TENNISELLEBOOG

Tenniselleboog?
Daar wilt u snel van af?
Bij de BlessuroTheek hebben we verschillende tenniselleboogbandjes. Den ene
tenniselleboog is immers de andere niet.
1. Verschillende drukelementen om de pijn te onderdrukken.
2. Speciaal op de onderarm gevormde tenniselleboogbandje.
3. “Topsport" versies die ingezet kunnen worden bij veelvuldig
en professioneel gebruik in de sport.
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TENNISELLEBOOG

Als heffen van een kopje “troost” je meer pijn dan troost geeft, en het uitwringen van een
vaatdoek niet meer kan zonder pijn aan de buitenzijde van de elleboog, dan heb je
waarschijnlijk een tenniselleboog.

1. TENNIS elleboogbandje (AEB)
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AEB: Anti Epicondylitis Bandje
AAEB: Anatomisch Anti Epicondylitis Bandje
Het Rafys AAEB is beter aan de vorm van de onderarm
aangepast en combineert druk op de spierbuik van de
extensor carpi radialis brevis met een verminderde
circulaire belasting. Het drukelement zich aan de
buitenzijde van de arm.
Bij GOLFELLEBOOG: drukelement aan de binnenzijde
van de arm plaatsen.

2. TENNIS elleboogbandje (AEB)
TOPSPORT
Het Tenniselleboogbandje Topsport is voorzien van een
klein elastisch tussenstukje en wordt standaard geleverd
met een hard en een zacht drukelement.
Dit zorgt voor een optimale verbinding met de arm en een
uitstekend draagcomfort bij sporten zoals: tennis,
badminton en squash.

3. Tenniselleboog Brace ADL
De Rafys Tenniselleboog Brace ADL bestaat uit een
neopreen kous en een AAEB. De onderdelen zijn
demontabel en afzonderlijk te gebruiken en kunnen
aangewend worden in de verschillende stadia van
epicondylitis.
Bij musculaire onderarmklachten kan een combinatie van
AEB en kous nuttig zijn. Ook extra warmte, zelfmassage
en rekking van de onderarmmusculatuur kunnen hier
overigens nuttige aanvullingen zijn.
Maatvoering: S, M en L + vermelding Links of Rechts
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Beperking van de kracht, beperking van het strekken van de elleboog en bij zware
tenniselleboog tijdelijke beperking van zowel hand- als elleboog functie.

4. ELLEBOOG Brace ADL
Bestaat uit een elleboogkous van neopreen waarop 2
ankers zijn bevestigd, al dan niet demontabel. Elk anker
heeft aan weerszijden 2 ringen.
De kruisbanden verbinden de proximale- en distale
ringen. Met de kruisbanden kan de mate van
extensiebeperking worden ingesteld. De demontabele
ankers hebben als voordeel dat zij verwijderd kunnen
worden en meer en minder uit elkaar worden geplaatst.
Maatvoering: S, M en L

5. TENNISELLEBOOG ORTHESE
De Rafys Elleboog Brace met aluminium achterspalk is
de Tennisellboog Orthese.
Deze verdeelt de afremkracht nog beter over de onderen bovenarm en heeft beter draagcomfort. De spalk is
demontabel. Uitvoering in neopreen.
Maatvoering: S, M en L

6. TENNISELLEBOOG HANDSPALK
Deze spalk wordt gebruikt bij aandoeningen waarbij de vingers niets meer mogen vastpakken,
b.v. bij een epicondylitis, als de klachten er hevig of hardnekkig zijn. De vingers kunnen met een
handspalk niets vastpakken. Soms is een kapje over de vingers nodig om te voorkomen dat de
patiënt iets tussen de spalk en vingers pakt en toch de epicondyl belast. Het is van belang dat de
patiënt bij het dragen van een handspalk een oefenschema en draaginstructies krijgt, hij af en
toe uit de handspalk gaat en lichte mobiliserende oefeningen uitvoert. De spalk moet ook lerend
gebruikt worden, leren om b.v. de andere hand te gebruiken of zaken anders uit te voeren.
Maatvoering: S/M en M/L + vermelding Links of Rechts
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7. TENNISELLEBOOG X-LITE
X-Lite is een thermoplastisch open netwerk:
• uitstekend zelfklevend vermogen
• snel vervormbaar na water- of föhn verwarming
• correctie en fijne afwerking ook na uitharding mogelijk
• drukpunten kunnen ook naderhand verwijderd worden
• hoog ventilatie vermogen
• onbeperkt houdbaar

Met de Rafys Tennisellboog X-Lite kan de extensie ook goed afgeremd worden, zowel bij het
epicondylitis frictie syndroom als bij overstrekkingsletsels. Wordt met een (A)AEB aan de arm
gefixeerd. Het (A)AEB kan bijvoorbeeld in een later stadium ook apart worden gebruikt.
De tenniselleboog X-Lite wordt door een (para)medicus worden gemaakt.

8. COLD/ HOT PACK en MOOR KOMPRESSEN
De Cold/ Hot Pack bevat een gel, die zelfs bij -15°C nog flexibel blijft.
Het kalmeert de zenuwuiteinden op de plaats van de verwonding en
vermindert de zwelling.
Maatvoering: 10 x 10cm / 10 x 26,5cm / 30 x 20cm
Moor Kompressen zijn gevuld met natuurlijke thermogeleidende ‘Heilmoor´
De pakking is bij hoge temperatuur kneedbaar en kan gedesinfecteerd worden.
Maatvoering: 22 x 40cm / 30 x 40cm
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