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Elements Body
Elements Body er en ortose laget av lycraelastikk som er sammensatt av ulike 
paneler. Dene 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 til mot kroppen og gir trykk mot bol og ekstremiteter og 
derved økes holdning og stabilitet. Ved å øke dybdesensibiliteten, også kalt 
proprioceptionen – (individets evne 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.

Bruksområder: Cerebral parese, ervervet hjerneskade, ervervet 
ryggmargskade, Cerebellær Ataxi, Atetose, Spina Bifida, Slag, MS, vedvarende lav 
tonus, Ehlers Danlos Syndrom, hypermobilitet, slappe ledd.

Annet: Ortosen bestilles og lages etter individuelle mål. Drakten kan utformes 
som hel drakt, med korte eller lange armer og ben, armstrømper med eller uten 
hansker. Forsterkninger og glidelås kan sys på etter behov for støtte eller funksjon.
Utformingen bestemmes av ortopediingeniør i samråd med lege og fysioterapeut. 
Det er ortopediingeniøren som utfører måltakingen etter gjennomgått utdanning.
Best resultat oppnås om ortosen brukes i minst seks timer om dagen. Drakten skal 
initialt brukes kortere stunder for suksessivt å oppnå målet på seks timer per dag. 
Den bør ikke brukes mer enn 8 - 10 timer per dag.OBS! Elements Body ortoser 
skal ikke brukes om natten.Ta eventuelt kontakt for å bestille målblanketter, artikler 
og kliniske studier.

Art. nr. Modell

39300 EB Vest uten ermer

39301 EB Vest med korte ermer

39301 EB Vest med lange ermer

39305 EB Body uten ermer

39306 EB Body med korte ermer

39306 EB Body med lange ermer

39310 EB Drakt uten ermer/korte ben

39310 EB Drakt uten ermer/¾ben

39310 EB Drakt uten ermer/lange ben

39311 EB Drakt med korte ermer/korte ben

39311 EB Drakt med korte ermer/¾ben

39311 EB Drakt med korte ermer/lange ben

39312 EB Drakt med lange ermer/korte ben

39312 EB Drakt med lange ermer/¾ben

39312 EB Drakt med lange ermer/lange ben

39320 EB Bukse med korte ben

39320 EB Bukse med ¾ben

39320 EB Bukse med lange ben

39325 EB Strømpe

39330 EB Kort hanske uten fingre

39331 EB Kort hanske med fingre

39335 EB Lang hanske uten fingre

39336 EB Lang hanske med fingre

39340 EB Separat erme

39344 Utprøvningserme
NYHET!

Dere kan også bestille Elements Body 
digitalt via “Allard Configurator” fra 
vår hjemmeside. Kontakt kundeservice 
om dere trenger en lisens.”
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Hymo
HYMO-ortosen er en tekstil ortose i form av en body og/eller bukse med korte 
eller lange ermer og ben. Ortosen er beregnet for pasienter med Ehlers Danlos 
Syndrom. HYMO-ortosen sitter inntil kroppen og kan forbedre holdningen og gi 
økt stabilitet i leddene, f.eks. kan hoften eller skuldrene stabiliseres ved hjelp av 
den støtten som ortosen gir. Plaggene er målbestilte med fokus på å stabilisere og 
begrense bevegelsesomfanget i leddene. Ortosen brukes gradvis inntil den ønskede 
brukstiden på 8 – 10 timer per dag er oppnådd. Materialene i HYMO-ortosen 
er nøye utvalgt og produseres og sertifiseres i henhold til Øko-Tex standard 100, 
klasse II.

Bruksområde: 
Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikasjoner:
Ødem, lukserte ledd (ikke reponerte).

Annet: Plaggene målbestilles til hver enkelt bruker. Bestillingsskjema, instruksjoner 
og målskjema kan lastes ned på Camp sin hjemmeside.

Art. nr. Modell Type Farge

39400 Body med korte ermer Dame Svart

39401 Body med korte ermer Herre Svart

39402 Body med lange ermer Dame Svart

39403 Body med lange ermer Herre Svart

39408 Body med 3/4 lange ermer Dame Svart

39409 Body med 3/4 lange ermer Herre Svart

39404 Bukse med korte ben Dame Svart

39405 Bukse med korte ben Herre Svart

39406 Bukse med lange ben Dame Svart

39407 Bukse med lange ben Herre Svart

39410 Bukse med 3/4 lange ben Dame Svart

39411 Bukse med 3/4 lange ben Herre Svart

Hymo

Dere kan også bestille Hymo digitalt via “Allard Configurator” fra vår hjemmeside. 
Kontakt kundeservice om dere trenger en lisens.”


