Hjälpmedlet för ett lättare sätt att gå
Dictus Hip passar till personer med svaga höftflexorer t.ex. Multiple Skleros (MS) som har generell svaghet i benet/benen.

Dictus HIP-Foot består av ett bekvämt höftbälte
och elastiskt gummiband med knäband som fästs
i fotdelen

Dictus Hip anpassas lätt och smidigt, ortosen ger
direkt återkoppling om resultat utan stort anpassningsarbete.

Gummibanden assisterar vid höftflexion. Nivån och
dragriktningen på assistansen kan lätt ställas in efter
brukarens behov, lätt att ändra flektion, adduktions,
inåtrotations dragriktning. Används Dictus HIP-Foot
så kan även fot inversionen korrigeras

Dictus Hip finns i två varianter. Dictus HIP-Knee
och Dictus HIP-Foot.
Dictus Hip-Knee består av ett bekvämt höftbälte
och elastiskt gummiband som fästs i lårdelen.

Dictus Hip kan användas över vanliga kläder eller
under löst sittande kläder. Ortosen kan användas
på ena eller båda benen den är universal.

Art. nr. och storlekar på baksidan

Användningsområde:
Dictus Hip kan vara fördelaktig för patienter med t.ex. MS som har; svaghet i höftböjaren, begränsad
uthållighet och ev. utmattning vid gång, svårt att lyfta ben. Använder kompensatoriska rörelser såsom
bäckentippning, circumduktion och/ eller tyngdöverföring till motsatt sida.
Användare får genom Dictus Hip hjälp att få fram benet i svingfasen av steget och därmed en bättre gång.
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Art. nr.

Produkt Dictus HIP

530500-011

Dictus HIP-Knee DS-50M Komplett Medium
(höftbälte M, lårdel M, 2 gummiband 50cm)

530500-021

Dictus HIP-Knee DS-50L Komplett Large
(höftbälte L, lårdel L, 2 gummiband 50cm)

530500-311

Dictus HIP-Foot DS-53M Komplett Medium
(höftbälte M, fotdel , 2 gummiband 100cm, 2
par S-krokar, Monokrok)

530500-321

Dictus HIP-Foot DS-53L Komplett Large
(höftbälte L, fotdel , 2 gummiband 100cm, 2
par S-krokar, Monokrok)

530510-011

Dictus HIP DS-51M Höftbälte Medium
55-80 cm Midjemått

530510-021

Dictus HIP DS-51L Höftbälte Large
80-130 cm Midjemått

530520-011

Dictus HIP DS-52M Lårdel Medium 30-40 cm
Lårmått 10cm över patella

530520-021

Dictus HIP DS-52L Lårdel Large >40 cm
Lårmått 10cm över patella

530300-011

Dictus in DS-03, fotdel

530100-050

Gummiband 50 cm/ st för Dictus HIP-Knee

530100-101

Gummiband 100 cm/ st med knäband för
Dictus HIP-Foot

530100-100

Gummiband 100 cm/ st

530100-003

S-krokar / par

530100-001

Plastkrokar / par

530100-002

Monokrok till Dictus / st
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