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ProWrap by Fabrifoam
ProWrap by Fabrifoam on hieman elastinen nauha, joka venyy yhteen suuntaan.  
Fabrifoamia voidaan käyttää monella tavalla. Siitä voi valmistaa ortooseja, 
ortoosinauhoja, stabiloivia sidoksia ja kompressiositeitä. Vaihtoehtoinen materiaali 
neopreenille. Fabrifoamia on saatavana kahta joustavuusastetta. Materiaali on 
hengittävää, iholle miellyttävää ja se poistaa kosteutta iholta. Kevyen nauhan toinen 
puoli on luistamatonta, hyvin ihoa vasten pysyvää materiaalia ja toinen puoli 
kangasta, jota vasten koukkutarranauha kiinnittyy helposti. Ei sisällä kumia.

Tuotenro. Väri Koko Pakkaus

50502 Beige 150 mm x 4,5 m 1 rulla
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R-lite vaahtomuovikuutio
T-Foamista valmistettu harjoituskuutio käden harjoittamiseen. Materiaali palautuu 
muotoonsa hitaasti, mikä ei rasita potilasta liikaa. Saatavana neljää kovuutta. Pestään 
lämpimässä vedessä miedolla saippualiuoksella.

Tuotenro. Väri Kovuus Mitta Pakkaus

54130 Keltainen Erittäin pehmeä 4,4x4,4x7,6 cm 32 kpl

54130 Roosa Pehmeä 4,4x4,4x7,6 cm 32 kpl

54130 Sininen Medium 4,4x4,4x7,6 cm 32 kpl

54130 Vihreä Kova 4,4x4,4x7,6 cm 32 kpl

54131 3 kpl jokaista väriä 4,4x4,4x7,6 cm 12 kpl

Jamar® puristusvoimamittari
Yksinkertainen ja varma työkalu puristusvoiman mittaamiseen. Asteikko 
0-90 kg välillä. Laitteen kalibrointia suositellaan kerran vuodessa. Toimitetaan 
käytännöllisessä laukussa, joka toimii myös säilytyslaukkuna.

Muuta: Takuu 1 vuosi. Takuu ei kata kalibrointia.

Tuotenro. Malli

52100 Jamar Puristusvoimamittari

52101 Kalibrointi

Jamar® nipistysvoimamittari
Erittäin tarkka sormien puristusvoimamittari. Punainen indikaationeula näyttää 
tuloksen niin kauan kunnes mittari nollataan. Asteikko 0-20 kg välillä. Toimitetaan 
käytännöllisessä laukussa, joka toimii myös säilytyslaukkuna.

Muuta: Takuu 1 vuosi. Käyttöohjeet saatavana vain englanniksi.

Tuotenro. Malli

52110 Jamar Nipistysvoimamittari
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Mitta: Mitta 1: Käden pituus  
Mitta 2: Käden pituus

Goniometri
Läpinäkyvä muovigoniometri yksinkertaiseen ja tehokkaaseen mittaamiseen isojen 
nivelien liikekulmille. Mitan liikeraja on 180° 2°:een intervallilla.

Tuotenro. Malli Väri Mitta 1 Mitta 2

52200 Isommat nivelet Läpinäkyvä 15 cm 15 cm

9-reiän Pegtesti
Yksinkertainen ja kätevän kokoinen käden motoriikan testi. Kaikki osat voi 
desinfioida. Mukana toimitetaan sekuntikello.

Tuotenro. Malli Pakkaus

52315 Pegtesti

52316 Lisätapit Pegtestiin 9 kpl

Purdue Pegboard -testi
Mittaa kahta toimintoa: 1) sormien, käden ja käsivarren suuria liikkeitä ja 2) 
sormenpäiden tuntoa. Pakkaus sisältää käyttöohjeen, normaaliarvot ja 25 
protokollaa. Sekuntikello ei sisälly pakkaukseen.

Tuotenro. Malli

52320 Purdue Pegboard -testi
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Grooved Pegboard -testi
Stimuloiva testi, jolla testataan sormivalmiutta ja visuaalista kykyä. Testi vaatii 
parempaa motoriikkaa ja koordinaatiota kuin muut Pegboard-testit. Sisältää 25 
reikää. Erimuotoiset reiät on aseteltu sattumanvaraisesti. Palikoiden sisään laitto 
vaatii näin kiertoliikkeen.

Tuotenro. Malli Pakkaus

52325 Grooved Pegboard

52326 Lisätapit Grooved Pegboard -testiin 30 kpl

Mitta: Käden ympärysmitta 
peukalopoimun kohdalta.

Ödeemakäsine
Joustava ja mukavantuntuinen käsine, joka kompressoi kevyesti lievittäen ödeemaa. 
Käsine on valmistettu lykrasta ja spandeksista. Käsinettä on saatavana kahta eri 
mallia: sormellisena sekä avoimilla sormiosilla käden toimintojen ja turvotuksen 
kontrolloimiseksi.

