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“At give banebrydende forskning og
kreative løsninger, der gør det
muligt for individer at overvinde
fysiske udfordringer og nå
ultimative mål i livet.”
Martin Matthews, administrerende direktør

dmo
medical

DM Orthotics er verdens førende inden for
design og fremstilling af elastomeric-stof
ortoser.
Vores patenterede dynamiske bevægelses
ortoser er specielt designet til styring af
neurologiske- og muskel-tilstande.
Vi ansætter vores eget team, som består af
kliniske eksperter, der er i stand til at forstå
sundhedspersonalets og patienternes
specifikke behov.
DM Orthotics blev etableret i 2005 og
distribuerer nu til over 20 lande verden over.
Virksomheden fastholder et stærkt fokus på
forskning og udvikling og har ét enkelt mål at forbedre funktion og uafhængighed.
For yderligere informationer om DMOs
medicinske produkter kan du se vores
produktoversigt på de modsatte sider.

“Jeg kan gøre så mange ting
nu - livet er så meget sjovere!”

dmo dragt
DMO dragten er designet til at tilpasse skuldrene, overkrop og hofter – ; herved kan
den forbedre symmetri og hjælpe med at stabilisere kroppen og rygsøjlen.
DMO dragten er konstrueret af strategisk placerede kompression og forbedrede
paneler, der giver den største form for støtte til at hjælpe proksimal stabilitet og
som påvirker muskeltonus positivt.
Forårsager:
> Proksimal kontrol
> Distal kontrol
> Core stabilitet
> Biomekanisk genjustering
> Forbedret holdning
> Dynamisk balance
> Forbedret muskelfunktion
> Forbedret muskeltonus

“Jeg er langt mindre bevidst
om min tilstand. Jeg er så
meget mere sikker, når jeg
er sammen med andre
mennesker.”

dmo handsker
DMO handsker er designet til at forbedre forholdene, der inducerer enten høj eller lav muskeltonus og tremor.
Dens unikke design roterer armen, abducerer tommelﬁngeren og vedligeholder korrekt justering af håndleddet.
En undersøgelse om effektiviteten af DMOs på overkrops funktion til patienter med ABI viste forbedringer i en
bred vifte af bevægelse og den overordnede funktion.
(M. J. Watson, P. Crosby, M. Matthews - En evaluering af virkningerne af en dynamisk bevægelses ortose på arm funktion i en sen fase på en
patient med erhvervet hjerneskade: Hjerneskade, juni 2007 21 (7): 753-761)

Forårsager:
> Tommeltots abduktion
> Forbedret ﬁnger-forlængelse
> Håndleds-forlængelse
> Albue-forlængelse (med fuld længde handske)
> Underarms supination
> Forbedret distal funktion
> Forbedret muskeltonus
> Forbedret proprioception
> Forbedret overordnet funktion

“Når min arm er i hvile ved min side, bevæger den sig ikke
af sig selv, den bliver ved min side. Min arm henleder ikke
opmærksom på sig selv eller mig. Reduktionen i tremor
har givet mig meget mere kontrol over min arm. Jeg har
langt mere tillid til mig selv og mine evner.”
Michelle Dyson – multiple sklerose patient og bruger af DMO handske

“Jeg elsker at gå på
opdagelse. Jeg føler
mig ikke længere
holdt tilbage!”

dmo shorts og leggings
DMO Leggings og DMO Shorts er udviklet til at forbedre funktionen i de nedre lemmer og
gangarten, samtidig med at de øger core- og bækken-stabilitet.
En undersøgelse om effektiviteten af DMO Leggings på gangart af børn med spastisk diplegi,
forårsaget af cerebral parese, angiver positive resultater. Statistisk signiﬁkante interventionsrelaterede forbedringer i gangarts hastighed og gangarts konsistens blev identiﬁceret.
(Matthews M. J. Watson M, & Richardson B, Effekter af dynamiske elastomeric-stof ortoser på børn med cerebral parese.
Prosthetics and Orthotics International december 2009; 33(4): 339–347.)

Forårsager:
> Bækken-stabilitet
> Hofte- og knæ-forlængelse
> Reduceret ekstern/intern hofterotation
> Forbedret proprioception
> Forbedret holdning
> Reduceret saksegangart
> Forbedret muskelfunktion
> Smertelindring

“Jeg kan helt sikkert se
forskellen i hendes gangart,
når hun er iført sine strømper.”

dmo strømper
DM Orthotics har to specialiserede strømper – DMO dorsiﬂex strømper og DMO plantar fasciitis
strømper.
DMO Dorsiﬂex strømper er designet til at yde aktiv dorsiﬂexion, når man går og løber. De er specielt
effektive til at forbedre gangarter i de tilfælde, hvor nedsat styrke forekommer, såsom dropfod og
slagtilfælde.
DMO plantar fasciitis strømper er udviklet til at lindre smerter forårsaget af plantar fasciitis.
Strømpernes design efterligner effekten af traditionelle taping og aﬂaster fascia, hvor det er
nødvendigt. De sørger også for, at man ved hjælp af dorsiﬂexion kan strække lægmusklen ud og
derigennem lindre spændinger og smerter.
Forårsager:
> Forbedret gangart
> Dorsiﬂexion
> Forbedret proprioception
> Forbedrer mulighed for fri bevægelse
> Smertelindring
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DM Orthotics designer og fremstiller en bred vifte af dynamiske
bevægelses ortoser. Vores mest populære produkter omfatter:
dragter, handsker, shorts, leggings og strømper.
Hvert produkt er ordineret individuelt til patientens specifikke behov. Vi kombinerer
den nyeste CADCAM (Computer Assisted Design Technology) med traditionelle
skræddersyede teknikker til at sikre hvert produkt matcher dets nøjagtige målinger.

