LUMBAGO- VOOROVERBUIGRUGKLACHTEN

Rugklachten
Een nieuwe mogelijkheid om rugklachten te onderdrukken is de
elastische rugbrace met een extra mogelijkheid om druk uit te
oefenen op de pijnlijke rug.
Bij de zogenaamde “bolle of buk” rugklachten gebruikt men
meestal lederen gordels met een versteviging aan de voorzijde,
die vooral het buigen van de rug voorkomt.
Ook zijn er speciale Werk/Sport gordels die alléén een
versteviging voor hebben en achter en in de zij in neopreen zijn
uitgevoerd, waardoor er veel bewegingsvrijheid is.
De Rafys Rugproducten zijn verkrijgbaar
via de Blessurotheek, apotheek of bandagist
RAFYS België, Jan Van Rijswijcklaan 290, B- 2020 Antwerpen
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ANTIBUK RUGGORDELS (lumbago)

De Rafys Ruggordels Low Back alleen hebben geen functie in het beperken van bewegingen.
Ze geven een gevoel van stevigheid en hebben een pijnreducerende werking (mechanische
druk en pijn inputonderdrukking). In combinatie met opties, bijvoorbeeld leer voor, kan wel een
beperkte flexiebeperking worden bereikt. Verkrijgbaar: S, M, L, XL, XXL en XXXL

1. LOW BACK Brace Man/ Vrouw
De Rafys Low Back Brace is geschikt voor mensen met
beginnende of recidiverende rugklachten. Naast een lichte
versteviging zorgt de brace ervoor dat de flexie beweging licht
afgeremd wordt.
De Low Back Brace Vrouw sluit aan in de taille: anatomische
uitvoering met goed draagcomfort.

2. LOW BACK + LEER Man/ Vrouw
Door middel van een demontabel plaatje leer zorgt de brace
ervoor dat de flexie beweging goed afgeremd wordt. Het leder
kan in een bag geplaatst worden en kan, indien gewenst
verwijderd worden.
De Low Back Brace Vrouw + Leer sluit aan in de taille:
anatomische uitvoering met goed draagcomfort.

Optioneel:
Drukpelot

MultiFunctioneel

Ventrale Orthese

- Breedte 20 tot 30cm
- MultiFunctioneel: deze bestaat uit
2 banden die d.m.v. klitband met
elkaar verbonden worden.
- Lordose drukpelot
- Cold/ Hot pack
- Ventrale orthese verstel of
onverstelbaar

3. Rafys LWK NACHTRUSTBRACE
De Rafys LWK Nachtrustbrace is een eenvoudige circulaire brace, die
als voordeel heeft dat hij ongeacht de slaaphouding de gewenste
ondersteuning blijft geven. De brace is er in 2 diktes: 6 en 8cm
Verkrijgbaar: S, M en L
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ANTIBUK RUGGORDELS (lumbago)

De Rafys ruggordels hebben, naast hun beschermende rol, ook een belangrijke scholende
functie: men leert automatisch veilig ruggebruik, immers de flexie wordt belet, men kan
niet anders dan bukken en tillen met een correcte rug.

4. Rafys PDA WERK / SPORT
De Rafys PDA Werk/ Sport is alléén breed vooraan.
Opzij en achteraan is hij smal en van neopreen.
Beperkt alleen flexie. De brace kan goed bij werken sporthervattingen worden gebruikt.

5. Rafys PDA Brace
De Rafys PDA Brace is een eenvoudige rechte
lederen gordel bedoeld om de eindstanden van de
flexie te vermijden. Beperkt alle beweging.

RUGKLACHTEN BIJ ZITTEN VRIJ VAN DE RUGLEUNING?
Om van deze “vrije” rugklachten verlost te worden is meestal nog moeilijker dan om van
de “gesteunde” rugklachten af te komen!

6. Rafys OFFICE BELT
Het meest probate hulpmiddel is de
Office Belt, een handige verbindingsband
tussen rug en knieën die doorzakken voorkomt.
De Office Belt is er in verschillende uitvoeringen: om één knie, om
twee knieën, met een snelsluiting en multifunctioneel (kan snel
omgetoverd worden in een werk/ sport brace). Met de Office Belt
traint men ook actief veilig ruggebruik. Verder kunnen wigkussens in
verschillende steilheden hier vaak dienst doen.
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TRACTIE

7. Rafys HANGHULP
De Rafys Hanghulp is een perfect middel bij rugklachten.
De patiënt kan zelf de tractie aan de wervelkolom uitvoeren, op
een geheel veilige wijze. De hanghulp is klein en opvouwbaar,
zodat hij overal mee naar toe genomen kan worden.

8. Rafys OVERDEURREKSTOK
Is klein en compact met dubbele, comfortabele handgreep die
over de deur wordt opgehangen. Het is tevens een eenvoudige
oplossing voor het oefenen in hangfunctie.

9. DEURREKSTOK
De Deurrekstok is een stevige metalen rekstok en wordt op de
gewenste hoogte in elke deurlijst bevestigd.
De Deurrekstok kan alleen en in combinatie met een gordel en
auto tractieband gebruikt worden. In combinatie met een gordel
en auto tractieband worden de schouders en handen veel meer
ontlast en kan de tractie langdurig worden volgehouden.

Meer info

Verkrijgbaar bij:

Vraag raad in de
BlessuroTheek
of contacteer Rafys België
E info@ergomedics.be
T 03 257 03 58
F 03 238 80 09
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