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Elements Body
Elements Body on lycraneuloksesta valmistettu ortoosi, joka on rakennettu useasta 
kangaskaistaleesta. Ortoosi on valmistettu antamaan 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, pronaa-
tiota ja supinaatiota.

Käyttöalueet: Cerebral Pares, synnynnäinen aivovamma, synnynnäinen 
selkäydinvamma, pikkuaivojen rappeuma (ataksia), Atetoosi, Spina Bifida, halvaus, 
MS, pysyvästi matala tonus, Ehlers-Danlosin syndrooma, yliliikkuvuus - nivelten 
laksiteetti.

Muuta: Ortoosi tilataan ja valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaisesti. Ortoosi 
voidaan tehdä kokovartalo-puvuksi lyhyillä tai pitkillä hihoilla ja lahkeilla 
ja käsineiksi avoimilla tai suljetuilla sormiosilla. Vahvistukset ja vetoketjut voidaan 
ommella tuennan tai toimintakyvyn tarpeen mukaisesti. Puvun mallin päättää 
terveydenhuollon ammattilainen usein yhdessä lääkärin kanssa. Mittojen ottaminen 
edellyttää koulutuksen saamista.Paras tulos saavutetaan kun ortoosia käytetään 
vähintään 6 tuntia päivässä. Pukua tulee aluksi käyttää lyhyempia 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.Saadaksesi 
tilauskaavakkeita, artikkeleita ja kliinisiä tutkimustuloksia ota yhteyttä Camp Scandi-
navian asiakaspalveluun.

Tuotenro. Malli

39300 EB liivi ilm. hihoja

39301 EB liivi lyh.hihat

39301 EB liivi pitk. hihat

39305 EB Body ilm. hihoja

39306 EB Body lyh.hihat

39306 EB Body pitk. hihat

39310 EB puku ilm. hih./lyh. lahk.

39310 EB puku ilm. hih./¾ lahk.

39310 EB puku ilm. hih./pitk. lahk.

39311 EB puku lyh. hih/lyh. lahk.

39311 EB puku lyh. hih/¾ lahk.

39311 EB puku lyh. hih/pitk. lahk.

39312 EB puku pitk. hih/lyh. lahk.

39312 EB puku pitk. hih/¾ lahk.

39312 EB puku pitk. hih/pitk. lahk.

39320 EB housut lyh. lahkeet

39320 EB Housut ¾ pitkillä lahkeilla

39320 EB housut pitk. lahkeet

39325 EB Sukka

39330 EB lyhyt käsine ilm. sormia

39331 EB lyhyt käsine sormilla

39335 EB pitkä käsine ilm. sormia

39336 EB pitkä käsine sormilla

39340 EB hiha

39344 EB Sovitushiha
UUTUUS!

Voit myös tilata mittojen mukaan 
digitaalisesti “Allard Configurator” 
-sovelluksen kautta verkkosivuilt-
amme. Ota yhteyttä asiakaspalve-
luumme, jos tarvitset lisenssin.”
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Hymo
HYMO-ortoosi on tekstiiliortoosi, joka on tarjolla bodyna lyhyillä tai pitkillä hihoilla 
sekä housuina lyhyillä tai pitkillä lahkeilla. Ortoosi on tarkoitettu potilaille, joilla 
on Ehlers-Danlos syndrooma. HYMO-ortoosi istuu hyvin ja voi parantaa asentoa 
ja lisätä nivelten stabiliteettia ja esimerkiksi lonkan tai olkapään stabiliteetti voi 
parantua ortoosin antaman tuen ansiosta. Vaate on mittojen mukaan tehty ja sen 
tarkoitus on lisätä kehon hallintaa ja rajoittaa nivelten liikkuvuutta. Ortoosin käyt-
töaikaa lisätään asteittain, kunnes toivottu käyttöaika 8-10 h per päivä saavutetaan. 
HYMO-ortoosin materiaali on huolella valittu ja se on Oeko-Tex 100, luokka II 
standardin mukainen. 

Käyttöalue:
Ehlers-Danlos syndrooma.

Kontraindikaatiot:
Ödeema, sijoiltaanmenneet nivelet (ei reponoidut).

Muuta: Vaate valmistetaan mittojen mukaan henkilökohtaiseen käyttöön. 
Tilauslomakkeet, ohjeet ja mittalomakkeet löytyvät Campin kotisivulta. 

Tuotenro. Malli Tyyppi Väri

39400 Body lyhyillä hihoilla Naiset Musta

39401 Body lyhyillä hihoilla Miehet Musta

39402 Body pitkillä hihoilla Naiset Musta

39403 Body pitkillä hihoilla Miehet Musta

39408 Body 3/4 hihoilla Naiset Musta

39409 Body 3/4 hihoilla Miehet Musta

39404 Housut lyhyillä lahkeilla Naiset Musta

39405 Housut lyhyillä lahkeilla Miehet Musta

39406 Housut pitkillä lahkeilla Naiset Musta

39407 Housut pitkillä lahkeilla Miehet Musta

39410 Housut 3/4 pitkillä lahkeilla Naiset Musta

39411 Housut 3/4 pitkillä lahkeilla Miehet Musta

Hymo

Voit myös tilata mittojen mukaan digitaalisesti “Allard Configurator” -sovelluksen kautta verkkosivuiltamme. Ota yhteyttä 
asiakaspalveluumme, jos tarvitset lisenssin.”


