Tactee®

– Ger dig självständighet, varje dag och överallt

Orthoses is our passion

Patenterat magnetadaptersystem för ett funktionellt grepp
Ett funktionellt grepp är en förutsättning för att kunna klara sina dagliga
aktiviteter självständigt. Vid neurologiska skador, stroke, MS, tetraplegi eller
annan funktionsnedsättning kan det funktionella greppet förloras helt eller
delvis. Följderna blir en sämre livskvalitet och mindre självständighet.
Tactee är ett nytt adaptersystem med magneter som ger nya möjligheter till
ett funktionellt grepp. Systemet är utvecklat av ingenjören Daria Tirone och
fysioterapeuten Federico Veneziano från Turin i Italien. Vid rehabilitering av
ryggmärgsskadade på Federicos klinik såg de dagligen behovet av att öka
patientens livskvalitet genom att kunna återskapa möjligheten till ett
grepp igen. Eftersom det inte fanns några bra hjälpmedel att tillgå
bestämde de sig för att tillsammans med Universitetet i Turin,
utveckla sitt eget system. Så föddes Tactee, världens första
magnetadaptersystem.

Stark infästning – med enkel applicering av verktyg
Tactee består av en handadapter som har tre starka magneter
placerade bredvid varandra med flexibla leder emellan. Den
parallella placeringen av de tre magneterna ger en säker och
stark infästning. Lederna mellan magneterna ger en unik fördel
när man skall plocka av verktyget som man satt fast mot adaptern.
Genom att vinkla den första magneten och samtidigt fixera
verktyget kan man rulla av adaptern, magnet för magnet.
Detta gör det enkelt att lära patienten både att applicera
verktyget och plocka av det. Adaptern har ett band av
polyuretan som gör det både enkelt och hygieniskt
att stänga med exempelvis munnen. För att säkra
adaptern finns också ett tumband som förhindrar
att adaptern glider av handen.
Det finns också en dorsal polstring som man
kan montera om man har patienter med mindre
mjukdelar, för att minska på risken för tryck.

Tactee Adaptern finns i tre storlekar som baseras
på handens omkrets kring MCP-lederna
· TT-01-S Magnetadapter · Small,
		 universal Höger/Vänster, 19–22 cm
· TT-01-M Magnetadapter · Medium,
		 universal Höger/Vänster, 21–24 cm
· TT-01-L Magnetadapter · Large,
		 universal Höger/Vänster, 23–27 cm

Tactee finns som ett komplett kit som
innehåller magnetadapter, sked, kniv,
gaffel, multiadaptern och ett extra
polstringsset.
· TT-011-S Komplett kit Tactee · Small
· TT-011-M Komplett kit Tactee · Medium
· TT-011-L Komplett kit Tactee · Large

De olika verktygen som finns är:
· TT-02 Gaffel
		 En formsprutad gaffel tillverkad av rostfritt stål
		 och polykarbonat. Kan justeras i vinkel vid behov
		 genom att använda ett skränkjärn. Tål maskindisk.
· TT-03 Sked
		 En formsprutad sked tillverkad av rostfritt stål och
		 polykarbonat. Kan justeras individuellt genom att
		 använda ett skränkjärn. Tål maskindisk.
· TT-04 Kniv
		 En formsprutad kniv som är vinklad för att förenkla
		 användningen. Tillverkad i rostfritt stål och
		 polykarbonat. Tål maskindisk.
· TT-05 Multiadapter
		 Multiadaptern är tillverkad av formsprutad polyamid
		 och en insats av cellplast. I den kan en tandborste,
		 rakhyvel eller penna monteras enkelt.
· TT-06 Flaskadapter
		 Flaskadaptern är tillverkad av formsprutad polyamid.
		 Den har kardborrband monterat som gör att man
		 enkelt kan fästa en flaska eller mugg mot den.
· TT-07 Polstringsset
		 Polstringsset för patienter som är tryckkänsliga.
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