
PROPRIOCEPTIV 
STIMULERING 
för hela kroppen!

• Ökar djupsensibiliteten
• Förbättrar kroppsmedvetenheten
• Ökar finmotoriken
• Förbättrar kroppshållning
• Förbättrar rörelsemönster

www.camp.se



Elements Body är en ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika 
paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv 
feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter. 

Dräktens funktion består i att den sitter åt mot kroppen och ger tryck mot bål och extremiteter och därigenom 
ökas hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen – (individens förmåga att 
avgöra de egna kroppsdelarnas position), kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras. 
Genom olika förstärkningar kan man kontrollera flexion, extension, pronation och supination. 

 Fördelar med Elements Body 
• Ökar djupsensibiliteten (förmågan att avgöra  
 de egna kroppsdelarnas position.)
• Förbättrar kroppsmedvetenheten
• Ökar finmotoriken
• Förbättrar kroppshållningen så att armarnas  
 och benens rörelser blir lättare

Vem kan använda Elements Body?
Elements Body kan användas vid behandling och 
reducering av förhöjd tonus vid neurologiska 
tillstånd såsom:

•  Cerebral pares
•  Förvärvad hjärnskada
•  Förvärvad ryggmärgskada
•  Cerebellär Ataxi
•  Atetos
•  Spina Bifida
•  Stroke
•  MSAnnan användning:

Elements Body kan också användas vid behandling av till-
stånd med ledinstabilitet och sensorisk bortfall såsom:

• Ihållande låg tonus
• Ehlers Danlos Syndrom
• Överrörlighet, ledlaxitet

Hur skall Elements Body användas?
Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Dräkten skall initialt användas kortare 
stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag. Den bör inte användas mer än 8 - 10 timmar per dag.

Elements Body skall inte användas på natten!



Måttagning
Ortosen beställs och tillverkas efter individuella mått för 
att uppnå en tätt sittande passform. Dräkten kan utfor-
mas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, 
armstrumpor med eller utan handskar och strumpor. 
Förstärkningar och blixtlås kan sys på efter behov av stöd 
eller funktion. 
 
Utformningen bestäms av ortopedingenjör i samråd med 
läkare och sjukgymnast. Det är ortopedingenjören som 
utför mått-tagningen efter genomgången utbildning.

Elements Body produkterna maskintvättas i 40º och får 
inte torktumlas. Torkar över natten. 

Elements Body kan beställas i olika färgkombinatio-
ner. Basmaterial, förstärkningar och sömmar kan alla 
definieras var för sig efter användarens önskemål.

Camp erbjuder en kostnadsfri justering av Elements Bo-
dy-ortosen upp till 8 veckor efter leverans (gäller endast 
vid reducering av dräktens mått).

Måttblanketter och studier beställs från 
Camp Scandinavia, tel 042 - 25 27 01
eller på camp.se

Kliniska studier
Studier sen mitten av 1980-talet visar att 
behandling med Lycra-baserade dynamiska ortoser 
kan kontrollera abnormal muskeltonus, stabilisera 
hållningen och öka funktionella förmågor hos använ-
dare med neurologiska störningar. De flesta studier 
har gjorts på barn med Cerebral pares – CP.

För att beställa artiklar och kliniska studier
kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia. 

Utprovningsärm
Denna utprovningsärm är utformad för att användas i utvärderingsprocessen för Elements Body. Det gör det möjligt 
för klinikern att utvärdera behovet innan en individuellt tillverkad ortos produceras. Utprovningsärmen ska endast 
användas under en bedömningsperiod på 2-4 veckor. 

Användningsområden: Cerebral Pares, Stroke, ADHD, Down Syndrome, Autism eller Ehlers Danlos syndrome.

Art.nr Storlek Vä/Hö Handled 
cm

Armbåge 
cm

Biceps
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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Mer information om måttagning och beställning finns 
under respektive produkt på vår hemsida.
Elements Body kan även beställas i vår portal för mått-
beställda produkter - Configuratorn. Information om 
hur du kan få tillgång till denna finns på hemsidan under 
fliken Configurator.

Kontakta kundsupport för mer information. Se nedan 
för telefon och e-post direkt till kundsupport.

Detta är en individanpassad, dynamisk textil 
Ankel- Fot-Ortos(AFO).  Elements Body Strumpa 
är designad med stängd tå, knälängdsmodell och 
med blixtlås framtill. 
Textilmaterialet är avsett att assistera rörelse 
i fot-ankel samtidigt som det stabiliserar, ger 
sensorisk och proprioceptiv feedback. Detta 
uppnås genom en förstärkning som korrigerar 
och styr foten.  

Elements Body Strumpa

Support for Better Life!

Art.nr. Modell

39300  0000 Väst utan ärm

39301  0011 Väst med kort ärm

39301  0013 Väst med lång ärm

39305  0000 Body utan ärm

39306  0011 Body med kort ärm

39306  0013 Body med lång ärm

39310  0011 Dräkt utan ärm/korta ben

39310  0012 Dräkt utan ärm/¾ ben

39310  0013 Dräkt utan ärm/långa ben

39311  0011 Dräkt med kort ärm/korta ben

39311  0012 Dräkt med kort ärm/¾ ben

39311  0013 Dräkt med kort ärm/långa ben

39312  0011 Dräkt med lång ärm/korta ben

39312  0012 Dräkt med lång ärm/¾ ben

39312  0013 Dräkt med lång ärm/långa ben

39320  0011 Byxa med korta ben

39320  0012 Byxa med ¾ ben

39320  0013 Byxa med långa ben

39330  0000 Handske utan fingrar

39331  0000 Handske med fingrar

39335  0000 Handske lång utan fingrar

39336  0000 Handske lång med fingrar

39344  0000 Enbart ärm

39325  0000 Strumpa


