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Specialiseret håndtræning

Hvorfor håndtræning?
Hænderne er vores fineste redskab, og selv en lille æn-
dring i følesans, bevægelighed eller styrke kan have en 
enorm betydning i hverdagen. Når man er sund og rask, 
trænes hænderne ved at bruge dem i det daglige; på arbej-
det, i det huslige, og når du dyrker dine fritidsinteresser.

Ofte kan hænderne blive overset til fordel for træning af 
resten af kroppen – men har man først udfordringer 
med sine hænder, bliver man snart klar over, hvilken be-
tydning de har for hele ens hverdag.

Vi kan hjælpe med
•    Længerevarende hævelser
•    Eftervirkning af kompliceret brud
•    Eftervirkning af hånd- eller underarmsoperation
•    Seneskader, ledbåndsskader
•    Smerteproblematik 
•    Karpaltunnelsyndrom
•    Refleksdystrofi
•     Korrigerende skinner ved hypermobilitet, fejlstillinger 
     og kontraktur.

Sådan arbejder vi
Efter en samtale om dine ønsker og en grundig under-
søgelse af dine hænder bliver vi tydelige på både 
problemer og mulige løsninger. På baggrund af det 
planlægger vi forløbet. Det er altid en blanding af be-
handling og et individuelt udarbejdet træningsprogram, 
som du efter grundig instruktion skal udføre hjemme.

Træningen skal kunne mærkes i den virkelighed, du er 
en del af. Derfor integrerer vi træningen i de ting, som 
du i forvejen gør i din hverdag. På den måde kan du 
konkret mærke din udvikling, og efterhånden som du 
bliver bedre, tilretter vi programmet, så du hele tiden 
udvikler dig og opnår forbedringer.

Din behandler er specialist Karin Rønhøj
Ergoterapeutforeningen har to erhvervsaktive anerkend-
te håndspecialister. Karin Rønhøj er en af dem. Med 
mere end 20 års erfaring på specialiseret niveau fra et 
universitetshospital har hun set alt og kan varetage alle 
håndproblematikker. Hun har forsket og er en aktiv del 
af både nationale og internationale netværk. 

Pris
Vil du have en specialists faglige vurdering af, hvilken 
håndfunktion du kan opnå, anbefaler vi dig at booke en 
enkelt konsultation. Du kan med fordel købe et klippe-
kort til et længere forløb for at sikre det bedste udbytte 
af din træning. En behandling varer 60 min. 

Første behandling kr. 760,-    Behandling herefter kr. 710,-
3 behandlinger      kr. 1.925,-   6 behandlinger kr. 3.650,-

Kontakt
For at booke tid eller få en uforpligtende vejledning 
om, hvordan vi kan hjælpe dig, kontakt os på telefon 
7879 0000. 

Du kan læse mere på www.sanocenter.dk

Til dig, der
• Har nedsat bevægelighed/styrke, følesans eller nerveskader i hånd og underarm
• Har længerevarende hævelser (ødemer)
• Ønsker at forebygge ledskader – eller kompensere for din gigt.
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