Czym jest Presplinting

Presplinting to nowoczesna metoda, która służy zarówno Pacjentom, fizjoterapeutom jak i technikom ortopedycznym. Opiera się
na różnych elementach, a jednym z nich są taśmy Band-o-Fix. Celem metody jest ustalenie zapotrzebowania Pacjenta na
określony rodzaj przedmiotu ortopedycznego, który uwzględnia jego indywidualny charakter oraz aktualny stan Pacjenta.
Presplinting wpisuje się, szeroko w zainicjowaną przez firmę V!GO koncepcję 24/7, która pozwala dobierać optymalne
zaopatrzenie ortopedyczne w każdej pozycji—pomoc realizowana jest 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
Elementy Presplinting:






taśmy Ban-o-Fix
dynamiczna orteza pozycji spoczynkowej D!NA Sleep
ortezy Carbon Dynamic
wkładki dynamiczne.

Jednym z najważniejszych elementów systemu są taśmy Band-o-Fix. W codziennej pracy terapeutów z Pacjentami służą do
korekcji i pozycjonowania obszaru objętego dysfunkcją. Pozwalają pracować z Pacjentem w sposób bardziej ukierunkowany i
analityczny. Korzyści jakie wyróżniają terapeuci stosujący Band o Fix w swojej codziennej pracy dotyczą:






możliwości dodatkowej stabilizacji ciała pacjenta za pomocą konkretnych aplikacji band-o-fix
wykonywania ćwiczeń nastawionych na osiągnięcie funkcji, którą można dodatkowo wspomóc poprzez system band-o-fix
sprawdzenie czy zaopatrzenie ortopedycznego z którego korzysta pacjent wymaga modyfikacji, a jeśli tak to jakich aby
osiągnąć pożądaną funkcję bądź korekcję
sprawdzenie w jakim stopniu zastosowanie zaopatrzenia ortotycznego przełoży się na osiąganie kolejnych celów w terapii z
pacjentem.

W przypadku konieczności stosowania ortez taśmy Ban-o Fix dają odpowiedzi na szereg pytań, jeszcze przed wykonaniem
zaopatrzenia, co pozwala uniknąć ewentualnych błędów. Podstawowe informacje jakie można uzyskać to:






Jaki cel ma spełniać orteza
Czy konieczne jest zastosowanie ortezy
Jaki kształt powinna mieć orteza (oraz jaki powinien być jej typ)
Jaki materiał zastosować przy wykonywaniu zaopatrzenia, by spełniał oczekiwania terapeutyczne.

Band-o-Fix to elastyczny materiał 3D o strukturze mikro włókien w wewnątrz i specjalnymi wypustkami na zewnątrz, dzięki
czemu nie ześlizguje się ze skóry lub odzieży.
Zestaw składa się z:






Taśmy band-o-fix 15 cm x 4, 10 cm x6, 6 cm x 6
Końcówki V!GO ending X 6
Szyny stabilizującej na dłoń—krótkiej x 1 i długiej x 1
Skali presplintingu

Jak mówi Eddy Mellaerts—jeden z współtwórców Band-o-fix:
„ Podczas pracy z pacjentami często miałem wrażenie, że brakuje mi rąk. Korekcja kończyny czy prawidłowe pozycjonowanie
często nie pozwalały mi na wykonanie dodatkowych czynności. Moimi jedynymi narzędziami były podkładki, wałki, piłki o różnych
rozmiarach. Często nie dawało to pożądanego rezultatu”
Taśmy Band-o Fix są odpowiedzią na potrzeby terapeutów !

