
SaeboMAS

De SaeboMAS is een dynamisch, mobiele arm/schouder/elleboog-ondersteuning met een zwaartekracht 
compensatiesysteem. Het hulpmiddel is specifiek ontworpen om de verzwakte schouder  en elleboog te ondersteunen en 
uit te dagen tijdens het uitvoeren van functionele taken. De SaeboMAS biedt voor patiënten die , als gevolg van 
neurologische- en orthopedische aandoeningen proximale zwakte vertonen, de nodige proximale ondersteuning. Dit 
resulteert in een groter bereik van de bewegingen en kracht waardoor de gebruiker een verbeterde functionele 
onafhankelijkheid kan bereiken.

Functies:

✔  Instelbare veer waardoor er op  verschillende nivo’s ondersteuning geboden kan 
worden 

✔ Ondersteunt bij alle bewegingsrichtingen

✔ Hoeveelheid van compensatie af te lezen voor vastleggen en documenteren

✔ Zowel staand  als zittend te gebruiken, dus in hoogte instelbaar

✔ Eventueel uit te rusten met een tafelklem of met een verrijdbare base frame

✔ Comfortabele, volgzame onderarm-ondersteuning  met uitwisselbare foam in verband 
met hygiëne

✔ Eventueel uit te rusten met een elleboog ondersteuning voor  hand – mond activiteiten

✔ Lichtgewicht en makkelijk verplaatsbaar.



Voordelen:

✔  Toename van motorische controle, kracht en ROM

✔  Verbetering van ADL-taken

✔  Verminderen van een 1 op 1 assistentie van de therapeut, het staat toe dat de gebruiker een actievere rol op zich neemt

✔  Tot een minimum beperken/ voorkomen van overbelasting en ongewenste bewegingen

✔  Biedt de therapeut  een “extra paar handen”  zodat deze meer effectieve therapie kan bieden

✔  Biedt de gebruiker de gelegenheid om meer repeterende taakgerichte oefeningen te doen

✔  Veilige en effectieve manier voor het behandelen van schouder subluxatie.

De SaeboMAS is ook erg goed te gebruiken in samenwerking met andere Saebo producten 
zoals: de SaeboFlex, de Saebo Myotrac of de Saebo Rejoyce

Bent u geïnteresseerd in de SaeboMAS of wilt U graag gratis de SaeboMAS drie weken op proef 
hebben neem gerust contact op met Hankamp Rehab BV (+31-53-4753227)

info@hankamp.nl
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