
PROPRIOCEPTIV 
STIMULERING 
til hele kroppen !

• Forbedrer dybdesensibilitet 
• Forbedrer kropsbevidsthed
• Forbedrer finmotorik
• Forbedrer kropsholdning 
• Forbedre bevægelsesmønster

www.camp.dk



Elements Body er en ortose lavet af lycra-syntetiske fibre  som er sammensat i forskellige 
paneler. Den er syet, således at ortosen giver konstant proprioceptiv feedback i form af 
tryk og modstand mod mave/ryg og extremiteter

Ortosens funktion består i, at den sidder tæt mod kroppen og giver tryk mod mave/ryg og extremiteter og 
derigennem forbedres holdning og stabilitet. Ved at forbedre dybdesensibiliteten, også kaldet proprioceptionen - 
(Individets evne til at bestemme over sine egen kropsdels position), forbedres også finmotorik samt funktionelle 
præstationer. Gennem forskellige forstærkninger kan man kontrollere fleksion, extension, pronation og supination

Fordele med Elements Body 
• Forbedrer dybdesensibiliteten (evnen at   
 bestemme sin egen kropsdels position
• Forbedrer kropsbevidsthed
• Forbedrer finmotorik
• Forbedrer kropsholdning så arme og bens  
 bevægelser bliver lettere

Hvem kan anvende Elements Body?
Elements Body kan anvendes ved behandling og
reducering af forhøjet tonus ved neurologiske
tilstande såsom:

• Cerebral Parese
• Erhvervet hjerneskade
• Erhvervet rygmarvsskade
• Cerebral ataxi
• Atetos
• Rygmarvsbrok
• Slagtilfælde
• MS

Anden anvendelse:
Elements Body kan også anvendes ved behandling af 
tilstande med ledinstabilitet og sensorisk bortfald, såsom:

• Vedvarende lav tonus
• Ehlers Danlos Syndrom
• Hyprmobilitet

Hvordan skal Elements Body anvendes?
Bedste resultat opnås hvis ortosen anvendes i mindst seks timer om dagen. Ortosen skal i første omgang anvendes i
kortere tider og gradvist stige til målet på de seks timer pr dag. Den bør ikke anvendes mere end 8 - 10 timer pr dag.

OBS! Elements Body ortoser skal ikke anvendes om natten



Måltagning
Ortosen bestilles og fremstilles efter individuelle mål for 
at opnå en tætsiddende pasform. Ortosen kan udfor-
mes som heldragt, med korte eller lange ærmer og ben, 
armstrømper med eller uden handsker. Forstærkninger og 
lynlås kan sys på efter behov af støtte eller funktion.
Udformningen bestemmes af bandagist i samråd med læge 
og fysioterapeut. Det er bandagisten som udfører måltag-
ning efter gennemgået uddannelse.

Elements Body kan bestilles i forskellige farve-
kombinationer. Grundmaterialet, forstærkninger og
sømme kan alle defineres separat efter anvenderens
ønsker

Camp tilbyder gratis ændring af Elements Body-ortosen 
op til 8 uger efter levering (gælder kun ved reducering af 
dragtens mål).

Målblanketter og studier bestilles hos
Camp Scandinavia, tlf. 43 96 66 99
eller på camp.dk 

Kliniske studier
Studier siden midten af 1980’erne viser at
behandling med Lycra-baseret dynamiske ortoser
kan kontrollere abnormal muskeltonus,
stabilisere kropsholdningen og øge funktionelle
evner hos anvenderen med neurologiske
forstyrrelser. De fleste studier har været udført
på børn med Cerebral parese-CP. For at bestille
artikler og kliniske studier kontakt kundeservice
på Camp Scandinavia. 

Afprøvningsærme
Dette afprøvningsærme er designet til anvendelse i beslutningsprocessen ved Elements Body. Det gør det muligt 
for klinikeren, at vurdere behovet inden der produceres en individuel tilpasset ortose. Afprøvningsærmet skal kun 
anvendes under en vurderingsperiode på 2-4 uger. 

Anvendelsesområde: Cerebral Parese, Stroke, ADHD, Downs Syndrome, Autisme eller Ehlers Danlos syndrome.

Art.nr Størrelse Ve/Hø Håndled 
cm

Albue 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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Art.nr. Model

39300  0000 Bluse uden ærmer

39301  0011 Bluse med korte ærmer

39301  0013 Bluse med lange ærmer

39305  0000 Body uden ærmer

39306  0011 Body med korte ærmer

39306  0013 Body med lange ærmer

39310  0011 Dragt uden ærmer/korte ben

39310  0012 Dragt uden ærmer/¾ ben

39310  0013 Dragt uden ærmer/lange ben

39311  0011 Dragt med korte ærmer/korte ben

39311  0012 Dragt med korte ærmer/¾ ben

39311  0013 Dragt med korte ærmer/lange ben

39312  0011 Dragt med lange ærmer/korte ben

39312  0012 Dragt med lange ærmer/¾ ben

39312  0013 Dragt med lange ærmer/lange ben

39320  0011 Bukser med korte ben

39320  0013 Bukser med lange ben

39330  0000 Handske uden fingre

39331  0000 Handske med fingre

39335  0000 Lang handske uden fingre

39336  0000 Lang handske med fingre

39344  0000 Afprøvningsærme

39325  0000 Strømpe

Yderligere information om måltagning og bestilling fin-
des under respektive produkt på vores hjemmeside.
Elements Body kan også bestilles i vores portal for 
målbestilte produkter - Configuratorn. Information om 
hvordan du får tilgang findes på hjemmesiden under 
fanebladet Configurator.

Kontakte kundesupport for yderligere information. 
Se herunder telefon nr. og email til kundesupport.

Elements Body Strømpe er en tekstil ankel-fod ortose, 
designet som en sok og beregnet til at give en let og 
jævn kompression. Strømpen er en målbestilling og 
kan kombineres med en eller flere forstærkninger, 
der hjælper med at positionere foden. De forskellige 
forstærkninger er formet til at hjælpe fodens placering 
korrekt og give sensorisk og proprioceptiv feedback. 
Strømpen har en lynlås foran og lukket tå. Den kan 
bestilles i mange forskellige farvekombinationer.

Elements Body Strømpe

Support for Better Life!


