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Productfuncties

• Stabilisatie van het duimzadelgewricht

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van deformatie

Eigenschappen

• Materiaal: polyester, nylon, elastan

• Kleur: zwart/petrol

Indicaties

• Arthrogryposis multiplex congenita

• Cerebrale parese (infantiel)

• Letsels van de plexus brachialis

• Reumatiek (hand)

Verzorging voor kinderen

Selection Thumb
Duimorthese

Deze speciaal voor kinderen ontwikkelde duimorthese wordt zowel conservatief als postoperatief ingezet ter 

immobilisatie van het duimzadelgewricht. De orthese stabiliseert en begrenst de beweeglijkheid van de duim, niet die  

van het polsgewricht. Duim en hand worden in een functionele positie gebracht met behoud van de grijpfunctie.

Maattabel – Selection Thumb duimorthese voor kinderen
Artikelnummer Eenheid Maat Lengte Polsomvang Maat nemen
rechts links
35300R-XXS 35300L-XXS stuk XX-small 11 cm   8 - 11 cm
35300R-XS 35300L-XS stuk X-small 13,5 cm   8 - 11 cm
35300R-S 35300L-S stuk small 14,5 cm 10 - 12 cm
35300R-M 35300L-M stuk medium 17 cm 12 - 14 cm
35300R-L 35300L-L stuk large 17,5 cm 14 - 16 cm

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Productfuncties

• Stabilisatie van het polsgewricht

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht

• Voorkomen van deformaties

Eigenschappen

• Anatomisch gevormd

• Instelbare duimband

• Vetersluiting met één treksluiting voor 

 gemakkelijk aan- en uittrekken

• Aluminium versterking aan de binnenzijde

• Materiaal: polyester, lycra, nylon, spandex  

en aluminium

• Kleur: zwart/petrol

Indicaties

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Cerebrale parese

• Dystonie

Verzorging voor kinderen

Selection Wrist
Polsorthese

Deze speciaal voor kinderen ontwikkelde polsorthese wordt zowel voor de conservatieve als postoperatieve 

behandeling ingezet en ondersteunt het pijnlijke polsgewricht. Het gebruikte materiaal rafelt niet, maakt 

daarmee omboorband overbodig waardoor het design slank blijft en tegelijkertijd veel comfort biedt.

Maattabel – Selection Wrist polsorthese voor kinderen
Artikelnummer Eenheid Maat Polsomvang Maat nemen
rechts links
35305R-S 35305L-S stuk small 10 - 12 cm
35305R-M 35305L-M stuk medium 12 - 14 cm
35305R-L 35305L-L stuk large 14 - 16 cm

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Verzorging voor kinderen

MyPRIM Kids
Wikkelmodel polsorthese

De MyPrim Kids flexibele en gewatteerde pols/duimorthese wikkelt zich op natuurlijke wijze rond de duim en de pols. 

De orthese oefent de nodige compressie uit op het carpometacarpaal gewricht om pijn te verlichten met behoud van 

de functionaliteit van de hand. De orthese is voorzien van klittenbandsluitingen om de compressie te kunnen reguleren. 

Past zowel links als rechts.

Deze wikkelorthese maakt onderdeel uit van de MyPrim productlijn,  

een serie pediatrische revalidatie artikelen die speciaal ontwikkeld  

is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Productfunctie

• Compressie op het trapeziometacarpale gewricht  

(carpometacarpale (CMC) gewrichten)

Eigenschappen

• MyPrim Kids zijn gemaakt met  

een naadloze productietechnologie

• Past links en rechts

• Flexibel en gewatteerd wikkelmodel

• FST technologie, zeer huidvriendelijk

• Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij

• Kleur: grijs/lime

Indicaties

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Artrose (duim)

• Instabiliteit van het duimbasisgewricht (CMC-I)

• Rhizartrose

Maattabel – MyPRIM Kids wikkelmodel polsorthese
Artikelnummer Eenheid Zijde Polsomvang Maat nemen
MPK100-1 stuk universeel 10 - 12 cm
MPK100-2 stuk universeel 12 - 15 cm

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Verzorging voor kinderen

MyPRIM Kids
Immobiliserende polsorthese

De MyPrim Kids immobiliserende polsorthese zonder duim fixeert het polsgewricht dankzij een anatomisch gevormde 

palmaire balein van vormbaar aluminium, die de palmaire flexie beperkt. Een dorsale balein op de rug van de hand 

zorgt voor de nodige stijfheid om de stabilisatie van het gewricht te verbeteren. Door de 3-fasen klittenbandsluiting 

kan de polsband eenvoudig en veilig worden aangespannen.

Deze immobiliserende polsorthese maakt onderdeel uit van  

de MyPrim productlijn, een serie pediatrische revalidatie artikelen  

die speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Productfunctie

• Immobiliseert de pols

Eigenschappen

• MyPrim Kids zijn gemaakt met  

een naadloze productietechnologie

• Linker en rechter uitvoering

• Vrije duimbeweging

• Palmaire en dorsale balein

• FST technologie, zeer huidvriendelijk

• Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij

• Kleur: grijs/lime

Indicaties

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Cerebrale parese

• Dystonie

Maattabel – MyPRIM Kids immobiliserende polsorthese
Art. nr. rechts Art. nr. links Eenheid Polsomvang Maat nemen
MPK101R-1 MPK101L-1 stuk 10 - 12 cm
MPK101R-2 MPK101L-2 stuk 12 - 15 cm

Maatnemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Verzorging voor kinderen

MyPRIM Kids
Polsorthese (met duim immobilisator)

De MyPrim Kids duim immobilisator is speciaal ontwikkeld om op de MyPrim Kids MPK101 immobiliserende  

polsorthese te bevestigen. Voorzien van een vormbare aluminium spalk waarmee het duimgewricht naar behoefte  

kan worden geïmmobiliseerd. Past zowel links als rechts.

