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Formulär inför
utprovning av
Armon Edero på
sista sidan

Edero består av
1. Bordsklämma
2. Horisontallänkar
3. Vertikalarm
4. Underarmstöd med Armskål

Prova ut Armon Edero underarmstöd
Edero underlättar användarens egna rörelser. Edero är inte är en robot som arbetar på egen hand. Vertikala armrörelser, t.ex. från bord till mun, underlättas genom att armens vikt balanseras så att den känns ”tyngdlös”. Rörelser
i horisontalplanet, t.ex. över bordsytan, blir “flytande” eftersom brukarens arm vilar på kullagrade delar.
Rörelser som utan Edero är omöjliga kan bli möjliga. Alla rörelser kräver mindre kraft och blir mindre tröttande.
Därför kan användaren vara aktivare under längre tid. Det är givetvis till fördel för vad man just håller på med men
ger också möjligheter att träna, bland annat ”muskelminnet”. Se sida 8.
Förberedelse för utprovningen, lär känna den tilltänkte användaren.
Att känna den tilltänkte användarens status, möjligheter och förväntningar är mycket önskvärt. Bilagt finns ett
frågeformulär för ändamålet. Utprovare/ordinatör/förskrivare måste samarbeta med brukaren, anhöriga och
arbetsterapeut/fysioterapeut för att så långt möjligt kunna se möjligheter och förebygga problem.

Ederos vertikala rörelseområde är 25-28 cm. Variationen beror på inställd lyftkraft, är minst vid låg lyftkraft. Det räcker i princip för en förflyttning av handen
från bordet till pannan, medräknat en viss uppvinkling
av armen.

Edero medger rätt placerad ett stort horisontellt rörelseomfång i sidled och längsled.
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Materialkännedom och Montering
Att välja lämpliga delar och förberedelser för utprovningen!

Oavsett hur Edero underarmstöd skall monteras vid permanent användning kan det vara bra att prova ut med ett
golvstativ. I ett förstaskede fungerar det att prova med Bordsklämman som ingår.

Golvstativet
Ger flexibilitet vid utprovningen. Man
kan fritt flytta stativet på golvet och
höja och sänka stativets fästpunkt. En
rullstol kan köras in på sidan.
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Bordsklämma
Ingår vid köp. Bordsklämman kan
man ta med sig och använda på alla
vanliga bord.
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Bordsfäste GW
Ger en fästpunkt som är flyttbar
utåt från bordskivan. Bordsfäste GW
passar för höger eller vänster sida
utan ombyggnad.

Armskålar och Underarmstöd är viktiga delar för ett bra resultat
Underarmstödet är hållaren för en armskål. Underarmstöd och armskål väljs oberoende av varandra;. Alla skålar
passar alla underarmstöd. Välj armskål först.

Armskålar

Bredd

Armskålen finns i tre bredder och fem
längder. Skålarna är av plast med insida
klädd med ett tunt lager portätt skum.
Längd

Art. nr
KS0906
KS1206
KS1208
KS1508
KS1310
KS1710

Benämning
Armskål
Armskål
Armskål
Armskål
Armskål
Armskål

Längd
9 cm
12 cm
12 cm
15 cm
13 cm
17 cm

Bredd
6 cm
6 cm
8 cm
8 cm
10 cm
10 cm

Om inget hinder finns välj en ganska lång skål och välj bredd med ledning av brukarens armgrovlek, inklusive klädsel.
Armskålar kan ha ett kardborrband över brukarens arm. Skålplasten kan formas med värme. Vid utprovningen är
inte armskålens perfekta passform viktig.

Underarmstöd

Finns i höger- eller vänsterutförande och i fyra modeller. Det finns således åtta Underamstöd. De är inte ombyggbara sinsemellan. Alla underarmstöd har en armsstödsbygel som ger stöd ovanför armbågen. Den är av rostfritt stål
överdragen med icke allergent gummi. Den är böjbar för hand och därför anpassningsbar.
Börja utprovningen normalt med Modell 1. Om det verkar troligt p.g.a. användarens svaghet att en sidovridning av
armen i horisontellt läge behöver underlättas testa med Underarmstöd 2. Modell nr 1 och 2 är de vanligaste och
räcker i de flesta fall. Modell 2 kan vara det bästa valet för en person med svag styrka i horisontalplanet.
32 mm

32 mm

Modell 1
Kan som alla de andra vinklas uppåt – nedåt som en
gunga i sin infästningspunkt. Underarmen följer samma
rörelse. En monterad armskål kan flyttas framåt-bakåt
30 mm. OBS! Armens balanspunkt ändras inte eftersom den
inte flyttas relativt sin upphängningspunkt. En sådan förflyttning av armen kan göras med Underarmstöd 3 och 4.

