EN NY MÖJLIGHET FÖR
HANDPATIENTER MED
SPASTICITET.
MEDIROYAL DYFEX®

FUNCTIONAL SWEDISH DESIGN BY MEDIROYAL

Handvinkel, fingrar och tumme kan
justeras individuellt.

®

DYFEX står för Dynamic Finger Extension och är
ett nytt koncept som utvecklats och patenterats av
Mediroyal för patienter med spasticitet.

Konceptet är en kombination av en statisk och justerbar ortos, som kompletterats med två luftblåsor. Dessa
luftblåsor är integrerade i fingerplattformen och ger stöd
till handens tvärgående och längsgående valv. Blåsorna
kompletterar fingerplattformens funktion genom att ge en
dynamisk extension av fingrarna.

Ortosen kan snabbt anpassas
efter patientens behov.

EN KONSTANT OCH LÅNGSAM
töjning av flexorerna, gör receptorerna mindre känsliga för uttöjning. På det sättet blir tröskeln
högre för att utlösa spasticitet och
resultatet blir en reduktion av tonus.

® är en utmärkt ortos för patienter som genomgår

DYFEX

behandling med botulinumtoxin. Den går snabbt att anpassa till patientens förändrade förutsättningar.

Den första blåsan är placerad direkt under MCP-lederna för att stödja och ge ett lätt tryck under MCP- bågen.
Den andra blåsan är placerad strax framför och ger stöd till
intrinsicmuskulaturen som extenderar PIP- och DIP-lederna. Samspelet mellan den statiska aluminiumramen och
de dynamiska luftblåsorna gör det möjligt att ge en
individuell, långsam och konstant töjning av flexorerna.

Med pumpen kan du justera
luftblåsorna individuellt.

Aluminiumramen är justerbar för att kunna följa
patienten i rehabiliteringen. Handledsvinkeln,
tummens position och fingerplattan kan alla
ställas individuellt i förhållande till varandra.

Det gör att du kan välja att ge mer extenson till
handleden och tillåta mer flexion av MCP-lederna i
grundinställningen och sedan välja att ge dynamisk
extension med hjälp av luftblåsorna.
Ortosen har två band runt underarmen för att ge
en stabil applicering. Över handryggen finns ett
band som löper ulnart och fästs in radialt. Fingerplattan har också ett band som kan justeras beroende
på hur mycket luft som pumpas upp i luftblåsorna.

Materialet SQUARE-TEX är
specialutvecklat för
DYFEX®. Ytan består av en
textil med ett schackmönster. Mönstret fungerar både
tryckavlastande mot huden,
Nya unika SquareTEX.
transporterar bort fukt och
säkerställer att hudytan får
maximal ventilation. Ytan gör det också lättare att
hålla materialet rent. Textilmaterialet är laminerat på
ett tryckavlastande skum med öppna celler. SquareTEX är ett material med hög komfort, optimal
ventilation och tryckavlastning.

INDIKATIONER Produkten har designats för att ge ett funktionellt stöd till patienter med måttlig till hög
spasticitet. Det fungerar också utmärkt för patienter som genomgår behandling med botulinumtoxin. Vid
kontrakturer i handleden kan det vara svårare att nå effekt om kontrakturen är större än 45 grader volart.

ANPASSNING Vid anpassningen, justera först hand-

ledsvinkeln. Tänk på att anpassa handledsvinkeln till de
förutsättningar som patienten har i fingrar och tumme. Vi
rekommenderar att starta med något lägre vinkel i handleden eftersom blåsorna ger en dynamisk extensionseffekt
även på den. Justera därefter fingerplattan och sist tummen.
Börja med att fylla blåsan under MCP-lederna med
ett pumptag, ventilen sitter nedtill på ortosen. Observera
vad som händer med MCP-ledernas position när du fyller
luftblåsan.
1.

Flytta pumpen till ventilen på fingerplattan. Fyll med
1-2 pumptag för att extendera fingrarna. Låt patienten vila
i ortosen 2-3 minuter.

2.

3. Flytta sedan tillbaka pumpen till ventilen för blåsan
under MCP-lederna. Fyll blåsan maximalt.

Gå därefter tillbaka igen till blåsan på fingerplattan och
fyll upp blåsan vid behov. Eftersom blåsan är kupolformad
får handens längsgående och tvärgående valv optimalt
stöd. Vid tonusreduktion kan kupolformen ge en reflexinhiberande position på handen.
4.

Låt ortosen vara på i minst 2-3 timmar i sträck för
optimal effekt. Användningstiden är individuell och kan
variera. Om du tänker använda ortosen som en nattortos
rekommenderar vi att ortosen används dagtid under minst
två veckor för att observera eventuella tryckmärken, innan
den används en hel natt.

5.

® är ett registrerat varumärke av Mediroyal Nordic

DYFEX

AB. Konstruktionen är patentsökt i flera länder.

MR328 MEDIROYAL DYFEX®, Vänster/höger
Storlek
Small
Medium
Large

Handbreddsmått
60-75 mm
75-90 mm
90-105 mm
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