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VÄLKOMMEN TILL VÅRT NYGAMLA NYHETSBREV ORTHONEWS.
NYTT NAMN OCH NY LAYOUT. TREVLIG LÄSNING!

UPPSKATTAT
NÄR GIPSKURS
FIRADE 5 ÅR
Krista ten Kronnie inspirerar med sitt nytänkande.

För femte året i rad hölls BSN
medicals populära gipskurs. I år låg
fokus på CombiCast och gipsning
av fot- och handledsskador.

Han och gipsteknikerna Paul Ipsen samt Thorleif
Strand anordnade kursen tillsammans med BSN
medical i Göteborg i början av juni.

– Det är ett härligt engagemang och full aktivitet,
sa gipsteknikern Per Flink under workshopen.

Lagom till femårsjubileet fanns även den erfarne
gipstekniken Krista ten Kronnie, från Universi-

MODERNT NYTÄNK

tetssjukhuset Utrecht i Holland, på plats.
– Det är bra att få nya infallsvinklar och det
märks att deltagarna är hungriga och vill ta del
av nya tekniker, sa Paul Ipsen.
Krista demonstrerar en av de nya teknikerna när
hon använder en rulle Delta-Cast Conformable
FORTS »

BÄTTRE BEHANDLING FÖR
SVÅRA FOTLEDSSTUKNINGAR

TIPS!
• Kom ihåg årets SOGF-möte som hålls
21–22 september!

Använd nya Actimove® Walker Air och
Actimove® Walker Standard för perfekt
passform och komfort.

•	Beställ vår nya gipsrumsbroschyr!
Kontakta kundservice för ditt exemplar.
„
• Vi fick lära oss att göra skoinlägg av
„
polyestergips på gipskursen. Jättesmart!

På BSN medical arbetar vi över hela terapiområdet –
från akut läge till rehabilitering. Därför jobbar vi nära våra
samarbetspartners för att bredda vårt utbud och ha en
holistisk syn på vårt sortiment. Vår ambition är helt
enkelt att vara en partner för det kompletta gipsrummet.

Rose-Marie Brodén,
ortopedmottagningen Lasarettet i Motala
• Se vår film om
hur du använder
Delta-Cast Soft till
ett underarmsgips.
Skanna QR-koden!

Actimove® Walker Air och Standard har flera egenskaper
som ger bra stabilitet och hög patientkomfort.
• Korsande remmar som fästs med kardborreband.
• Skumfoder som täcker hela insidan.
• Olika funktioner för ventilation och justerbarbara
remmar.
Actimove® Walker Standard.

THERAPIES. HAND IN HAND.

Porto
betalt.

Actimove® PowerMotion

FORTSÄTT VARA AKTIV
Ge dina skadade vad- och lårmuskler det
stöd de behöver vid muskelskador. Med
Actimove® PowerMotion får du perfekt
kompression och bästa möjliga komfort.
Actimove® PowerMotion används vid muskelsträckningar och blåmärken, smärre muskel
rupturer samt vid myogeloser i den yttre vadmuskeln, hamstringsmuskler eller lårmuskeln.
Tack vare unika y-formade remmar kan kompressionen justeras så att blodcirkulationen kring
den skadade muskeln stimuleras ytterligare.
ACTIMOVE® POWERMOTION
• Lättanvänt vad- eller lårstöd med hög
andningsförmåga och gradvis kompression.
istället för Soft och skena för gipsning av handled. Hon påtalar hur viktigt det är att lägga ett
så tunt gipsförband som möjligt, samtidigt som
det ska vara stabilt.

– Jag visste inte att soft gips används på barn
med greenstick-frakturer. Jag har för vana att
lägga splint med gips. Men det behövs ju inte,
sa hon.

– Om jag bara fick använda ett enda gipsförband
skulle det vara Delta-Cast Conformable, sa Krista.

Även Peter Roos från Åre Hälsocentral var nöjd
med kursen. En hel del av hans patienter
behandlas för skidskador.

Av tradition används framförallt glasfibergips för
gipsning av handleder i Sverige. Men Krista ser
fler fördelar med att använda polyester. Detta
var något som många av kursdeltagarna tog till
sig och skulle gå hem och prova.
FÅR NYA VERKTYG
Marita Salmi från ortopedmottagningen på
Gävle Sjukhus har varit med på BSN medicals
gipskurser flera gånger. Hon tycker att hon lär
sig något nytt varje gång.

• Särskilt designad tryckavlastande zon.
• Unikt y-formade remmar för extra justerbar
kompression.

– Bäst har varit att lära sig olika kombinationer
och hur man använder gipsmaterialen. Det är
lätt att bli hemmablind, säger han.
Efter att ha utbytt erfarenheter och blivit full
matade med nya kunskaper återvände del
tagarna till sina arbetsplatser runtom i landet.
– Det märks att det finns ett oerhört sug efter att
lära sig mer om gipsning. Det gäller att hela tiden
följa med i utvecklingen och hålla sig uppdaterad,
sammanfattade Per Flink årets gipskurs.

Lårstöd

Vadstöd

BESTÄLLNINGSINFORMATION
Actimove® PowerMotion för vad

Storlek

cm		

Best.nr

S

29-34 		

72866-01

M

34-40 		

72866-02

L

40-47 		

72866-03

Actimove PowerMotion för lår
®

Gipsteknikern Paul Ipsen fick flera frågor av de engagerade
deltagarna.

Magdolna Roxenberger på Skånes universitetssjukhus
Malmö och Peter Roos på Åre Hälsocentral ville lära sig
mer om olika gipsmaterial.

Storlek

cm		

Best.nr

S

41-45		

72867-01

M

45-50		

72867-02

L

50-56		

72867-03

XL

56-63		

72867-04

XXL

63-70		

72867-05

Vill du veta mer? Hör av dig till vår kundservice på telefon 031-727 98 00 eller via:
kundservice@bsnmedical.com

BSN medical AB
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