Modell 2
Kan vridas 30° i horisontalplanet oberoende av Vertikalarmen. En monterad armskål kan flyttas framåt-bakåt 30 mm.

28 mm

28 mm

70 mm
70 mm

Modell 3
Har dessutom ett Armbågsstöd som är ställbart i längsled,
cirka 70 mm. Det innebär att balanspunkten för användarens arm kan flyttas i längsled i förhållande till upphängningspunkten. Se balansering av underarm på sidan 4.

Modell 4
Har dessutom ett armbågsstöd som är vinklingsbart
bakåt – förutom att det är ställbart i längsled. Vinklingsbarheten innebär att om man sträcker ut armen så att
den blir allt rakare så böjs stödet bakåt – nedåt.
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Balansering av underarmen - Underarmstöd Modell 3 och 4

Balansering av underarmen är viktigt för att användaren ska kunna vinkla armen.
Nedåt - med skeden till tallriken. Uppåt - till munnen. Görs genom att optimera armens placering i längsled i förhållande
till upphängningspunkten.
Armens läge fixeras i första hand genom rätt läge på Armbygeln, den kan böjas och formas för hand till bästa
passform och skall stödja överarmens baksida strax ovanför armbågen.

Handen åker upp

Armen är för långt bak i förhållande
till upphängningspunkten.

Handen faller ner

Armen är för långt fram i förhållande
till upphängningspunkten.

Armen är i balans

Armen är i balans. Med denna
inställning behövs minst kraft för att
föra handen uppåt eller nedåt. Läget
varierar för olika användare.

Justera balansen

Underarmstödet består i huvudsak av tre metalldelar.
1. Ramen
2. Fästbygeln som ramen kan svänga på
3. Armbygeln som kan ställas i längsled.

Armbygel
Fästbygel

Allt hålls samman med två skruvar. Lossa skruvförbanden för att längdjustera Armbygeln och Armskålen.
Ram

Observera att det bara är Armbygeln som påverkar
balanseringen. Placeringen av skålen är en fråga om
bekvämlighet.
Använd fast nyckel nr 7 och insex 2,5 mm
Skruvarförband
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Förberedelser för utprovning med Golvstativ
1. Börja med ställa golvstativet med pivotaxeln för den vågrätt liggande
Horisontallänken ungefär vid den sittande användarens höft och kanske en
decimeter ut från sidan och med pivotaxelns topp i höjd med armbågen
eller strax ovanför bordsskivans nivå.

Pivotaxel

- Naturligtvis är det viktigt att användaren sitter bra, gärna så upprätt han
kan under en ganska lång tid. En förbättrad sittställning kan öka förmågan
betydligt.
Länkarm

2. Montera Horisontallänken på Golvstativet
Kontrollera att pivotaxlarna som går genom Horisontallänken sticker ut på
motsatta sidan. (Innebär att båda kullagren bär tyngden, om bara ett lager
tar hela belastningen kan det skadas.) Pivotaxeln måste sticka fram ovanför
kullagret.
OBS! Kontrollera att tappen går hela vägen genom hålet i horisontallänken.

3. Montera Vertikalarmen på Horisontallänken
Vertikalarmens axeltapp ska stickas ner helt i länkarmen.
Placera vertikalarmen i den andra änden av horisontalarmen genom att skjuta den över vertikalarmens tapp genom kullagren på horisontallänken.
OBS! Kontrollera att tappen går hela vägen genom hålet i horisontallänken.

Förberedelser för utprovning med Bordsklämma

1. Börja med att placera bordsklämman på ett fast horisontellt
underlag. Se till att den sitter stadigt
innan du fortsätter med att placera
Horisontallänken.

