
BOSTON LITE™
Täysin uudenlainen 
versio Soft Brace:sta!

• Uusi design

• Ohut

• Kevyt

• Joustava

• Erillinen sisäosa

• Ilmava materiaali

• Integroidut soljet



BOSTON LITE™
Täysin uudenlainen versio Soft Brace:sta!

Boston LITE™ on jatkokehitetty versio tavalli-
sesta Soft Brace:sta, joka on ollut markkinoilla 
useiden vuosien ajan.
Uuden tekniikan ansiosta korsetti on ohuempi 
ja samalla ilmavampi, mutta silti yhtä stabiili kuin 
ennen.

Boston LITE on saanut uusia toimintoja sillä, 
että vahvistusmateriaali ”leivotaan” muovin si-
sään ja siten reiät ovat mahdollista tehdä näiden 
eri vahvistussegmenttien lävitse.

Uudenlaiset matalaprofiiliset soljet ja tyylikäs 
ulkonäkö edustaa kosmeettisempaa designia

Korsetti toimitetaan erillisen sisäpehmusteen 
kanssa, joka valmistetaan ”3D-Spacer”-verk-
kokankaasta. Kangas pitää pois kosteuden 
ja kuumuuden pitäen ihon viileän ja kuivan 
tuntuisena.  Samalla se toimii pehmusteena ja 
jakaa paineen tasaisesti keholle. Pehmustetta 
käytetään tavallisen aluspaidan sijaan.
Solkia on kehitetty kosmeettisempaan suun-
taan niin,  että ne ovat matalaprofiiliset ja 
tyylikkäämmän näköiset.
Boston LITE:n kiinnitys on saatavana ainoastaan 
taakse.

Korsetin joustava ja ohut rakenne jättää tilaa   
paksummalle pehmusteelle.



BOSTON SOFT 
BODY JACKET

ALKUPERÄINEN

Boston Soft Body Jacketia voidaan nyt myös tilata 

integroidulla kehikkorankenteella tai irrotettavalla 

kehikolla. Käyttämällä eri kehikkorakenteita on hel-

pompi rakentaa tilaa esim. hengitysletkuille, ilma-au-

koille, tyrälle sekä muille pukemista tai käyttöä 

helpottaville ratkaisuille. 

Kehikon ulkopuoli voidaan tilata eri kuvioilla - sa-

mat  kuviot mitä on saatavana skolioosikorsettiin. 

Sisäpuolella oleva polyeteenistä valmistettu muo-

viosa on saatavana ainoastaan valkoisena. Tilaus-

kaavakkeessa määritellään minkälainen Soft Body 

Jacket halutaan tilata. Päivitetty tilauskaavake on 

ladattavissa nettisivuiltamme www.camp.fi.

Esivalmistettu korsetti, joka on tarkoitettu potilaille, joilla 
lihasvoima on alentu nut, vartalon kontrolli on heikko tai jotka 
eivät muusta syystä voi käyttää kovaa ortoosia. Moduulin ul-
kopuoli on valmistettu hieman kovemmasta polyeteenistä 
kuin sisäpuoli. Valkoisessa perusmoduulissa, jota on saatavana 
30 kokoa, on 15° lordoosikulma, kiinnitys takana sekä avoka-
navat. Boston Soft Body Jacketia voi tilata myös muun värise-
nä, eri lordoosikulmilla ja avo- tai umpikanavilla. Korsetin alla 
tulee käyttää aluspaitaa. 



Indikaatiot:
Neuromuskulaariset skolioosit, ryhdin kontrollointi ja post-operatiivinen tuki. 

Tuotenro. Malli Tuotekuvaus Malli Lordoosikulma
29707 Boston Soft, orginaali Standardimoduuli Avokanavat 15o

29708 Boston Soft, orginaali Mittatilaus Avokanavat Valittavissa
29709 Boston Soft, orginaali Standardimoduuli Umpikanavat 15o

29710 Boston Soft, orginaali Mittatilaus Umpikanavat Valittavissa
29719 Lisänauhat soljilla Malleihin 29707-29710 5 x 30,5 cm
29725 Boston LITE (sis. 1 pehmusteen) Moduuli, ei viimeistelty J1 - Y4A 15o

29726 Boston LITE (sis. 1 pehmusteen) Moduuli, ei viimeistelty Mittatilaus 15o

29728 Boston LITE (sis. 1 pehmusteen) Viimeistelty Mittatilaus 15o

29729 Boston LITE (sis. 1 pehmusteen) Viimeistelty J1 - Y4A 15o

29730 Lisäpehmuste Boston LITE:n 1 - 6*
29731 Lisänauhat Boston LITE:n Setti jossa 3 nauhaa/solkea Yksi koko

”Proven Orthosis for 
supportive treatment.”

”The major advantage of this orthosis was a 
marked improvement in sitting stability in 80% 
of patients.”

Letts et al: St. Amant Rehabilitation Centre & Winnipeg Children’s 
Hospital, University of Manitoba, Canada

*Koot Boston LITE pehmusteeseen kattavat 2 kokoa moduulista (J1/J2 = koko 1, J3/J4= koko 2)

BOSTON LITE™