Deze duim immobilisator maakt onderdeel uit van de MyPrim productlijn, een serie pediatrische revalidatie artikelen die 

speciaal ontwikkeld is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Productfunctie

• Immobiliseert de duim

Eigenschappen

• MyPrim Kids zijn gemaakt met een  

naadloze productietechnologie

• Past zowel links als rechts

• FST technologie, zeer huidvriendelijk

• Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij

• Kleur: grijs/lime

Indicaties

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Cerebrale parese

• Dystonie

• Mediale compressie syndroom

Maattabel – MyPRIM Kids immobiliserende polsorthese
Artikelnummer Eenheid Zijde Polsomvang
MPK102 stuk universeel universeel

8

MyPRIM Kids - Polsorthese (met duim immobilisator)



Productfuncties

• Voorkomen van standsafwijking

• Verminderen bewegingsuitslag

• Compenseren van te geringe spierwerking

• Verminderen en/of herverdelen van belasting

Eigenschappen

• Honingraat textiel met vocht absorberende  

badstof voering

• Gewatteerde Lycra-stof met bi-directionele elasticiteit

• Microklittenbandsluitingen

• Materiaal: luchtdoorlatend, latexvrij

• Kleur: grijs/lime

Indicaties

• Brandwonden

• Parese

• Postoperatieve stabilisatie

• Weke delen kwetsuur

Verzorging voor kinderen

MyPRIM Kids
Armsling

De MyPrim Kids Arm Sling is een kwalitatief hoogwaardige arm sling, ergonomisch ontworpen voor kinderen voor comfort 

en ondersteuning na armletsel of operatie. Modern, lichtgewicht design en gemaakt van uitsluitend hoogwaardige 

materialen, waaronder ademende honingraatstof en een absorberende badstof voering aan de binnenzijde. De nek en 

schouder zijn extra gepolsterd voor meer comfort. Gemakkelijk aan te trekken, aan te passen en af te doen. Verkrijgbaar 

in twee maten en aanbevolen voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Maattabel – MyPRIM Kids armsling
Artikelnummer Eenheid Onderarmlengte
MPK400-1 stuk < 21 cm
MPK400-2 stuk 21 - 25 cm
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Verzorgingen voor volwassenen

Selection Thumb
Duimorthese

Deze serie van duimorthesen is vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design. De orthese 

bestaat uit 2 elastische lagen die tegen elkaar aan zijn gelamineerd met daartussen een kern van meer rigide materiaal 

waarmee de gewenste stabiliteit wordt verkregen. Er zijn 2 versies verkrijgbaar: Selection Wrist Soft is volledig elastisch en 

positioneert de duim in een ontspannen houding. Selection Wrist Rigid biedt meer stabiliteit rondom de duim door daar 

gebruik te maken van niet elastisch materiaal.

Eigenschappen

• 2 versies: Soft of Rigid

• 2 kleuren: zwart of beige

Indicaties

• Artritis (duim)

• Artrose (duim)

• Band insufficiëntie (duim)

• Subluxatie van de MCP gewrichten

Maattabel – Selection Thumb duimorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Kleuren Polsomvang Uitvoering Maat nemen
rechts links
35200R-S 35200L-S stuk small zwart 13 - 15 cm Soft
35200R-M 35200L-M stuk medium zwart 15 - 17 cm Soft
35200R-L 35200L-L stuk large zwart 17 - 20 cm Soft
35201R-S 35201L-S stuk small beige 13 - 15 cm Soft
35201R-M 35201L-M stuk medium beige 15 - 17 cm Soft
35201R-L 35201L-L stuk large beige 17 - 20 cm Soft
35202R-S 35202L-S stuk small zwart 13 - 15 cm Rigid
35202R-M 35202L-M stuk medium zwart 15 - 17 cm Rigid
35202R-L 35202L-L stuk large zwart 17 - 20 cm Rigid
35203R-S 35203L-S stuk small beige 13 - 15 cm Rigid
35203R-M 35203L-M stuk medium beige 15 - 17 cm Rigid
35203R-L 35203L-L stuk large beige 17 - 20 cm Rigid

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Productfuncties

• Stabilisatie van het duimzadelgewricht

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van deformatie

Eigenschappen

• Comfortabel en stabiel

• Bilaterale anatomische gevormde balein

• Semi-elastische klittenbandsluiting met passant

• Zowel links als rechts draagbaar

• Deels geperforeerd voor ventilatie

• Materiaal: 71% poliamide en 29% polyurethaan;  

balein: metaal

• 2 Kleuren: grijs of beige

Indicaties

• Artrose (duim)

• Bandruptuur (ski duim)

• Distorsie (hand)

• Tendopathie

• Zadelgewricht stabilisatie

Verzorging voor volwassenen

Airmed
Duimorthese

De Airmed duimorthese is zowel conservatief als postoperatief inzetbaar. Deze comfortabele orthese stabiliseert 

en beperkt de bewegingsomvang van de duim middels een geïntegreerde bilaterale metalen balein. De orthese 

is zowel rechts als links te dragen en wordt met een semi-elastisch klittenband gesloten. De beweeglijkheid van de 

pols wordt hierbij niet beperkt.