2. Placera horisontallänken på
bordsklämmans tapp. Det görs
genom att skjuta kullagrens hål över
tappen på bordsklämman.
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3. Kontrollera att tappen går hela
vägen genom hålet i horisontallänken. Om det inte görs på rätt sätt, kan
kullagren skadas.
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Fäst underarmstödet på vertikalarmen

1. Vertikalarmen ska glida in i
spåret på krokens öppning i den
gröna pilens riktning.

2. Dra clipset inåt som den gröna
pilen visar för att skjuta krokens
öppning mellan de två brickorna.

3. Se till att clipset låser över huvudet på bulten. Bultens skalle skall
vara synlig genom clipset.

Inställningar

Ändra Vertikalarmen för höger – vänster sida
Kulan på toppen har två fasta lägen. Bilden visar stativet
från översidan när det är för placering för höger arm.
Lossa insexskruven med en sexkantnyckel nr 5. Drag ut
kulan utåt och vrid till det andra fasta läget.
Det finns bara två möjliga lägen för den blanka kulan.
Drag åt insexskruven väl.
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Ändra Bordstativet för höger – vänster sida
Kulan sitter på en vinklad arm som är inskruvad i
Bordsklämman. – På bilden för Ederoplacering för
höger arm. – Lossa den låsande muttern, nyckel nr
10, tag bort plastlocket över hålet på andra sidan och
montera den vinklade armen med kulan. Lås väl med
muttern.
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Klart för utprovning!
• Horisontallänken kan sägas beskriva en kurva sedd uppifrån. Horisontallänken bör monteras så att användaren sitter “inne i” kurvan när armskålen är över
bordskivan. (Det finns användare som den omvända monteringen passar bättre. Man väljer en montering som ger minst antal “kollisoner” för sitt speciella
användningssätt.)
Placera användarens arm i skålen. Behövs ett kardborrband över armen?
• Användaren kan börja med att röra armen i horisontalplanet i ett ”normalt” höjdläge.
• Fortsätt med att höja och sänka armen.
• Undersök gränserna för räckvidd: hur långt fram, hur långt i sidled, hur högt och hur lågt når användaren? Med
golvstativet kan räckviddens gränser ändras genom att flytta Ederos fästpunkt både horisontellt och vertikalt.
• Man kan upptäcka vad som behövs för att utföra olika saker, t.ex. nå hakan, munnen, näsan. Eller föra en penna
över läsplattan eller skeden till munnen. - Det som fungerar kan nästan alltid bli bättre med övning. Edero är ett
hjälpmedel för att vinna funktioner.

Ställ in lyftkraften

Eftersom brukarens arm inte kan vägas får man bedöma lyftkraften genom egna försök men framför allt genom att
efterhand fråga användaren: Går det lätt att höja armen? Att sänka armen? Det skall vara ungefär lika lätt att sänka
som att höja.
Det händer att användaren förklarar sig nöjd med en underoptimal inställning, för att även denna inställning är
ett stort steg framåt jämfört med att arbeta utan Edero. För att ställa om lyftkraften krävs att brukarens arm tas ur
armskålen.
Lyftkraften justeras i 12 steg. Tabellen visar hur mycket
kraft varje steg ger.

Justera viktkompensationen:

1. Dra vertikalarmen uppåt i riktning med den gröna pilen.
2. Flytta handtaget för lyftkraftsinställning i pilens riktning
och placera den i ett av spåren.
3. Släpp vertikalarmen. Edero är klar att användas.
- Justeringen är lättast att göra om armen är uppvinklad.
Kan underlättas om användaren flyttar sin arm ur skålen.

Steg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lyftkraft
900g
1254g
1609g
1963g
2318g
2672g
3027g
3381g
3736g
4090g
4445g
4800g

Att äta och dricka
• För att äta behöver Armon ibland
kompletteras. Att föra en vanlig sked till
munnen kan t.ex. kräva mer än möjlig
böjning av armbågen (Bild 1). Då kan
en sked med längre skaft komma väl
till pass (Bild 2). Den kan dessutom vara
böjd och med bra handtag eller fäst
på en handorthos. Det finns skedar och
gafflar som kan passa men de kan behöva modifieras. Man får experimentera,
varje ätare är unik!

