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10ª Reunió: 
Divendres, 12 de desembre de 2008 

Benvolguts companys,  

El passat 12 de desembre de 2008 es va realitzar la desena reunió de fisioterapeutes, la 

tercera del curs 2008-09.  

 

Ordre del dia : 

1. Presentació DMO per part de l’ortopèdia tècnica Ansabeda. 

L’ortopèdia va entregar documentació sobre el material als assistents a la reunió. 

2. Altres materials 

3. Taller de marxa 

 

  

1.  Presentació de les ortesis de moviment dinàmic DMO 

Les ortesis DMO són un material novedós pel control del to muscular anormal i les 

disfuncions neurològiques. Funciona bé en casos d’ataxia, atetosis, i també en casos 

de PC, esclerosi múltiple, hemiplegies, etc. Si queda clar però, que no serveix en casos 

de rigideses estructurades, només funcionen prevenint les deformitats. 

 

La duració màxima de cada prenda és d’un any, i el tractament complet dura entre 2 i 3 

anys. Normalment s’afavoreix un aprenentage neuro-motriu i després es retira el 

tractament. En alguns casos es pot mantenir però encara no queda clar quan 

exactament. 

El corsé DMO encara està en estudi, durant aquest any es probarà en diferents casos. 

 

Els preus aproximats són: 

  -faixa: 120 € 

 -malles: 600 € 

 -mà: 500€ 

 -vestit: 1000 € 

 

L’acció que fa el vestit sobre el cos és la de baixar el to muscular sense necessitat de 

medicació. El vestit treballa en 3D, procurant correccions de l’estil “tapping” tant a nivell 

de tronc com d’extremitats (no es fa una correcció progresiva). Després d’un temps de 

reeducació aquest to torna a pujar per afavorir la funcionalitat. Es porta durant 8 hores 

diàries, i es retira a la nit. 
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Es troben resultats en 2-3 mesos en nens bastant afectats, tot i que s’ha de notar una 

millora substancial al mateix moment de col.locar-lo. 

 

 

2. Altres materials 

- Existeix el corsé PROVIDENCE que ha dónat molt bons resultats en escoliosis. 

El preu aproximat és de 1200 € 

- Similar al DMO hi ha els tratjes nocturns CONTOR V. Encara estan en estudi i no 

es comercialitzen a Espanya. 
 

 

3. Taller de la marxa 

David (ortopèdia Ansabeda) ha proposat realitzar un taller de DMO i MARXA a través 

de l’ortopèdia amb una fisioterapeuta especialista en el tema. 

El cost aprox. Seria de 90€ per persona + instal.lacions, en grups de 9-10 persones. 

S’ha de demanar amb 2 mesos d’antelació i abans del mes de Maig. 

 

 

 

La data de la propera reunió :   Divendres dia 30 de gener de 2009   

 