Maattabel – Airmed duimorthese
Artikelnummer Eenheid Kleur Maat Zijde Polsomvang Maat nemen
AM202-S stuk beige small universeel 14 - 18 cm
AM202-L stuk beige large universeel 18 - 22 cm
AM202G-S stuk grijs small universeel 14 - 18 cm
AM202G-L stuk grijs large universeel 18 - 22 cm

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Verzorging voor volwassenen

 Tee Pee
Duimorthese

De orthese stabiliseert en beperkt de bewegingsomvang van de duim middels drie vormbare metalen versterkingen.  

De orthese is zowel rechts als links te dragen en wordt met een elastisch klittenband gesloten. De beweeglijkheid van  

de pols wordt hierbij niet beperkt.

Productfuncties

• Voorkomen standafwijking

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Eigenschappen

• 3 geïntegreerde vervormbare metalen versterkingen

• Afsluitbaar met klittenband

• Zowel links als rechts te gebruiken

• Viltvoering van polypropyleen.

• Kleur: zwart

Indicaties

• Artritis (duim)

• Artrose (duim)

• Band insufficiëntie (duim)

• Subluxatie van de MCP gewrichten

Maattabel – Tee Pee duimorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Afstand van pols tot duimgewricht
8240-XS stuk X-small < 9 cm
8240-S stuk small 9 - 11 cm
8240-M stuk medium 11 - 12 cm
8240-L stuk large 12 - 13 cm
8240-XL stuk X-large > 13 cm
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Productfuncties

• Voorkomen standafwijking 

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht

Eigenschappen

• Variabele duimpositie door wijzigbare trekrichting

• Anatomisch gevormd 

• Geïntegreerde aluminium baleinen 

• Instelbare klittenbandsluiting

• Behoud van grijpfunctie 

• Materiaal: orthese: TPU kunststof; balein:  

aluminium; band: nylon; sluiting: TPU kunststof. 

• Kleur: grijs

Indicaties

• Artrose (duim) Instabiliteit van het duimbasisgewricht 

(CMC-I)

• Rhizartrose

Verzorging voor volwassenen

CMCcare 
Duimorthese

De CMCcare duimorthese is geschikt voor dagelijks en/of langdurig gebruik en wordt gekenmerkt door een  

hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit met als oogmerk het behoud van een maximale handfunctie.

De CMCcare is ontworpen voor optimale ondersteuning van het duimzadelgewricht en positioneert het 

middenhandsbeentje van de duim in een stabiele, functionele stand met een goede grijpfunctie. De overige 

handgewrichten en pols liggen vrij zonder de functie van de hand te beïnvloeden. Het anatomische ontwerp 

met afgeronde randen, het eenvoudige sluitsysteem en materiaalkeuze garanderen een goede pasvorm en 

optimaal draagcomfort.

Maattabel – CMCcare duimorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Handomvang Maat 

nemenrechts links
8712R-S 8712L-S stuk small 16,0 - 19,5 cm
8712R-M 8712L-M stuk medium 19,5 - 22,5 cm
8712R-L 8712L-L stuk large 22,5 - 26,0 cm

Maat nemen: de omvang rond de middenhand, onder de knokkels van de vingers.
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Verzorging voor volwassenen

Suede Thumb Support
Duimorthese

Deze halfcirculaire duimorthese wordt zowel conservatief als postoperatief ingezet ter immobilisatie van 

het duimzadelgewricht. Zijdelings bevindt zich een vormbare aluminium balein waarmee de orthese gevormd  

kan worden naar de contouren van de hand. Deze orthese is verkrijgbaar in twee verschillende lengtes.

Productfuncties

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van standsafwijking

Eigenschappen

• Eén universele maat

• Past zowel links als rechts

• Instelbare duimband

• Twee elastische klittenbandsluitingen

• Lateraal: vormbare aluminium balein

• Materiaal: polyester, nylon en vilt, balein: aluminium

• Kleur: zwart

Indicaties

• Artritis (duim)

• Synovitis en Tenosynovitis (Hand)

• Tendovaginitis de Quervain

Maattabel – Suede Thumb Support duimorthese
Artikelnummer Eenheid Zijde Lengte
223180 stuk universeel 19 cm
223190 stuk universeel 23 cm
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Productfuncties

• Stabilisatie van het duimzadelgewricht en 

duimbasisgewricht

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van deformatie

Eigenschappen

• Anatomisch gevormd

• Geïntegreerde aluminium balein

• Instelbare duimband

• Materiaal: polyester, nylon, aluminium

• Kleur: zwart

Indicaties

• Artritis, reumatoïde

• Bandruptuur (ski duim)

• Distorsie (vinger)

• Radialis paresis

• Weke delen irritatie (hand)

Verzorging voor volwassenen

Rhizocare
Duimorthese (met polsband)

De duimorthese wordt zowel conservatief als postoperatief ingezet en dient ter immobilisatie  

van het pols-, duimzadel- en duimbasisgewricht.