Sådan virker de
Vores ortoser virker ved hjælp af strategisk placerede paneler, som sørger for at kroppen
placeres i en forbedret bevægelsestilstand. Denne nye biomekaniske tilstand kombineret med
øget proprioception, stimulerer og justerer det neuro-sensoriske system, ved at genoptræne
muskler til at arbejde med forbedret tone, styrke og ydeevne.
Dynamiske bevægelses ortoser bruger kompressionsstof, som er blødt, fleksibelt og stærkt.
Der er mange fordele ved dynamisk elastomeric-stof over stive afstivninger såsom:
> Større proprioception
> Tillader friere bevægelse
> Tilskynder muskelbrug
> Patient overholdelse
> Patient komfort
Vores ortoser er fremstillet ved hjælp af en kombination af materialer til at justere kroppen og
påvirker muskeltonus.
> Kompression

Kompression
Vi bruger elastomeric-stof som DMO base for at sikre en tæt
pasform. Dette skaber trykkræfter til at forbedre den
proprioceptive feedback modtaget af hjernen og påvirker
muskeltonus.
Det er designet til at give den bedste kombination af ﬂeksibilitet
og komfort, og sørger således for at musklerne aktiveres
effektivt og forbedrer bevægelse.
> Power mesh stof

Forbedrede paneler
De forbedrede paneler er lavet ved hjælp af power mesh stof.
Dette giver styrke og stabilitet, hvor påkrævet, og forbedrer
således kropsholdning og biomekanisk tilpasning.
Da vore produkter er individuelt ordinerede, kan panelerne
tilpasses særlige patientbehov.

Dynamiske bevægelses ortoser tilbyder en række fysiske fordele
for brugeren, herunder:
>
>
>
>

Forbedret kropsholdning
IForbedret bevægelseskontrol
Forbedret proksimal og/eller distal funktion
Reduceret ufrivillige bevægelser

>
>
>
>

Smertelindring
Nedsat tilknyttede reaktioner
Forbedret funktion
Forbedrede terapi-sessioner

Vores produkter kan bruges til en række tilstande, herunder:
>
>
>
>
>
>
>

Cerebrale pareser
Multiple skleroses
Slagtilfælde
Hemiplegi
Quadriplegic
Ataksi
Dystoni

>
>
>
>
>
>

Skleroses
Muskeldystroﬁ
Retts syndrom
Rygmarvsbrok
Hypermobilitet
Undtagelsesvis høj eller lav muskeltoning

For vores fulde sortiment kan du besøge
www.dmorthotics.com

”Jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til nu.
Min tilstand dominerer ikke mit liv –
den definerer ikke, hvem jeg er.”
Chloe Sharland

Forvaltningen for skoliose
DM orthotics har udviklet to specialdragter designet specielt til håndtering af
idiopatisk og neuropatisk debut skoliose.
Panelerne af skoliose-dragten virker ved at producere kontra-roterende og kontralaterale kræfter. Disse genjusterer kroppen til at forbedre postural symmetri og til at
forbedre en biomekanisk effektivitet. De bedste resultater kan opnås ved brug af
skoliose-dragten, når krumningerne er i deres tidlige stadier, selv om gode resultater
er set med større Cobb vinkler.
Fordelene ved at bruge dynamisk elastomeric-stof er: det er let, ﬂeksibelt og er et ikkerestriktivt alternativ til stive afstivninger. Dette fremmer overholdelse, samtidig med at
det tilskynder muskeludvikling og funktion.
Fås med lange og
Forskning udført i effektiviteten af disse, fandt, at der kun var en
korte ærmer
forringelse af Cobb vinkel på > 10 ° i 1/8 af patienterne fremskrevet
med en DMO Skoliose-dragt (45 % af den samlede undersøgelse prøve).
(Matthews M J, Blandford S M, og Freeman J A, 2013).

Bevæger rygsøjlen
lateralt.

Forårsager:
> Reduktion af krumning på rygsøjlen på op til 50%
> Styring af krumning på rygsøjlen på op til 30°
> Korrigerende genjustering af krumning på rygsøjlen
> Fri bevægelighed af rygsøjlen
> Sensorisk feedback
> Fremme af korrekt muskelfunktion
> Smertelindring

Bruges under tøjet
Kompressionsstof til
komfort og bevægelse
Forbedrede paneler til styrke og
stabilitet

“Jeg har brugt skoliose-dragten i cirka 3 år nu - den er bare
genial! Jeg synes, at det er virkelig positivt, at dragten sørger for,
at du bruger dine muskler i modsætning til en struktureret
bandage, og den påvirker ikke dit udseende.
Skoliose-dragten har forårsaget, at jeg kan stå mere oprejst, at
jeg har forbedret min balance og den har givet mig større tillid.”
Chloe Sharland
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