
SUPPORT FOR BETTER  LIFE

Patella-polvituki on erityisesti kehitetty olemaan 

apuna erilaisissa hoitoa tarvitsevissa polvilumpio-

ongelmissa. Kuvassa olevassa Patella-tuessa patel-

latyyny on lateraalipuolella. Ortoosi antaa kevyen 

tuen ja siinä on sivuilla ruostumattomasta teräk-   

sestä olevat kierrejouset.

•	 Irrotettava	patellatyyny,	jonka	tuentaa	

 voidaan helposti säätää.

•	 Reiden	ja	pohkeen	ympäryksen	säädöt

•	 Erittäin	pehmeä	ja	muotoutuva	materiaali	

 polvitaipeen kohdalla

•	 Yläreunassa	olevat	vetosilmukat

•	 Silikoninauhat	sisäpuolella	estävät	tuen

 liukumisen alas

•		Muotoon	ommeltu	patella-aukko

•		Erinomainen	tuenta,	joka	parantaa	asento-	

 ja liikeaistia sekä lisää verenkiertoa tuettavalla   

 alueella

www.camp.se

SVERIGE
042-25 27 01
042-25 27 25
mail.sweden@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no

Tel
Fax

Minor	ortoosia	on	saatavana	sekä	pujotettavana	että	avat-

tavana mallina. Ortoosit antavat kevyen tuen ja niissä on 

sivuilla ruostumattomasta teräksestä olevat kierrejouset.

•	Reiden	ja	pohkeen	ympäryksen	säädöt

•	Erittäin	pehmeä	ja	muotoutuva	materiaali	

  polvitaipeen kohdalla

•	Yläreunassa	olevat	vetosilmukat

•	Silikoninauhat	sisäpuolella	estävät	tuen	liukumisen	alas

•	Muotoon	ommeltu	patella-aukko

•	Erinomainen	tuenta,	joka	parantaa	asento-	ja	

  liikeaistia sekä lisää verenkiertoa tuettavalla alueella 

Patella Minor

Patella

Minor	Wrap

Minor

Uudenlaiset 
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Sopivastitoimiva

Optima	Wrap

Optimaa on saatavana sekä pujotettavana että kiedottava mallina. 

Säädettävällä	nivelellä	varustetut	ortoosit	sekä	stabiloivat	että	

vähentävät	nivelen	kuormitusta.	Molemmissa	malleissa	on	useita	

sisäänrakennettuja	toimintoja,	mitkä	antavat	niille	laajan	käyttöalu-

een. Osa toiminnoista voidaan helposti poistaa jos niitä ei tarvita.

•	Irrotettava	hyperekstensionauha	yliojennuksen	estämiseksi

•	Rajoitinnauhat	antavat	lisätukea	patellan	alapuolella	

			A-P	suunnassa.

•	Reiden	ja	pohkeen	ympäryksen	säädöt

•	Neljä	erillistä	muotoon	ommeltua	D-lenkillistä	nauhaa

•	Erittäin	pehmeä	ja	muotoutuva	materiaali	polvitaipeen	kohdalla

•	Yläreunassa	olevat	vetosilmukat

•	Silikoninauhat	sisäpuolella	estävät	tuen	liukumisen	alas

•	Muotoon	ommeltu	patella-aukko

•	Erinomainen	tuenta,	joka	parantaa	asento-	ja	liikeaistia	sekä	

  lisää verenkiertoa tuettavalla alueella 

Optima

Optima

Erinomainenistuvuus

Helpoo
käyttää

Kiskoissa	on	reiät,	joiden	läpi	hyper-

ekstensionauha on helppo pujottaa ja 

tarvittaessa poistaa. Hyperekstensionauha 

suljetaan	reiden	etupuolelta,	jotta	käyttäjän	

on helppo pukea ja riisua tuki sekä säätää 

”vedon” voimakkuutta.

Patellan alapuolella on kaksi ristikkäistä 

nauhaa.	Nämä	nauhat	estävät	tibian	

työntymistä	eteenpäin	-	mikä	antaa	lisätukea	

polvinivelelle	A-P	suunnassa.	Jos	nauhoja	ei	

tarvita voidaan ne helposti leikata irti.

Optima-malleissa	on	säädettävällä	ROM	nivelellä	

varustetut	sivukiskot.	Esimuotoillut	kiskot	helpot-

tavat sovitusta. Tuen kanssa toimitetaan valikoima 

säätöpaloja	liikeradan	määrittelemiseksi.	Nivel	on	

valmiiksi 10° fleksioon asennettu.

Optima	malleissa	(35702	ja	35703)	on	useita	lisätoimintoja,	jotka	tekevät	

tuista viimeistellyn ja monipuolisesti toimivan.

Kanttinauhoja ei tarvita. 
Voidaan leikata ilman 
rispaantumista (35701).

Materiaali	on	ominaisuuksiltaan	
hengittävä ja kosteutta ulos siirtävä.

Pehmeän tun-
tuinen iholla.

Sileä	ulkopinta	ei	
takerru vaatteisiin 
kiinni.

SELECTIONIN	polvitukien	suunnittelun	ja	kehitystyön	

aikana	on	lähtökohtana	ollut	polven	anatominen	

rakenne. Patella-aukon muotoilu on suunniteltu 

sopimaan patellan anatomiseen muotoon.

Polven takana oleva alempi tarranauha on sijoitettu 

niin,	että	se	parantaa	tuen	paikallaan	pysymistä.	

Siksi	nauha	sijaitsee	säärilihaksen	yläpuolella	

Gastrognemius-lihaksen yläosassa. Tämä estää 

tukea liukumasta alas.

Olemme	valinneet	SELECTION	polvitukiin	

erilaisen materiaalin. Uusi ja moderni kangas-

yhdistelmä,	joka	kohtaa	käyttäjien	toiveet.	

SELECTION-materiaali	on	ohutta	ja	sileäpintaista	

ja se antaa ihon hengittää eikä tunnu kuumalta. 

Tarranauhat ja kiinnikeosat ovat erittäin matala-

profiilisia ja tekevät tuesta huomaamattoman. 

Koska	materiaali	ei	tarvitse	kanttinauhoja,	

voidaan	sitä	leikata	ilman,	että	se	rispaantuisi	

(35701).


