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Elements Body
Element Body er en ortose lavet af lycra-syntetiske fibre som er sammensat i for-
skellige paneler. Den er syet således at ortosen giver konstant proprioceptiv feed-
back i form af tryk og modstand mod mave og extremiteter. Ortosens funktion 
består i at den sidder tæt mod kroppen og giver tryk mod mave og extremiteter 
og der igennem øges holdning og stabilitet. Ved at øge dybdesensibiliteten, også 
kaldet proprioceptionen- (individets evne til at bestemme over sine egen kropsdels 
position), kan også finmotorik samt funktionelle præstationer forbedres. Gennem 
forskellige forstærkninger kan man kontrollere fleksion, ekstension, pronation og 
supination.

Anvendelsesområde: Cerebral parese, erhvervet hjerneskade, erhvervet 
rygmarvsskade, Cerebral ataxi, Atetos, Spina bifida, Slagtilfælde, MS, vedvarende lav 
tonus, Ehlers Danlos Syndrom, hypermobilitet.

Øvrigt: Ortosen bestilles og fremstilles efter individuelle mål. Ortosen kan ud-
formes som heldragt, med korte eller lange ærmer og ben, armstrømper med eller 
uden handsker. Forstærkninger og lynlås kan sys på efter behov af støtte og funk-
tion. Udformningen betemmes af bandagist i samråd med læge og fysioterapeut. 
Det er bandagisten som udfører måltagning efter gennemgået uddannelse. 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. For at bestille målblanketter, artikler og 
kliniske studier kontakt kundesupport på Camp Scandinavia.

Art. nr. Model

39300 EB bluse uden ærmer

39301 EB bluse med korte ærmer

39301 EB bluse med lange ærmer

39305 EB body uden ærmer

39306 EB body med korte ærmer

39306 EB body med lange ærmer

39310 EB dragt uden ærmer/korte ben

39310 EB dragt uden ærmer/¾ ben

39310 EB dragt uden ærmer/lange ben

39311 EB dragt med korte ærmer/korte ben

39311 EB dragt med korte ærmer/¾ ben

39311 EB dragt med korte ærmer/lange ben

39312 EB dragt med lange ærmer/korte ben

39312 EB dragt med lange ærmer/¾ ben

39312 EB dragt med lange ærmer/lange ben

39320 EB bukser med korte ben

39320 EB bukser med ¾ ben

39320 EB bukser med lange ben

39325 EB strømpe

39330 EB kort handske uden fingre

39331 EB kort handske med fingre

39335 EB lang handske uden fingre

39336 EB lang handske med fingre

39340 EB løse ærmer

39344 Afprøvningsærme
NYHED!

Du kan også bestille Elements Body 
digitalt via Allard Configurator på 
vores hjemmeside. Kontakt kundesup-
port ved behov af licens.
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Hymo
HYMO-Ortosen er en tekstil ortose i form af en body og/eller bukser med korte 
eller lange ærmer og ben. Ortosen er beregnet til patienter med Ehlers Danlos 
Syndrom. HYMO-ortosen sidder mod kroppen og kan forbedre kropsholdning 
og give øget ledstabilitet, f.eks. kan hoften eller skulderen stabiliseres gennem den 
støtte som ortosen giver. Ortosen er skræddersyet med fokus på stabilisering 
og begrænse bevægelsesområder i leddene. Ortosen anvendes gradvist indtil den 
ønskede anvendelsestid på 8 – 10 timer pr. dag er opnået. Materialerne i HYMO-
Ortosen er nøje udvalgte, produceret samt certificeret i henhold til Oeko-Tex 
standard 100, klasse II.

Anvendelsesområde: 
Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikationer:
Ødem, luxerede led (ikke reponerbare). 

Øvrigt: HYMOen bestilles til hver enkelt bruger. Målblanketter, bestillingsformular 
samt vejledning til måltagning kan downloades på Camp’s hjemmeside.

Art. nr. Model Type Farve

39400 Body med korte ærmer Dame Sort

39401 Body med korte ærmer Herre Sort

39402 Body med lange ærmer Dame Sort

39403 Body med lange ærmer Herre Sort

39408 Body med 3/4 lange ærmer Dame Sort

39409 Body med 3/4 lange ærmer Herre Sort

39404 Bukser med korte ben Dame Sort

39405 Bukser med korte ben Herre Sort

39406 Bukser med lange ben Dame Sort

39407 Bukser med lange ben Herre Sort

39410 Bukser med 3/4 lange ben Dame Sort

39411 Bukser med 3/4 lange ben Herre Sort

Hymo

Du kan også bestille Hymo digitalt via Allard Configurator på vores hjemmeside. 
Kontakt kundesupport ved behov af licens.