Bild 1

Bild 2
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• För att dricka är ett glas eller mugg
med sugrör oftast bäst.
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Foto: Carewarekompagniet/Bente Tolstrup

Bättre rehabilitering med dynamiska armhjälpmedel
Erfarenheter från Danmark
Vid Centrum för förvärvad hjärnskada i Köpenhamn,
har man sett hur det dynamiska armstödet Edero från
Armon underlättar motorisk inlärning genom att träna
igenkännbara vardagsaktiviteter. Patienter som har nedsatt armfunktion och som inte själv kan lyfta armen, kan
med Edero både lyfta armen och repetera en naturlig
rörelse flera gånger.

Läkare rekommenderar patienten att träna på avdelningen
I Danmark kan läkare rekommendera att patienten får
träna med ett armhjälpmedel på avdelningen. Detta
praktiseras på flera ställen i landet. Fördelen är att patienten tränas av specialiserade arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Patienten blir självständigare när hon eller
han kommer hem med ett armhjälpmedel. Flera danska
kommuner har sett fördelar med detta.

Fler repetitioner med armstödet lagrar rörelsen i hjärnan
Rasmus Sylvest Mortensen som är chefsterapeut,
berättar hur Edero armhjälpmedel bidrar till en bättre
rehabilitering genom att patienten utför vardagliga och
användbara aktiviteter.
- “Förr kunde vi bara i liten omfattning träna att lyfta en
kopp, när patienten inte kunde lyfta armen - och i många fall kunde patienten bara klara ett fåtal repetitioner
innan hon eller han blev för trött. Med detta hjälpmedel
kan vi göra många fler repetitioner så att rörelsen lagras
i hjärnan igen. Vi drar nytta av hjärnans neuroplasticitet, det vill säga dess förmåga att återinlära funktioner
som gått förlorade på grund av en hjärnskada.
Vi ser också att vi kan erbjuda brukaren ett naturligare
rörelsemönster”, säger Rasmus Sylvest Mortensen.
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Edero och Elemento är dynamiska armhjälpmedel som
kompenserar armens tyngd och de kan enkelt ställas in
så att graden av motstånd kan följa brukarens utveckling under rehabiliteringsperioden.
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Informationsamling som förberedelse för utprovning av ett Armon armstöd.
Handläggare /kontaktperson:
namn ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon…………………………… mailadress ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
arbetsplats …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uppgifter om personen som skall prova hjälpmedlet. ( Om vi kommer till er med förkunskap underlättas utprovningen.
Armhjälpmedlen kräver en viss återstående förmåga i arm eller skulderparti, men den kan vara liten och svårbedömd.
För vissa funktioner krävs greppförmåga.)
Användarens förnamn …………………………………………………………………………………………… Kön……………………… Ålder………………………
blir normalt ”ärendenamn”

Diagnos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• För vilken arm:

Höger

Vänster

Användaren rörelseförmåga:
• Kan han/hon lyfta armen?
Ja
Nej
• Om Ja, ungefär hur högt, t.ex. från när handen vilar på låret? …………. cm
• Kan han/hon hålla armbågen nära kroppen och vinkla armbågen?
Ja
• Om Ja, ungefär till vilken vinkel? …………….°
• Kan han/hon skjuta/flytta armen om den vilar på ett bord?
Ja Nej
• Om Ja, ungefär hur långt? …………..cm
• Använder brukaren handledsorthos?
Ja
Nej

Nej

Prioriterade önskade aktiviteter. Ange förstahandsalternativ och ev. fler!
• Äta själv, dricka ur glas själv
• Använda ett kognitivt hjälpmedel typ läsplatta – att peka eller trycka
• Använda en dator - använda tangentbord, mus eller motsvarande
• Använda vid arbetsplats – hantera saker på en bordsyta, hålla i redskap
• Kunna styra och köra elrullstol
Andra önskemål? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Finns annat som kan vara av betydelse?
Utprovningen kan antingen göras vid ett bord med normal bordskiva, ange skivans tjocklek:. . . . . . cm, (max 7 cm)
eller med ett golvstativ som ger variationsmöjligheter. En färdig lösning kan vara helt annorlunda, t.ex. montering
på rullstol.
Övrig information av betydelse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HEA Medical AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se
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