Maattabel – Rhizocare duimorthese (met polsband)
Artikelnummer Eenheid Maat Lengte Polsomvang Maat nemen
rechts links
8711R-S 8711L-S stuk small 16,5 cm 12 - 15 cm
8711R-M 8711L-M stuk medium 16,5 cm 15 - 17 cm
8711R-L 8711L-L stuk large 16,5 cm 17 - 19 cm
8711R-XL 8711L-XL stuk X-large 16,5 cm 19 - 21 cm

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols.
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Productfuncties

• Rustorthese voor de duim, ontworpen om bewegingen 

in het CMC-1 gewricht te beperken

• Positionering van de duim in een functionele stand met 

behoud van grijpfunctie

• Ondersteunend (kan eventueel ook met een textiele 

polsorthese gebruikt worden voor extra ondersteuning)

Eigenschappen

• Het materiaal past zich naadloos aan waardoor 

de orthese een ideaal alternatief kan zijn voor 

 maatwerk orthese

• Geïntegreerde palmaire aluminium versteviging 

kan eenvoudig worden aangepast aan de 

 gewenste pasvorm

• Materiaal: polyester, polyethyleen, aluminium,  

nylon, TPU en spandex

Indicaties

• Artritis, reumatoïde

• Rhizartrose

Voordelen bij realisatie van doelstellingen

• Pijnvermindering

• Stabiliseren van CMC-1 gewricht

• Behouden van functionele grijpfunctie

Verzorging voor kinderen en volwassenen

S.O.T
Duimorthese

De S.O.T-duimorthese positioneert de duim in een optimale rustpositie en is een volledig nieuwe anatomisch gevormde 

 duimorthese met ondersteuning van de handboog. De orthese is ontwikkeld om bewegingen in het CMC-gewricht te 

 beperken met als doel overstrekking van ligamenten te voorkomen, die tot subluxatie van het gewricht kunnen leiden.

Maattabel – S.O.T duimorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Zijde Afstand van pols tot duimgewricht Handbreedte
28720R-S stuk small rechts ≤ 185 mm ≤ 75 mm
28720R-M stuk medium rechts ≤ 200 mm ≤ 85 mm
28720R-L stuk large rechts ≤ 210 mm ≤ 90 mm
28720L-S stuk small links ≤ 185 mm ≤ 75 mm
28720L-M stuk medium links ≤ 200 mm ≤ 85 mm
28720L-L stuk large links ≤ 210 mm ≤ 90 mm

De relatie tussen MCP-breedte en pols tot vingertoplengte kan variëren. Gebruik deze maattabel alleen als richtlijn.
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Productfuncties 

•  Houdt pols- en vingergewrichten in een rustpositie

• Ondersteunt de thenar-spieren

• Handhaaft of verhoogt de rek van de lange buigspieren

Voordelen bij realisatie van doelstellingen

• Voorkomen van contracturen

• Verbetering van de rustpositie

• Goede biomechanische positionering van de gewrichten

Eigenschappen

• Voorgevormd in een ruststand

• Geïntegreerde versterkingsbalein

• Klittenbanden voor individuele instelbaarheid

• Geïntegreerde voering

• Materiaal: latexvrij, polyamide, spandex,  

polyurethaan en aluminium

• Kleur: zwart

Indicaties

• Artrose (hand)

• Dupuytren syndroom

• Trigger Finger

Verzorging voor volwassenen

Vission Finger Splint
Pols- /vingerorthese

De orthese wordt zowel conservatief als postoperatief gebruikt voor fixatie van de vinger en de pols.  

De geïntegreerde versterkingsbalein houdt de pols en de vingergewrichten in de gewenste rustpositie  

en verkleint (of beperkt), indien van toepassing, het risico op contracturen.

Maattabel – Vission Finger Splint pols- /vingerorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Zijde Polsomvang Maat nemen
46020-S stuk small universeel <  16 cm
46020-M stuk medium universeel 16 - 19 cm
46020-L stuk large universeel   >  19 cm
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Maattabel – Vission Multi Fingersplint pols- /vingerorthese
Art. nr. rechts Art. nr. links Eenheid Maat Polsomvang
46021R-S 46021L-S stuk small < 16 cm
46021R-M 46021L-M stuk medium 16 - 19 cm
46021R-L 46021L-L stuk large > 19 cm

Productfuncties

• Houdt pols- en vingergewrichten in een rustpositie

• Ondersteunt de thenar-spieren

• Handhaaft of verhoogt de rek van de lange buigspieren

Voordelen bij realisatie van doelstellingen

• Voorkomen van contracturen

• Verbetering van de rustpositie

• Goede biomechanische positionering van de gewrichten

Eigenschappen

• Voorgevormd in een ruststand

• Geïntegreerde versterkingslepel

• Klittenbanden voor individuele instelbaarheid

• Geïntegreerde voering

• Materiaal: latexvrij, polyamide, spandex,  

polyurethaan en aluminium

• Kleur: zwart/beige

Indicaties

• Artrose (hand) 

• Carpaletunnelsyndroom

• Contractuur

• Dupuytren syndroom

• Fraktuur

Verzorgingen voor volwassenen

Vission Multi Fingersplint
Pols- /vingerorthese

De orthese wordt zowel conservatief als postoperatief gebruikt voor fixatie van de vingers en de pols. De geïntegreerde 

lepel houdt de pols en vingergewrichten in de gewenste rustpositie en verkleint (of beperkt), indien van toepassing, het 

risico op contracturen.