Muuta: Kompressioluokka 1.

Tuotenro. Malli Koko Mitta Pakkaus Vas/Oik

53535 Sormellinen X-Small 17,8 cm 1 kpl Vas/Oik

53535 Sormellinen Small 20,3 cm 1 kpl Vas/Oik

53535 Sormellinen Medium 22,9 cm 1 kpl Vas/Oik

53535 Sormellinen Large 25,4 cm 1 kpl Vas/Oik

53536 Avoimet sormet X-Small 17,8 cm 1 kpl Vas/Oik

53536 Avoimet sormet Small 20,3 cm 1 kpl Vas/Oik

53536 Avoimet sormet Medium 22,9 cm 1 kpl Vas/Oik

53536 Avoimet sormet Large 25,4 cm 1 kpl Vas/Oik
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Tyhjiötyynyt
Valkoiset tyhjiötyynyt on täytetty pienillä rakeilla, jotka muotoutuvat kun ilma 
poistetaan. Tyynyjä voidaan muotoilla uudelleen avaamalla venttiili. Tyyny on stabiili ja 
kevyt ja siihen voi tilata erillisiä, sinisiä päällisiä.

Käyttöalueet: Leikkauksissa ja tukena istuttaessa. Myös hammaslääkärien 
käyttöön.

Tuotenro. Malli Väri Koko

22393 Tyhjiötyyny Valkoinen 55x30 cm

22394 Tyhjiötyyny Valkoinen 55x65 cm

22395 Tyhjiötyyny Valkoinen 55x85 cm

22396 Tyhjiötyyny Valkoinen 40x50 cm

22275 Käsipumppu

26334 Venttiili tyhjiötyynyyn

Urias ilmalasta
Urias ilmalasta antaa tasaisen paineen käsivarrelle, säärelle, kädelle ja jalalle. Lasta 
on valmistettu kaksinkertaisesta PVC-muovista. Se suljetaan vetoketjun avulla. 
Läpinäkyvän materiaalin ansiosta lastoitettavan raajan asento on helppo määrittää. 
HUOM. Paine ei saa ylittää 40 mmHg.

Käyttöalueet: Ödeemahoito ja proprioseptiivinen stimulointi neurologisessa 
kuntoutuksessa.

Tuotenro. Malli Pituus

53510 Pitkä hiha, 80 cm 80 cm

53511 Lyhyt hiha, 70 cm 70 cm

53512 Puolihiha, 53 cm 53 cm

53513 Kyynärpää, 40 cm 40 cm

53516 Jalka, 32 cm 32 cm

53517 Sääri iso, 66 cm 66 cm

53519 Käsi, 20 cm 20 cm

53518 Sääri pieni, 56 cm 56 cm

53515 Suukappale 100 kpl

53514 Suodatin suukappaleeseen 5 kpl

Kirja: Therapeutic hand splints
Tämä kaksiosainen Paul Van Leden ja Griet van Veldhovenin kirjoittama kirja sisältää 
kaiken, mitä pitää tietää kädestä, sen anatomiasta, biomekaniikasta ja patologiasta. 
Toinen osa antaa hyviä esimerkkejä ortoosien valmistuksesta ja käytöstä. Kirjat ovat 

Tuotenro. Kuvaus Tilavuus

99200 Mechanical and biomechanical considerations I

99201 Practical applications II
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Kinetec™ Spectra Essential polvi
Spectralla on helposti hahmotettava ja käytettävä ohjainlaite. Vain päälle- ja päältä 
pois-näppäimiä tarvitaan, kun potilaan yksilölliset säädöt on syötetty ja lukittu 
laitteeseen. Laite on säädettävissä 145-195 cm pitkille potilaille ja liikerata-
intervalli on asetettavissa -10°:sta 120°:een fleksioon. Löytyy mm. hygieeninen 
muovipehmuste, joka voidaan pyyhkiä kostealla. Spectra Essential on Spectran 
yksinkertaisin malli, jonka voi päivittää Spectraksi vaihtamalla vain ohjain tai  
päivittämällä Kompanioniin vaihtamalla sekä ohjain että päivityssetti joko jalkalevyllä 
tai ilman.

