SCHOUDERKLACHTEN DEEL 1

Schouderklachten?
Dat is lastig. Met onze speciale moderne mitella geeft u de schouder direct 100% rust en
worden de pijnklachten minder. Zeker in combinatie met een pijnstillende hot/cold pack.
Heeft de schouder alleen een beperkte rust nodig dan is onze enkele of dubbele PSI
een mogelijkheid. Hiermee kan u de schouder gewoon blijven gebruiken. U kunt niet
meer in de eindstanden komen, waardoor uw schouder de nodige rust krijgt om te
genezen. Tevens leert de PSI u de schouder actief en veilig te gebruiken.
Ook onze schouder oefenhulpmiddelen voor thuis zijn uniek en eenvoudig om
bijvoorbeeld uw schouder soepel of sterker te maken c.q. te houden.
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PSI: Partiële Schouder Immobilisatie

Schouderklachten zijn een typisch voorbeeld van blessures die steeds verergeren. Heffen,
duwen en trekken, dagdagelijkse bewegingen die zo van zelfsprekend zijn, worden plots een
ganse opgave. Beperking van de lastarm hand- schouder zal het schoudergewricht ontlasten.

1. PSI
Partiële Schouder Immobilisator
Retroflexie
afremming

abductie
afremming

De Rafys PSI bestaat uit 2 textielbanden van 3cm breed:
* een armlus
* een borstband
Selectief instelbaar d.m.v. klitbandsluiting.
Beperking van de abductie, anteflexie enretroflexie.

2. PSBI
Partiële SchouderBlad Immobilisator
De Rafys PSBI bestaat uit een schouderlus en borstband in
neopreen. Met de PSBI kan protractie van het schouderblad
worden afgeremd.
Herpositionering van het schouderblad.

3. AC Brace
Acromio Claviculaire Brace
Als bij een acromio/claviculaire distorsie het
'pianotoets' fenomeen aanwezig is en dit moet worden
tegengegaan kan deze Acromio Claviculaire Brace
een nuttige rol vervullen.
Met behoud van volledige armfunctie kan op twee
wijzen een neerwaartse druk op het clavicula worden
uitgeoefend (zie afbeelding 1 onder en boven).
Een ezelsbruggetje bij het aanleggen is te beginnen in
de andere oksel en van daaruit de AC Brace over het
neer te drukken clavicula laten verlopen.
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SCHOUDERFIXATIE

4. SCHOUDERBRACE
MultiFuntioneel
De Rafys SchouderBrace MultiFunctioneel bestaat uit
een brede band in neopreen.
Deze wordt hier als Anti Dislocatie Brace gebruikt en
bestaat uit een brede elastische band (1) en een
smalle niet-elastische band (2).
In combinatie wordt de meeste tegendruk op de
schouderkop uitgeoefend. Als het dislocatiegevaar
verminderd is, kan de brede elastische bandage
alleen worden gedragen.
Beide bandages lopen van de achterkant van de arm
onder de oksel door naar A en van A naar D over de
voorzijde van de schouderkop om daar de nodige
tegendruk te geven en vervolgens via de rug
achterlangs naar B en van B over de schouderkop
naar C. De brede band sluit op zichzelf bij C en de
smalle band gaat bij C door een ring en sluit bij E.
Te gebruiken als: Mitella, PSI, PSBI, Anti Dislocatie
Brace en Bovenbeen brace.

5. AD Brace
Anti Dislocatie Brace
Vaak is alleen de brede elastische neopreenband voldoende om het gewenste tegendrukeffect
op het caput humeri te krijgen.
De Rafys Anti Dislocatie Brace wordt gebruikt om de dislocatie naar voren door extensie
bewegingen tegen te gaan. De AD Brace geeft enerzijds tegendruk en anderzijds wordt de
extensiebeweging tegengegaan.
De AD Brace loopt van de achterkant van de arm onder de oksel door naar A en van A naar B
over de voorzijde van de schouderkop om daar de nodige tegendruk te geven en vervolgens via
de rug achterlangs naar C en van C over de schouderkop naar D. De brede band sluit op
zichzelf bij D. Door de bandage bij D meer of minder laag te laten sluiten wordt de extensie meer
of minder sterk afgeremd.
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SCHOUDERMOBILITEIT

6. SCHOUDER OEFENKATROL
Is een katrol met een touw en handgrepen aan de
uiteinden, voorzien van een deuranker als
fixatiepunt.
Onderhouden van de bewegelijkheid van het
gewricht zonder te belasten.

7. THUIS TRACTIE Schouder,
Elleboog, Pols
De Rafys ThuisTractieset is een polsmanchet met
schuimvoering en klitband sluiting, voorzien van een
deuranker en veerbalans.
Tractie van het gewricht zowel voor de praktijk als in
de thuissituatie.
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