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“Med hjälp av min HyMo-Body  
fungerar jag bättre i vardagen och 
känner mig mer stabile och har 
mindre smärta”
Maria, Ehlers-Danlos patient

finns som en Body och/eller 
byxor med korta eller långa 
ärmar och ben.

Ortosen är avsedd för patienter med Ehlers 
Danlos Syndrom. HyMo är ingen standard 
ortos utan måttbeställs med fokus att stabilisera 
och begränsa rörelseomfånget i lederna. 

HyMo kan beställas med extra förstärkningar 
i förhållande till patientens behov av stabilisering.

Måttagning skall alltid genomföras av Fysioterapeut 
eller Ortopedingenjör.

HyMo 
TEXTIL ORTOS
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HyMo
HyMo-ortosen är en textil ortos i form av en body och/eller byxa med 
korta eller långa ärmar och ben. Ortosen är avsedd för patienter med Ehlers 
Danlos Syndrom. HyMo-ortosen sitter åt mot kroppen och kan förbättra 
hållningen och ge ökad ledstabilitet, t.ex. kan höften eller skuldran stabiliserad 
genom det stöd som ortosen ger. Plaggen är måttbeställda med fokus på att 
stabilisera och begränsa rörelseomfånget i lederna. Ortosen används gradvis 
tills den önskade användningstiden 8 – 10 timmar per dag uppnåtts. Materialen 
i HyMo-ortosen är noga utvalda och produceras och certifieras enligt Oeko-Tex 
standard 100, klass II.

Användningsområden: 
Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikationer:
Ödem, luxerade leder (ej reponerade).

Övrigt: Plaggen måttbeställs för varje enskild brukare. Beställningsformulär, 
instruktioner och måttformulär finns att ladda ner på Camp’s hemsida.

Art. nr. Modell Typ Färg

39400 Body med korta ärmar Dam Svart

39401 Body med korta ärmar Herr Svart

39402 Body med långa ärmar Dam Svart

39403 Body med långa ärmar Herr Svart

39408 Body med 3/4 långa ärmar Dam Svart

39409 Body med 3/4 långa ärmar Herr Svart

39404 Byxa med korta ben Dam Svart

39405 Byxa med korta ben Herr Svart

39406 Byxa med långa ben Dam Svart

39407 Byxa med långa ben Herr Svart

39410 Byxa med 3/4 långa ben Dam Svart

39411 Byxa med 3/4 långa ben Herr Svart
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