllisesti valmistettu ortoosi valmistetaan. Sovitushihaa tulee käyttää vain arviointiajanjaksolla 
2-4 viikkoa.

Käyttöalueet: Cerebral pares, Aivohalvaus, ADHD, Downin syndrooma, autismi tai Ehlers-Danlosin syndrooma.

Tuotenro. Koko Vas/Oik Ranne 
cm

Kyynärpää 
cm

Hauis
cm

39344  0008 XXX-Small Bilat. 11-12 16-18 16-18

39344  0009 XX-Small Bilat. 12-13 18-20 18-20

39344  0010 X-Small Bilat. 13-14 20-22 20-22,5

39344  0011 Small Bilat. 14-15 21-23 22,5-25

39344  0012 Medium Bilat. 14-16 22-25 24-27

39344  0013 Large Bilat. 16-18 25-28 27-30

39344  0014 X-Large Bilat. 18-20 28-31 30-33

39344  0015 XX-Large Bilat. 20-22 31-34 33-37
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Lisätietoa mitan otosta ja tilaamisesta löytyy valitun 
tuotteen alta kotisivultamme.
Elements Body voidaan tilata myös Configuraattorilla 
-yksilöllisten tuotteiden tilausohjelmalla. Lisätietoa 
Configuraattorista löytyy kotisivultamme otsikon 
Configuraattori alta.

Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme. 
Alla asiakaspalvelun yhteystiedot.

Elements Body Sukka on kankainen nilkka-jalkaortoosi, 
joka on muotoiltu sukan tavoin. Sukka tarjoaa kevyen 
ja tasaisen kompression ja se valmistetaan mittojen 
mukaan. Sukka on saatavissa yhdellä tai useammal-
la vahvistuksella, joilla voidaan ohjata jalan asentoa. 
Vahvistusten muotoilu ohjaa jalkaa oikeaan asentoon 
sensoorisen ja proprioseptiivisen palautteen luomisek-
si. Sukassa on edessä vetoketju ja varvasosa on suljettu. 
Saatavilla on useita eri värivaihtoehtoja  

Elements Body Sukka

Support for Better Life!

Tuotenro Malli

39300  0000 Liivi ilman hihoja

39301  0011 Liivi lyhyillä hihoilla

39301  0013 Liivi pitkillä hihoilla

39305  0000 Body ilman hihoja

39306  0011 Body lyhyillä hihoilla

39306  0013 Body pitkillä hihoilla

39310  0011 Puku ilman hihoja/lyhyet lahkeet

39310  0012 Puku ilman hihoja/¾ lahkeet

39310  0013 Puku ilman hihoja/pitkät lahkeet

39311  0011 Puku lyhyillä hihoilla/lyhyet lahkeet

39311  0012 Puku lyhyillä hihoilla/¾ lahkeet

39311  0013 Puku lyhyillä hihoilla/pitkät lahkeet

39312  0011 Puku pitkillä hihoilla/lyhyet lahkeet

39312  0012 Puku pitkillä hihoilla/¾ lahkeet

39312  0013 Puku pitkillä hihoilla/pitkät lahkeet

39320  0011 Housut lyhyillä lahkeilla

39320  0012 Housut ¾ pitkillä lahkeilla

39320  0013 Housut pitkillä lahkeilla

39330  0000 Käsine ilman sormia

39331  0000 Käsine sormilla

39335  0000 Pitkä käsine ilman sormia

39336  0000 Pitkä käsine sormilla

39344  0000 Hiha