• Radialis paresis

• Weke delen irritatie (hand)
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Eigenschappen

• Laag profiel design

• Volgt de vorm en contouren van de hand

• Ademende stof

• Materiaal rafelt niet en kan worden bijgeknipt

• Gemakkelijke sluiting

• Kan gecombineerd worden met de Selection 

Wrist  polsorthese

• Machine wasbaar op 40° C

• Kleur: zwart

Indicatie

• Reumatoïde ulnaire deviatie

Verzorgingen voor volwassenen

Selection Ulnar Deviation
Handorthese

De Selection Ulnar Deviation orthese wordt ingezet bij patiënten met ontstekings- en degeneratieve aandoeningen ter 

verbetering van de uitlijning van de vingers en om de handfunctie en functionele grip te bevorderen. Tevens kan 

deze orthese worden gebruikt voor hypermobiele gewrichten en zwakke spieren om stabiliteit te bieden. Deze orthese is 

exclusief ontworpen en geproduceerd met het unieke drielaags Selection materiaal. Dankzij het lage profiel sluit de orthese aan op 

de contouren van de hand, zonder de functie te belemmeren. De stof kan worden bijgesneden zonder te rafelen en maakt dus 

verdere aanpassing mogelijk, indien nodig. Dankzij het klittenbandlusmateriaal kan de haak overal op de orthese worden 

geplaatst om de benodigde trekrichting te optimaliseren. 

De orthese is zo ontworpen dat het materiaal bij het 5e MCP  gewricht ver naar de ulnaire zijde reikt om de best mogelijke 

trekrichting te ondersteunen en de druk te verdelen. De Ulnar  Deviation orthese ondersteunt de hand en zorgt tegelijkertijd 

voor correcte uitlijning, stabilisatie en kan bijdragen aan de  pijnbestrijding. Als de patiënt tevens polsstabilisatie nodig heeft, 

kan deze orthese ook worden gedragen in combinatie met een Selection Wrist orthese. Speciaal ontworpen kunststof 

baleinen hechten direct aan de orthese indien nodig.

Maattabel – Selection Ulnar Deviation orthese
Art. nr. rechts Art. nr. links Eenheid Omvang MCP 2 - 5
35218R-XS 35218L-XS stuk 14 - 17 cm
35218R-S 35218L-S stuk 17 - 20 cm
35218R-M 35218L-M stuk 20 - 23 cm
35218R-L 35218L-L stuk 23 - 27 cm

Selection Ulnar Deviation - Handorthese
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Verzorging voor volwassenen

Selection Wrist Soft
Polsorthese (zonder duim)

Deze serie polsorthesen zijn vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design. De orthese 

bestaat uit 2 elastische lagen die tegen elkaar aan zijn gelamineerd met daartussen een kern van meer rigide materiaal 

waarmee de gewenste stabiliteit wordt verkregen. Er zijn 2 versies verkrijgbaar: Selection Wrist Soft is volledig elastisch en 

positioneert de hand in een ontspannen houding. Selection Wrist Rigid biedt meer stabiliteit rondom de duim door daar 

gebruik te maken van niet elastisch materiaal. Beide modellen hebben een aanpasbare vetersluiting aan de ulnaire zijde.

Productfuncties

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van standsafwijking

Eigenschappen

• Palmair voorzien van geïntegreerde voorgevormde lepel

• Dorsaal voorzien van een kunststof balein

• Materiaal rafelt niet en daardoor eenvoudig  

aanpasbaar aan de contouren

Indicaties

• Artritis, reumatoïde

• Artrose (hand)

• Fractuur (hand)

• Luxatie (hand)

• Mediale compressie syndroom

• Subluxatie (hand)

Maattabel – Selection Wrist Soft polsorthese (zonder duim)
Artikelnummer Eenheid Maat Polsomvang Maat nemen
rechts links
35204R-S 35204L-S stuk small 11 - 14 cm
35204R-M 35204L-M stuk medium 14 - 17 cm
35204R-L 35204L-L stuk large 17 - 20 cm
35204R-XL 35204L-XL stuk X-large 20 - 23 cm
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Verzorgingen voor volwassenen

Selection Wrist Rigid
Polsorthese (met duim)

Deze serie polsorthesen is vormgegeven uit innovatief materiaal voor een meer modern en fris design. De orthese bestaat 

uit 2 elastische lagen die tegen elkaar aan zijn gelamineerd met daartussen een kern van meer rigide materiaal waarmee 

de gewenste stabiliteit wordt verkregen. Er zijn 2 versies verkrijgbaar: Selection Wrist Soft is volledig elastisch en 

positioneert de hand in een ontspannen houding. Selection Wrist Rigid biedt meer stabiliteit rondom de duim door daar 

gebruik te maken van niet elastisch materiaal. Beide modellen hebben een aanpasbare vetersluiting aan de ulnaire zijde.

Productfuncties

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en

• Voorkomen van standsafwijking

Eigenschappen

• Palmair voorzien van geïntegreerde voorgevormde lepel

• Dorsaal voorzien van een kunststof balein

• Materiaal rafelt niet en daardoor eenvoudig 

 aanpasbaar aan de contouren

• Kleur: zwart

Indicaties

• Artritis (hand) 

• Artrose (hand) 

• Fractuur (hand) 

• Luxatie (hand) 

• Mediale compressie syndroom

• Subluxatie (hand)

Selection Wrist Rigid - Polsorthese (met duim)

Maattabel – Selection Wrist Rigid polsorthese (met duim)
Artikelnummer Eenheid Maat Polsomvang Maat nemen
rechts links
35206R-S 35206L-S stuk small 11 - 14 cm
35206R-M 35206L-M stuk medium 14 - 17 cm
35206R-L 35206L-L stuk large 17 - 20 cm
35206R-XL 35206L-XL stuk X-large 20 - 23 cm
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Verzorging voor volwassenen

Wrist Lacer 2.0
Polsorthese (zonder duim)

De Wrist Lacer orthese is bedoeld als ondersteuning bij polsklachten en is zowel geschikt voor conservatieve  

als voor postoperatieve behandeling. Deze orthese is met name geschikt voor reumatische aandoeningen.  

