ELLEBOOG
Rafys Elleboogbrace

De Rafys Elleboogbrace voorkomt overstrekken van de elleboog.
Deze brace bestaat uit een elleboogkous van waarop twee demontabele
ankers zijn bevestigd. Elk anker heeft aan weerszijden twee ringen. De
kruisbanden verbinden kruislings de bovenste en onderste ring.
Met de kruisbanden kan de mate van strek beperking worden ingesteld.
De ankers zijn demontabel. De ankers kunnen meer of minder ver uit
elkaar kunnen worden geplaatst en ook geheel worden verwijderd. Z.o.z.

Rafys Elleboogorthese

De Rafys Elleboogorthese is voorzien van een demontabele aluminium
spalk en remt de extensie nog beter af dan de Rafys Elleboogbrace.
Daarnaast hangt de arm minder in de kruisbanden en wordt het gewicht
van de hangende arm beter verdeeld over kruisbanden en spalk.
De Rafys Elleboogorthese is een goede extensie remmer en kan zowel bij
het epicondylitis frictie syndroom als bij overstrekkingsletsels een nuttige
rol vervullen.

Rafys Flexie Elleboogorthese

De Rafys Flexie Elleboogorthese is voorzien van een demontabele
aluminium spalk aan de binnenkant van de arm en remt de flexie/buiging
van de arm af.
De elementen van de Rafys Flexie Elleboogorthese zijn:
- een vervormbare aluminium spalk;
- twee horizontale verstevigingsbanden.
De Rafys Elleboogorthese kan ook zonder spalk worden gebruikt.

Rafys Elleboogbeschermer

De Rafys Elleboogbeschermer is gemaakt van een zachte elastische kous
met siliconen materiaal.
De Rafys Elleboogbeschermer wordt ingezet bij overgevoeligheid van de
elleboog d.m.v. een tennisarm of restklachten na een bursitis.
Als men gedurende de dag de elleboog hinderlijk stoot of als het leunen op
een harde ondergrond, zoals een bureau, als hinderlijk wordt ervaren, dan
kan de Rafys siliconen elleboogbeschermer ingezet worden.

VOOR VEILIG & GEZOND BEWEGEN

2019

ELLEBOOGBRACE

Allergie

Mensen met een rubber- of pleisterallergie wordt een textiele uitvoering of anti-transpiratiekous geadviseerd, foto 8 & 9. Neem
hiervoor contact met ons op.

Aanleg- en informatievideo’s

Filmpjes over de aanleg en het gebruik van deze artikelen vindt u op www.blessurewinkel.nl.
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