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Elements Body
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 funk-
tion 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 förbät-
tras. Genom olika förstärkningar kan man kontrollera flexion, extension, pronation 
och supination.

Användningsområden: Cerebral pares, förvärvad hjärnskada, förvärvad 
ryggmärgskad, Cerebellär Ataxi, Atetos, Spina Bifida, Stroke, MS, ihållande låg tonus, 
Ehlers Danlos Syndrom, överrörlighet, ledlaxitet.

Övrigt: Ortosen beställs och tillverkas efter individuella mått. Dräkten kan 
utformas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, armstrumpor med 
eller utan handskar. 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 måtttagningen efter genomgån-
gen utbildning. 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.
OBS! Elements Body ortoser skall inte användas på natten. För att beställa mått-
blanketter, artiklar och kliniska studier kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia.

Art. nr. Modell

39300 EB Väst utan ärm

39301 EB Väst med kort ärm

39301 EB Väst med lång ärm

39305 EB Body utan ärm

39306 EB Body med kort ärm

39306 EB Body med lång ärm

39310 EB Dräkt utan ärm/korta ben

39310 EB Dräkt utan ärm/¾ ben

39310 EB Dräkt utan ärm/långa ben

39311 EB Dräkt med kort ärm/korta ben

39311 EB Dräkt med kort ärm/¾ ben

39311 EB Dräkt med kort ärm/långa ben

39312 EB Dräkt med lång ärm/korta ben

39312 EB Dräkt med lång ärm/¾ ben

39312 EB Dräkt med lång ärm/långa ben

39320 EB Byxa med korta ben

39320 EB Byxa med ¾ ben

39320 EB Byxa med långa ben

39325 EB Strumpa

39330 EB Kort handske utan fingrar

39331 EB Kort handske med fingrar

39335 EB Lång handske utan fingrar

39336 EB Lång handske med fingrar

39340 EB separat ärm

39344 Utprovningsärm
NYHET!

Ni kan även beställa Elements Body 
digitalt via “Allard Configurator” på 
vår hemsida. Kontakta kundsupport 
om ni behöver licens.
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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 stabiliseras 
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, in-
struktioner 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

Hymo

Ni kan även beställa Hymo digitalt via “Allard Configurator” på vår hemsida. 
Kontakta kundsupport om ni behöver licens.