De orthese biedt een goede luchtcirculatie waardoor de orthese aangenaam en comfortabel aanvoelt.

Eigenschappen

• Anatomisch gevormd

• Optimale luchtcirculatie

• Instelbare duimband

• Uniek enkelvoudig trekvetersysteem voor eenvoudig 

aan- en uittrekken

• Extra aluminium verstevigingen aan de handpalm- en 

handrugzijde zorgen voor een evenredige ondersteuning

• Materiaal: geperforeerd kunststof suéde met een 

 polypropyleen vilt voering

• Kleuren: zwart

Indicaties

• Apoplexie (CVA)

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Carpaletunnelsyndroom

• Distorsie (hand)

• Mediale compressie syndroom

• Radialis paresis

• Weke delen irritatie (hand)

Productfuncties

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van standsafwijking

Wrist Lacer 2.0 - Polsorthese (zonder duim)

Maattabel – Wrist Lacer 2.0 polsorthese (zonder duim)
Artikelnummer Eenheid Maat Lengte Polsomvang Maat nemen
rechts links
8239.2R-XXS 8239.2L-XXS stuk XX-small 20,5 cm < 12 cm
8239.2R-XS 8239.2L-XS stuk X-small 20,5 cm 12 - 14 cm
8239.2R-S 8239.2L-M stuk small 20,5 cm 14 - 16 cm
8239.2R-M 8239.2L-S stuk medium 20,5 cm 16 - 18 cm
8239.2R-L 8239.2L-L stuk large 20,5 cm 18 - 20 cm
8239.2R-XL 8239.2L-XL stuk X-large 20,5 cm 20 - 22 cm
8239.2R-XXL 8239.2L-XXL stuk XX-large 20,5 cm 22 - 25 cm
82395.2R-S 82395.2L-S stuk small 26,5 cm 14 - 16 cm
82395.2R-M 82395.2L-M stuk medium 26,5 cm 16 . 18 cm
82395.2R-L 82395.2L-L stuk large 26,5 cm 18 - 20 cm
82395.2R-XL 82395.2L-XL stuk X-large 26,5 cm 20 - 22 cm

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de pols.
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Eigenschappen

• Anatomisch gevormd

• Optimale luchtcirculatie

• Instelbare duimband

• Uniek vetersysteem voor makkelijk aan- en af doen

• Extra verstevigingen aan de handpalm- en 

 handrugzijde voor gelijkmatige ondersteuning

• Materiaal: kunststof en polypropyleen

• Kleur: zwart

Indicaties

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Bandruptuur (ski duim)

• Carpaletunnelsyndroom

• Distorsie (hand)

• Mediale compressie syndroom

• Radialis paresis

• Weke delen irritatie (hand)

Productfuncties

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van standsafwijking

Verzorging voor volwassenen

Ryno Lacer 2.0
Polsorthese (met duim)

Deze polsorthese wordt zowel voor de conservatieve als postoperatieve behandeling ingezet en dient ter  

immobilisatie van de pols, het duimzadelgewricht en het duimbasisgewricht. De orthese is in het bijzonder  

geschikt bij reumatische aandoeningen. De patiënt wordt een een aangenaam en hoog draagcomfort geboden.

Maattabel – Ryno Lacer 2.0 polsorthese (met duim)
Artikelnummer Eenheid Maat Lengte Polsomvang Maat nemen
rechts links
82397.2R-XS 82397.2L-XS stuk X-small 19 cm 12 - 14 cm
82397.2R-S 82397.2L-S stuk small 19 cm 14 - 16 cm
82397.2R-M 82397.2L-M stuk medium 19 cm 16 - 18 cm
82397.2R-L 82397.2L-L stuk large 19 cm 18 - 20 cm
82397.2R-XL 82397.2L-XL stuk X-large 19 cm 20 - 22 cm
82398.2R-XS 82398.2L-XS stuk X-small 22,5 cm 12 - 14 cm
82398.2R-S 82398.2L-S stuk small 22,5 cm 14 - 16 cm
82398.2R-M 82398.2L-M stuk medium 22,5 cm 16 - 18 cm
82398.2R-L 82398.2L-L stuk large 22,5 cm 18 - 20 cm
82398.2R-XL 82398.2L-XL stuk X-large 22,5 cm 20 - 22 cm

Maat nemen: circulair op het breedste deel van de pols. Genoemde lengte is de palmaire lengte.
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Productfuncties

• Stabilisatie van het polsgewricht

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

• Voorkomen van deformatie

Eigenschappen

• Comfortabel en stabiel

• 4 dorsaal geplaatste baleinen

• 1 palmair geplaatste balein

• Eenvoudig te sluiten met klittenbanden  

(waarvan 2 met passant)

• Deels geperforeerd voor ventilatie

• Materiaal: 71% poliamide en 29% polyurethaan;  

balein: metaal

• Kleur: grijs/zwart

Indicaties

• Apoplexie (CVA)

• Artritis (hand)

• Carpaletunnelsyndroom

• Distorsie (hand)

• Radialis paresis

• Weke delen irritatie (hand)

Verzorging voor volwassenen

Airmed
Polsorthese

Deze polsorthese is bedoeld als ondersteuning bij polsklachten en is zowel geschikt voor conservatieve als 

voor postoperatieve behandeling. Deze comfortabele orthese stabiliseert en beperkt de bewegingsomvang van 

de pols middels 4 dorsale en 1 palmaire vormbare metalen baleinen. Patiënten wordt een aangenaam en hoog 

draagcomfort geboden. De orthese is met name geschikt voor reumatische aandoeningen. Deze polsorthese is 

met een handig accessoire eenvoudig uit te breiden tot een polsorthese met gesloten duim.

