
Hvad er STARband og  
hvordan kan ortosen hjælpe min baby?

Nogle børn udvikler i tiden efter fødslen flade områder og en såkaldt asymmetrisk hovedform, også kaldet  
Lejringsbetinget plageiocephali. Disse kan ofte bedres med øvelser på maven, fysioterapi m.m., men sker det ikke, 
og har barnets hoved ikke fundet en harmonisk form inden 4-månedersalderen, kan løsningen være behandling 
med STARband - Hovedformskorrigerende Ortose. 
 
Behandling med den innovative ortose ordineres enten efter henvisning til en speciallæge fra din familielæge, eller 
ved henvendelse direkte til bandageriets tilknyttede speciallæge, der er ekspert i kranie- og ansigtsmisdannelser. 
 
STARband benyttes 23 timer i døgnet og guider nænsomt og sikkert barnets kranium i dets naturlige vækst mod 
en mere ensartet form og større symmetri uden i øvrigt at påvirke hovedets udvikling.  
 
Varigheden af behandling med STARband afhænger dels af hvor stor asymmetrien er, og dels af barnets  
alder når behandlingen starter. Gennemsnitsbehandlingstiden er omkring tre til fem måneder. Behandling 
påbegyndes helst i alderen fire til syv måneder, da resultaterne er bedre, jo tidligere ortosen tages i brug. 
Der kan dog stadig ændres på vækst af kraniet til 14-månedersalderen. 
 

 
STARscanneren  
STARband-ortosen fremstilles på baggrund af avanceret teknologi med STARscanneren, der ved hjælp af et synligt 
lysspektrum scanner barnet på 1,5 sekund. Scanningen foretages med en såkaldt ”øjensikker, ikke-kontakt 
scanner”. Der er ikke behov for bedøvelse, og barnet udsættes ikke for nogen form for skadelig stråling - en innovativ 
metode, der helt erstatter den konventionelle og tidskrævende gipsafstøbningsproces, der kan påvirke barnet 
og forældrene med negativ stress. 
 
Brug af IT til at samle og analysere data giver et præcist overblik over ortosebehandlingens resultater både med 
hensyn til hovedform og valg af type af ortose. 
 
Dette behandlingsfremskridt har betydet større tilgængelighed med computerunderstøttede og grafisk illustrerede 
rapporter og et forløb, der kan følges tæt og mere levende af både forældre, terapeuter, læger og bandagister. 
 
Både STARscanneren og behandlingen med STARband er strengt reguleret for at garantere en sikker behandling  
af højeste kvalitet og et positivt resultat for både barn og forældre. Af samme årsag bliver behandlingen udført  
af autoriserede bandagister, der er uddannet hos Bandagist Jan Nielsen A/S og Orthomerica.
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