Tuotenro. Malli Materiaali

40681 Spectra Essential Muovipehmuste

40682 Spectra Essential Kangaspehmuste

Omat muistiinpanot
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Kinetec™ Spectra polvi
Spectralla on helposti hahmotettava ja käytettävä ohjainlaite. Vain päälle- ja päältä 
pois-näppäimiä tarvitaan, kun potilaan yksilölliset säädöt on syötetty ja lukittu 
laitteeseen. Laite on säädettävissä 145-195 cm pitkille potilaille ja liikerata-
intervalli on asetettavissa -10°:sta 120°:een fleksioon. Löytyy mm. hygieeninen 
muovipehmuste, joka voidaan pyyhkiä kostealla. Spectra ja Spectra XL ovat 
välimalleja, erona näissä on XL:n leveämpi ja vahvempi moottori, joka kestää myös 
suuremmat ja raskaammat potilaat (max. 227 kg). 
Molemmissa on samat toiminnot kuin Essential mallissa sekä lämmittelyohjelma ja 
ajastin. Nämä voidaan päivittää helposti Kompanion malliin ostamalla päivityssetti 
joko jalkalevyllä tai ilman.

Tuotenro. Malli Materiaali

40660 Spectra Kangaspehmuste

40664 Spectra Muovipehmuste

40687 Spectra XL Kangaspehmuste

40688 Spectra XL Muovipehmuste

Kinetec™ Spectra Kompanion polvi
Spectralla on helposti hahmotettava ja käytettävä ohjainlaite. Vain päälle- ja päältä 
pois-näppäimiä tarvitaan, kun potilaan yksilölliset säädöt on syötetty ja lukittu 
laitteeseen. Laite on säädettävissä 145-195 cm pitkille potilaille ja liikerata-
intervalli on asetettavissa -10°:sta 120°:een fleksioon. Löytyy mm. hygieeninen 
muovipehmuste, joka voidaan pyyhkiä kostealla. 
Malli on päivitetty Spectra kosketusnäytöllä ja Bluetoothilla. Näin potilas ja 
fysioterapeutti/sairaanhoitaja ja lääkäri saavat kaikki tiedot harjoituksesta ja 
sen jälkeen. Niin lämmittelyohjelma, liikelaajuus kuin toistojen määrä voidaan 
asettaa laitteeseen. Samoin edistymisen arviointi. Voit valita eri kieliä sekä 
potilaan edistymistä parantavia harjoitusohjelmia ja vastusohjelmia. Potilaan ja 
hoitohenkilöstön välillä voidaan pitää myös videotapaaminen tabletin tavoin 
toimivan kosketusnäytön avulla. Tämä helpottaa seurantaa. Samoin potilaan 
kehitystä voidaan seurata ja varmistaa kuntoutuksen vaikutuksia kaikille osapuolille. 
Mukana on myös muita toimintoja, jotka yksinkertaistavat ja parantavat potilaan 
ja hoitohenkilökunnan mahdollisuuksia. Kompanion-mallin toiminnot voidaan 
ostaa myös erillisellä päivityksellä sekä Spectraan (40660/40664) että Essential:iin 
(40681/40682).

Tuotenro. Malli Materiaali

40685 Spectra Kompanion Kangaspehmuste

40686 Spectra Kompanion Muovipehmuste

Omat muistiinpanot
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Kinetec™ Performa polvi
Performa on säädettävissä 112-206 cm pitkille potilaille. Myös tässä mallissa on 
helposti hahmotettava ja käytettävä ohjainlaite. Laite sallii aktiivisen liikkeen sekä 
fleksiossa että ekstensiossa. Löytyy mm. hygieeninen muovipehmuste, ajastin, 
liikeintervalli -3°:sta 130°:een fleksioon, ohjelmoitavissa aina 16:lle potilaalle, 
säädettävä pituus.

Tuotenro. Malli Materiaali

40620 Performa Kangaspehmuste

40624 Performa Muovipehmuste

Kinetec™ Centura 5 passiivinen yläraajan mo-

bilisointilaite
Centura 5 on laite, jossa on monta eri toimintoa ja mahdollisuutta. Laite toimii 2 
moottorilla, jotka voidaan helposti asentaa värikoodien avulla, riippuen mitä liikettä 
kulloinkin halutaan harjoittaa. Toiminnat kattavat tärkeimmät hartioiden sekä 
kyynärpäiden hoitoon liittyvät liikkeet. Centura 5:lla voidaan harjoittaa fleksio-
ekstensiota, abduktio-adduktiota, rotaatiota ja rotaatiota samanaikaisesti fleksion 
tai abduktion sekä horisontaalisen abduktion ja adduktion kanssa. Eri toimintoja 
voidaan yhdistellä, mikä antaa hoitoon joustavuutta. Liikeakseli keskitetään 
hoidettavan nivelen mukaan. Laite on säädettävissä pituus ja levyssuunnassa. Laite 
sekä tuoli voidaan helposti siirtää rullien avulla. Siinä on ergonominen käsisäädin.

Tuotenro. Malli Materiaali

40630 Centura 
5

Muovipehmuste

Omat muistiinpanot



TesTaus, harjoiTus ja hoiTo

www.camp.fi  				Puh: 09-350 76 30                                        info@camp.fi294

Omat muistiinpanot