Airmed - Polsorthese

Maattabel – Airmed polsorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Lengte Polsomvang Maat nemen
rechts links
AM204GR-S AM204GL-S stuk small 21 cm 14 - 18 cm
AM204GR-L AM204GL-L stuk large 21 cm 18 - 22 cm
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Productfuncties

• Houdt de pols, duim en vingers in een ruststand

• Biedt ondersteuning voor de thenarspieren

• Handhaaft of verhoogt de flexibiliteit van de lange flexoren

• Voorkomt/vermindert het risico op oedeem

Eigenschappen

• Geconfectioneerd voor individuele aanpassing

• Kan gecombineerd worden met wig of vinger verdeler

• Geen beperking lichaamsgewicht

• Materiaal: polyester, nylon, polyurethaan en spandex

• Kleur: zwart

Indicaties

• Apoplexie

• Artritis, reumatoïde

• Cerebrale parese

• Musculaire dystrofie

• Plexus Brachialis syndroom

• Radialis paresis

Voordelen bij realisatie van doelstellingen

• Verbetering van de mobiliteit van de hand

• Verbetering van de bloedcirculatie

• Goede biomechanische positionering van de gewrichten

Verzorging voor kinderen en volwassenen

S.O.T
Pols- /hand rustorthese

De S.O.T pols/hand rustorthese wordt bij afwijkingen van de hand en pols - o.a. als gevolg van een slappe of  

spastische verlamming - ingezet en zorgt ervoor dat de mobiliteit van de pols en hand wordt behouden en versterkt.  

Door het gebruik van deze orthese komt de pols in een neutrale stand. Deze correcte biomechanische positionering  

stimuleert ontspanning van de pols/vinger gewrichten.

Accessoires

MCP wig

De MCP-wig wordt  

geplaatst wanneer een  

hogere rek gewenst is.

Vingerverdeler

De vingerverdeler wordt gebruikt 

om huidirritatie tussen de vingers 

te voorkomen en een betere 

positionering van de vingers bij een 

ulnaire/radiale deviatie te creëren.

Polsband

Deze niet elastische polsband 

wordt ingezet voor meer circulaire 

druk, bijvoorbeeld bij spasticiteit, 

rond het polsgewricht.
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Maattabel – S.O.T accessoires
Art. nr. Omschrijving Maat Zijde Breedte Dikte 
28711-XS MCP-wig X-small universeel 65 mm 10 mm
28711-S MCP-wig small universeel 75 mm 15 mm
28711-L MCP-wig large universeel 90 mm 20 mm
28712-S Vingerverdeler small universeel
28712-M Vingerverdeler medium universeel
28712-L Vingerverdeler large universeel
287130009 Polsband XXX-small t/m X-small universeel
287130012 Polsband small t/m large universeel

Maattabel – S.O.T pols- /hand rustorthese
Art. nr. 
zijde rechts

Art. nr. 
zijde links

Maat MCP-Breedte 
(Maat 1) 

Lengte pols tot uiteinde 
middelvinger (Maat 2)

Maat nemen:

28710R-XXXS 28710L-XXXS XXX-small    55 mm ≤ 120 mm
28710R-XXS 28710L-XXS XX-small ≤ 65 mm ≤ 140 mm
28710R-XS 28710L-XS X-small ≤ 75 mm ≤ 160 mm
28710R-S 28710L-S small ≤ 75 mm ≤ 185 mm
28710R-M 28710L-M medium    70 - 85 mm ≤ 200 mm
28710R-L 28710L-L large    80 - 90 mm ≤ 210 mm

Maat 1 Maat 2
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Verzorging voor volwassenen

Passive halfcirculaire
Pols- /handorthese (lang model)

Deze lichtgewicht half circulaire polsorthese is zowel conservatief als postoperatief inzetbaar. De orthese ondersteunt 

de pols, heeft een gesloten duim en reikt tot aan de vingertoppen. Deze orthese bestaat uit een 2-laags thermo 

foam materiaal en biedt draagcomfort voor de patiënt en uitzondelijk goede rigiditeit voor optimale ondersteuning.

Productfunctie

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Eigenschappen

• Ultra lichtgewicht

• 3 dorsaal geplaatste klittenbanden

• Röntgen doorlatend

• Deels geperforeerde voering uit zacht foam

• Thermoplastisch vormbaar (bij 160° C)

• Materiaal: latex-vrij; voering: zacht foam

• Kleur: grijs/wit

Indicaties

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Carpaletunnelsyndroom

• Synovitis en Tenosynovitis (Hand)

• Weke delen irritatie (hand)

Maattabel – Passive halfcirculaire pols- /handorthese (lang model)
Artikelnummer Eenheid Maat Lengte Handbreedte Maat nemen
rechts links
943R-S 943L-S stuk small 32 cm 7 - 8 cm
943R-M 943L-M stuk medium 38 cm 8 - 9 cm
943R-L 943L-L stuk large 38 cm 9 - 10 cm

Voor het selecteren van de juiste maat wordt de breedte van de handpalm gemeten.
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Productfunctie

• Verminderen van bewegingsuitslag gewricht(en)

Eigenschappen

• 3 dorsaal aangebrachte, gevoerde klittenbandsluitingen

• Materiaal: thermoplastisch vormbare kunststof

• Kleur: beige

Indicaties

• Artrose (hand)

• Carpaletunnelsyndroom

• Distorsie (hand)

• Weke delen irritatie (hand)

Verzorging voor volwassenen

Halfcirculaire
Pols- /handorthese

Deze halfcirculaire polsorthese is zowel conservatief als postoperatief inzetbaar.  

