Pasqal ligorthese

Het comfort van Quattron
Quattron biedt maatwerk. Comfortabel
en altijd perfect passend op het lichaam
van de cliënt. Het comfort begint bij de
deskundigheid van onze adviseurs die
ervoor zorgen dat de passing in één keer
goed gaat. Met zo min mogelijk belasting
voor de cliënt. Samen met de ervaren vakmensen
uit ons Nederlandse atelier zorgen we voor een
snelle en zorgvuldige productie van iedere orthese.
Aanpassingen achteraf zijn vrijwel nooit nodig.
Ook voor de zorgverlener
Waar tijd schaars is, moet een product handig zijn.
Pasqal bestaat uit één stuk waardoor fouten in
gebruik vrijwel uitgesloten zijn. Uiteraard draagt
dit in positieve zin bij aan de verzorgbaarheid
van de cliënt en een efficiënte besteding van
tijd. Mochten er toch vragen ontstaan tijdens het
gebruik, dan zijn we dichtbij. Aarzel niet ons te
bellen of te mailen. Want wat voor jou wellicht
nieuw of onwennig is met een nieuwe orthese, is
voor ons dagelijkse kost.

Quattron
Quattron ontwikkelt en produceert
ortheses. Producten die de ondersteuning geven waar nodig en vrijheid waar
dat mogelijk is. Met onze oplossingen
willen we positief bijdragen aan het

gevoel van eigenwaarde van mensen
met een mobiliteitsbeperking en
daarmee aan de individuele kwaliteit
van leven. Volwaardig en geborgen,
comfortabel en pijnvrij.

Aanvraag bij zorgkantoren
Quattron heeft contracten en afspraken met de
meeste financiers van zorghulpmiddelen. Mocht
je vragen hebben over de aanvraag of vergoeding
van de ligorthese, neem dan gerust contact met
ons op.

Maak kennis met Pasqal
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Ontspannen met Pasqal
De Pasqal ligorthese biedt de perfecte ondersteuning aan mensen
met een verhoogde spierspanning. Door het gebruik van compenserende
korrelvulling in compartimenten, blijft de juiste pasvorm en ondersteuning
gegarandeerd. Hierdoor behoudt Pasqal zijn vorm, gaat de ligorthese langer
mee en blijft de lighouding van de cliënt volledig ontspannen.

Spierspanning is meestal functioneel. Het ondersteunt onze houding en beweging. Ook in
situaties die we als rust ervaren, blijft er spanning
in de spieren aanwezig. Deze spierspanning zorgt
er bijvoorbeeld voor dat we ons hoofd overeind
houden zonder dat we daarover na hoeven te
denken.
De spierspanning kan verstoord raken door een
breed scala aan oorzaken. Een verhoogde spierspanning is bijzonder invaliderend. De spier trekt
zich dan te sterk samen in rust of bij de geringste
stimulatie. Bij ernstige spasticiteit blijft de spier
continu samengetrokken. Zelfstandig strekken van
gebogen ledematen is dan niet meer mogelijk.
Uiteraard leidt een dergelijke verkramping tot pijn
en een daarmee gepaard gaand energieverlies.
Vanzelfsprekend beïnvloedt dit de kwaliteit van
leven sterk nadelig. Een orthese kan een belangrijke bijdrage leveren aan een goede, afwisselende
en ontspannen lighouding.
Oorzaken van een verstoorde spierspanning
De spierspanning kan verstoord raken door een
breed scala aan oorzaken, zoals bijvoorbeeld
dementie, multiple sclerose, ALS, Parkinson,
Huntington, EDS, spierdystrofie of een ongeval
met een heuptrauma, amputatie of een beschadiging van hersenen, ruggenmerg of zenuwstelsel.
Ook bij mensen die vaak langdurig in dezelfde
houding liggen of zitten (denk aan ouderen met
een psychogeriatrische of somatische aandoening) komen vergroeiingen van het skelet en
verkortingen van spieren veel voor. Dit geeft vaak
gezondheidsproblemen. Niet alleen pijn, maar
ook een verminderde functie van diverse vitale

De voordelen van Pasqal
Unieke nummering

Compenserende korrelvulling in compartimenten

Iedere orthese is uniek genummerd. Met dit
nummer zijn we in staat ook achteraf de vorm
van de orthese te achterhalen. Bijvoorbeeld
om op maat een extra hoes te kunnen leveren.

De goede pasvorm en de juiste ondersteuning zijn hiermee
blijvend gegarandeerd.

organen zoals hart en longen met klachten als
slikstoornissen, refluxklachten en slaapproblemen.
Onbegrepen gedrag bij dementie
Bij gevorderde dementie kunnen mensen
vaak zelf niet meer goed voor een ontspannen
lighouding zorgen. Dit heeft verkramping en
vergroeiing richting foetushouding tot gevolg.
Ook al is dit zeer pijnlijk, de betrokkene is vaak
niet meer in staat dit direct aan te geven. Het
discomfort dat is ontstaan uit zich wel op andere
manieren, bijvoorbeeld aanhoudend onrustig
gedrag. Stress, vermoeidheid, pijn en verkramping
kunnen veroorzakers zijn van dit gedrag. In een
dergelijke situatie kan Pasqal uitkomst bieden
omdat de orthese de juiste sensorische input
geeft met als resultaat een ontspannen lichaamshouding.
Liggen en zitten vormen één verbond
Wanneer het lichaam tijdens het liggen kan
ontspannen, bevordert dit de (nacht)rust. Pasqal
zorgt voor de juiste lighouding. Het zorgt ervoor
dat het lichaam gevrijwaard blijft van onnodige
prikkels, bijvoorbeeld van druk door dekens
of drukplekken op hielen waardoor spasmen
kunnen optreden. Als het noodzakelijk is, zorgen
extra inputbanden voor de juiste stimulus om
een ontspannen houding te bereiken. Mensen
bouwen hierdoor minder spierspanning op
tijdens een rustperiode. Minder spierspanning
betekent meestal minder pijn en daardoor meer
rust. Na de rustperiode zijn transfers naar een
goede en comfortabele zithouding makkelijker
te maken. De winst van een goede lighouding is
daarom tevens een betere en meer ontspannen
zithouding.

Zorgvuldig afgewerkte ritsen met weggewerkte runner
Zorgvuldig afgewerkte platte stiknaden
De zorgvuldige afwerking en de platte naden van
de badstof hoezen helpen drukplekken en daarmee
decubitus te voorkomen.

De orthesedelen die in contact komen met het lichaam zijn vrij
van ritsen. De runners van de ritsen zijn onzichtbaar weggewerkt.

Verhoogd en verlengd middengedeelte
Geen druk of stimulus door beddengoed op benen en voeten.

Inputbanden met sluitclips
Wanneer dat nodig is, zorgen de inputbanden
voor juiste stimulus waardoor benen rustiger
gepositioneerd blijven. De sluitclips zijn
zodanig ontworpen dat ze geen beschadiging
geven aan de huid en de badstof hoezen.

Geen stiknaad en hygiënisch
De hoge vloeistofdichtheid van de stof en de ruimte
tussen de ligorthese en de cliënt bieden niet alleen veel
comfort, maar zorgen ook voor een duurzame hygiënische
oplossing bij o.a. urineverlies.

Wisselligging mogelijk
Door de manier waarop Pasqal is gemaakt, is het
mogelijk om 30 graden wisselligging toe te passen.
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