
EVA-brädan MR 2800 är ett peda-
gogiskt bedömnings- och hand-
träningshjälpmedel för patient och 
behandlare. 
 
E - enkel, V - visuell och  A - analytisk. 
Brädan lockar fram handens naturliga rörelse-
mönster. Tränar rätt redan vid första behand-
lingstillfället. Ett enkelt sätt att identifiera och 
klargöra svårighet av funktionsnedsättning 
vad avser handens öppningsgrepp, helhands-
grepp, krokgrepp samt fingrarnas ledrörlig-
het. Enkel att använda både för patient och 
behandlare. 
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EVA-brädan tydliggör patientens behov på ett enkelt och överskådligt sätt. Se- Höra- Lära- Göra.

Lättförståligt hjälpmedel för både patient och 
behandlare. 
 
Enkel att använda, visuellt. 
Tydliggör patientens träning. 
Enkelt att bedöma handens olika svårigheter.  
 
 

Gör individen delaktig - aktivitet och ger individen motivation att träna i vardagens olika aktiviteter.

MR 2800 EVA-BRÄDAN



 

Flexion i samtliga fingrar, separata fingrar 
och tummens öppningsgrepp med hjälp av de 
olika dimensioner på åtta cylindrar och tolv 
rundstavar i olika längder. 
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Raka MCP-leder 
Extrinsicextension

Praktisk verktygsbräda 40,5 x 14 x 3 cm. 
Tillverkad i plexiglas som lätt kan desinficeras. 
Brädan är mönsterskyddad. 
 
Efter design av leg. arbetsterapeut Eva Richnau.

Flexion av fingrarnas PIP-DIP-leder i ett så kall-
lat krokgrepp, med fyra cirkulära skivor i olika 
tjocklekar. De cirkulära skivorna är fasade vid 
tummen för att den ska ligga bekvämt i handen.

     
 
 
Extension av fingrarnas PIP-leder med placering 
av en volart liggande skena mot PIP-led. Skenan 
finns i 6 olika ledvinklar.

Flekterade MCP-leder 
Intrinsicextension

Med EVA-brädan kan patienten och behandla-
ren följa sin förmåga och/eller oförmåga till:

Patienten delaktig i sin egen rehabilitering genom ökad kunskap i sitt funktionshinder.

MR2800 EVA-BRÄDAN

Praktisk verktygsbräda 40,5 x 14 x 3 cm 
Levereras i väska med fickor för tillbehören 
8 cylindrar (60,50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 mm) 
12 rundstavar (60-5 mm längd) 
4 cirkulära skivor, fasade vid tumgreppet (20-5 mm tjocklek) 
6 skenor, ledvinkel 60-10 grader extension mot PIP-leden.


