MITELLA

Indicaties
De Rafys Mitella’s zijn geschikt voor immobilisatie van de arm bij armblessures of na een operatie.
Foto 1: Rafys Mitella
Rafys heeft van neopreen een zeer comfortabele en eenvoudige mitella ontwikkeld. De mitella is 8 cm breed en geeft een aangename elastische drukverdeling. Door de brede elastische band wordt de druk op de schouder gelijkmatig verdeeld en heeft men
geen last van scherpe drukranden. Het is een eenvoudige neopreenband met klitbandsluiting, die gemakkelijk aan te leggen en
individualiseren is met de klitband sluiting. Neopreen is erg zacht en wat dikker zodat het comfortabel de last van de arm draagt
op de schouders.
De mitella kan afhankelijk van de klachten en het welbevinden van de patiënt op drie manieren gedragen worden:
1. zonder nekbelasting over de andere schouder, foto 1;
2. zonder nekbelasting over de aangedane schouder. Hierbij is de arm ook meer aan het lichaam gefixeerd, foto 2;
3. via de nek met een goed verdeelde nekbelasting, foto 3.
Allergie
In neopreen zit rubber verwerkt, mensen met een rubber/pleister allergie wordt geadviseerd een textiel uitvoering te dragen, voor
meer informatie hierover, kunt u contact met ons opnemen.
Aanleg- en informatievideo’s
Filmpjes over de aanleg en het gebruik van deze artikelen vindt u op www.blessurewinkel.nl.
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MITELLA’S
Rafys Mitella Dubbel
Rafys mitella dubbel met buiksluiting, met deze mitella draag je het
gewicht van de arm op beide schouders.
De brede neopreen banden zorgen voor een breed, zacht en comfortabel
draagvlak.
De sluitingen van de band zijn van demontabel klitband. Op deze manier
zijn de banden nader te individualiseren door deze op maat te knippen.

Rafys Designlijn
Met de Stijlvolle Designlijn van Rafys zijn er nu ook braces en bandages
zonder een saaie en medische uitstraling.
Bijkomend medisch voordeel van de Designlijn is een betere acceptatie
van hulpmiddelen, hetgeen het gebruik bevordert en het herstel gunstig
beïnvloed.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden met de Rafys Designlijn,
neem dan contact met ons op.

Rafys Mitella zonder nekbelasting
De arm wordt met deze mitella eenvoudig aan het lichaam bevestigd,
zonder daarbij hinderlijke druk op de schouder of nek uit te oefenen. De
mitella is volledig naar wens instelbaar.
De Rafys Mitella zonder nekbelasting bestaat uit 1 buikband en 3 banden
voor de arm, waarvan er 1 met een ring aan de buikband bevestigd is.
De buikband moet goed aansluitend aangetrokken worden.
De band voor de arm, die met een ring aan de buikband wordt bevestigd,
moet boven de elleboog gebracht worden. Deze band moet ook goed
aansluitend aangetrokken worden.
De twee overige banden ondersteunen de onderarm, één band bij de
elleboog en één bij de pols.

Rafys Hot/Cold Pack
Rafys hot/cold packs zijn er in 2 afmetingen voor kleine en grote
gewrichten. Er is geen lekkage meer dankzij een vaste gelvulling.
Rafys heeft een speciale wikkel met coldpack ontworpen, waarmee men
eenvoudig kan koelen en de handen vrij heeft.
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