
PROPRIOCEPTIV 
STIMULERING 
for hele kroppen!

• Øker dybdesensibiliteten
• Forbedrer kroppsbevisstheten
• Øker finmotorikken
• Forbedrer kroppsholdningen
• Forbedrer bevegelsesmønsteret

www.camp.no



Elements Body er en ortose laget av lycraelastikk som er satt sammen av ulike paneler. 
Den er sydd på en slik måte at ortosen gir konstant proprioceptiv feedback i form av 
trykk og motstand mot bol og ekstremiteter.

Draktens funksjon består i at den sitter mot kroppen og gir trykk mot bol og ekstremiteter og derved forbedres 
holdning og stabilitet. Ved å øke dybdesensibiliteten, også kalt propriocepsjonen (individets evne til å avgjøre de 
egne kroppsdelenes posisjon), kan også evnen til finmotorikk samt funksjonelle prestasjoner forbedres. Ved hjelp 
av ulike forsterkninger kan man kontrollere fleksjon, ekstensjon, pronasjon og supinasjon.

Fordeler med Elements Body 
• Øker dybdesensibiliteten (evnen til å avgjøre  
 de egne kroppsdelenes posisjon)
• Forbedrer kroppsbevisstheten
• Øker finmotorikken
• Forbedrer kroppsholdningen så bevegelsene i  
 armer og ben blir lettere

Hvem kan bruke Elements Body?
Elements Body kan brukes ved behandling og
redusering av forhøyet tonus ved nevrologiske
tilstander som f.eks.:

• Cerebral parese

• Ervervet hjerneskade

• Ervervet ryggmargskade

• Cerebellær Ataxi

• Atetose

• Spina Bifida

• Slag

• MS

Annen bruk:
Elements Body kan også brukes ved behandling av
tilstander med leddinstabilitet og sensorisk bortfall
som f.eks.:

• Vedvarende lav tonus
• Ehlers Danlos Syndrom
• Hypermobilitet, slappe ledd

Hvordan skal Elements Body brukes?
Best resultat oppnås om ortosen brukes minst seks timer hver dag. Drakten skal i starten brukes kortere
stunder for suksessivt å oppnå målet på seks timer per dag. Den bør ikke brukes i mer enn 8 - 10 timer per dag.

OBS! Elements Body ortoser skal ikke brukes om natten.



Måltaking
Ortosen bestilles og spesiallages etter individuelle mål for 
å oppnå en tettsittende passform. Drakten kan utfor-
mes som hel drakt, med korte eller lange ermer og ben, 
armstrømper med eller uten hansker. Forsterkninger og 
glidelås kan syes på etter behov av støtte eller funksjon.
Utformingen bestemmes av ortopediingeniør i samråd 
med lege og fysioterapeut. Det er ortopediingeniøren 
som utfører måltakingen etter gjennomgått utdanning.

Elements Body produktene maskinvaskes i 40º og kan
ikke tørkes i trommel. Tørker over natten.

Elements Body kan bestilles i ulike fargekombinasjo-
ner. Basismateriale, forsterkninger og sømmer kan alle
defineres hver for seg etter brukerens ønsker.

Camp tilbyr en kostnadsfri justering av Elements Body-
ortosen opp til 1 måned etter leveranse (gjelder kun ved 
redusering av draktens mål).

Målblanketter og studier bestilles fra
Camp Scandinavia, tlf.: 23 23 31 20
eller på camp.no

Kliniske studier
Studier siden midten av 1980-tallet viser at
behandling med Lycra-baserte dynamiske
ortoser kan kontrollere unormal muskeltonus,
stabilisere holdningen og øke funksjonelle
evner hos brukere med nevrologiske
forstyrrelser. De fleste studier er gjort på barn
med Cerebral parese – CP.
Kontakt oss for å bestille artikler og kliniske
studier.

Elements Body Utprøvningserme
Utprøvingsermet er utformet for å brukes i vurderingsprosessen for Elements Body. Det gjør det mulig for 
klinikeren å vurdere behovet før en individuelt tilpasset ortose produseres. Utprøvingsermet skal kun brukes i en 
vurderingsperiode på 2 - 4 uker.
Bruksområde: Cerebral Parese, Slag, ADHD, Downs Syndrom, Autisme eller Ehlers Danlos syndrom.

Art.nr. Størrelse Ve/Hø Håndledd 
cm

Omkrets
albue cm

Omkrets
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. Modell

39300  0000 Vest uten ermer

39301  0011 Vest med korte ermer

39301  0013 Vest med lange ermer

39305  0000 Body uten ermer

39306  0011 Body med korte ermer

39306  0013 Body med lange ermer

39310  0011 Drakt uten ermer/korte ben

39310  0012 Drakt uten ermer/¾ ben

39310  0013 Drakt uten ermer/lange ben

39311  0011 Drakt med korte ermer/korte ben

39311  0012 Drakt med korte ermer/¾ ben

39311  0013 Drakt med korte ermer/lange ben

39312  0011 Drakt med lange ermer/korte ben

39312  0012 Drakt med lange ermer/¾ ben

39312  0013 Drakt med lange ermer/lange ben

39320  0011 Bukse med korte ben

39320  0012 Bukse med ¾ lange ben

39320  0013 Bukse med lange ben

39330  0000 Hanske uten fingre

39331  0000 Hanske med fingre

39335  0000 Hanske lang uten fingre

39336  0000 Hanske lang med fingre

39344  0000 Erme

39325  0000 Strømpe

Mer informasjon om måltaking og bestilling finnes 
under respektive produkt på hjemmesiden vår.
Elements Body kan også bestilles i vår portal for 
målbestilte produkter - Configuratoren. Informasjon 
om hvordan du kan få tilgang til denne finnes på 
hjemmesiden under fliken Configurator.

Kontakt kundeservice for mer informasjon.

Elements Body Strømpe er en tekstil ankel-fot
ortose utformet som en strømpe som er tenkt 
å gi en lett og jevn kompresjon. Strømpen er 
målbestilt, og kan kombineres med en eller flere 
forsterkninger som hjelper til med å posisjonere 
foten. De ulike forsterkningene er utformet for å 
hjelpe til med å plassere foten korrekt, og gi sensorisk 
og proprioceptiv feedback. Strømpen har glidelås i 
front og lukket tå. Den kan bestilles i mange ulike 
fargekombinasjoner.

Elements Body Strømpe

Support for Better Life!