De orthese ondersteunt de pols, duim en vingers.

Maattabel – Halfcirculaire pols- /handorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Handbreedte Maat 

nemenrechts links
8709R-S 8709L-S stuk small 7 -   8 cm
8709R-M 8709L-M stuk medium 8 -   9 cm
8709R-L 8709L-L stuk large 9 - 10 cm

Maat nemen: circulair, op het breedste deel van de hand.
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Verzorging voor volwassenen

Mottio
Epicondylitis bandage

Deze bandage wordt ingezet bij de behandeling van een tennisarm of golfelleboog. Door het comprimeren van de 

 onderarmspieren door de geïntegreerde pelotte, ontstaat een mechanische trekontlasting van de geïrriteerde/ontstoken 

peesaanhechting aan de epicondyle en deze biedt zo verlichting aan de extensoren en flexor spieren. Overbelasting en 

pijn  worden dus verminderd of zelfs volledig vermeden.

Productfunctie

• Zorgen voor drukontlasting op  

geïrriteerde-/ontstoken peesaanhechting

Eigenschappen

• Één universele maat, links en rechts draagbaar

• Hoog draagcomfort, volledig naadloos en  

anatomisch gevormd

• Eenvoudig aan- en afleggen door klittenbandsluiting

• Elastische band voor dynamische compressie instelling

• Geïntegreerd antislip (hypoallergeen)

• Massage effect door verplaatsbaar anatomisch 

 gevormd drukkussen (condylepelotte)

• Materiaal: polyamide, polyurethaan, thermoplastische 

elastomeer, katoen, polyester

• Kleur: blauw/grijs

Indicaties

• Epicondylitis humeri radialis

• Epicondylitis humeri ulnaris

Maattabel – Mottio epicondylitis bandage
Artikelnummer Eenheid Maat Zijde
T29 stuk universeel universeel
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Verzorgingen voor volwassenen

Humerux
Humerus orthese

Deze orthese wordt ingezet bij humerusletsels en biedt maximale controle dankzij een innovatief tractiesysteem.  

Het Y-tractiesysteem maakt gebruik van een tractieapparaat om de spanning op te voeren en aan te passen, 

 waardoor een maximale controle over de uitlijning, fixatie en immobilisatie van de humerus wordt verkregen.

Productfunctie

• Maximale controle over de uitlijning,  

fixatie en immobilisatie van de humerus

Eigenschappen

• Y-tractiesysteem voor maximale controle

• Tweeschalige, thermogevormde PE-platen  

met hoge dichtheid

• Anatomisch vormbaar

• Gewatteerde okselsteun voor  

een comfortabele pasvorm

• Easy-fit borstband voorkomt migratie

• Bevestigingssysteem met  

3 humerusbanden en vlindergespen

Indicaties

• Humerusfractuur (diafysaire)

• Postoperatieve stabilisatie

Maattabel – Humerux - Humerus orthese
Artikelnummer Eenheid Maat Bovenarm omvang
EVOH300-S stuk small 18 - 26 cm
EVOH300-M stuk medium 26 - 34 cm
EVOH300-L stuk large 34 - 42 cm
EVOH300-XL stuk X-large 42 - 50 cm
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Productfuncties

• Optimale gewrichtsuitlijning en immobilisatie van 

de pols, hand en vingers in een functionele positie 

en duim oppositie, met de mogelijkheid om de 

 positionering hoek te variëren.

Eigenschappen

• De duimcorrectie kan worden aangepast

• Kan als nachtspalk worden gebruikt

• Inclusief reservehoes

• Compatibel met de 938 en 939  

vingerverdeler/extender

• Materiaal: polyurethaan, polyamide, metaal, Latexvrij

• Kleur: grijs

Indicatie

• Apoplexie

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Radialis paresis

• Reumatoïde ulnaire deviatie

Verzorgingen voor volwassenen

Functional Hand Orthosis
934

Deze passieve hand/polsorthese is ontworpen voor de behandeling van matige contracturen van de pols, hand en vingers 

en is bekleed met ademende stof. Met de polsband kan de orthese in de juiste positie worden gebracht voor een 

geleidelijke strekking. Tevens is deze orthese voorzien van een geïntegreerde balein, vervaardigd uit 1 mm dik vormbaar 

metaal voor optimale anatomische aanpassing aan de contouren van de pols/hand. De instelling van de duimcorrectie is 

eveneens variabel. De orthese wordt geleverd met een extra hoesje.

Functional Hand Orthosis - 934

Maattabel – Functional Hand Orthosis - 934
Art. nr. rechts Art. nr. links Eenheid Maat Omvang MCP 2 -5
934R-S 934L-S stuk small 5,5 cm - 7,0 cm
934R-M 934L-M stuk medium 7,0 - 8,5 cm
934R-L 934L-L stuk large 8,5 - 10,5 cm
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Verzorgingen voor volwassenen

Positional Hand Orthosis
935

Deze passieve hand/polsorthese is ontworpen voor de behandeling van gemiddelde contracturen van de pols, hand en 

vingers en is bekleed met ademende stof. De orthese is voorzien van een palmaire steunrol waarvan de patiënt de positie 

aan zijn/haar behoeften kan aanpassen. Tevens is deze orthese voorzien van een geïntegreerde balein, vervaardigd uit 

1 mm dik vormbaar metaal voor optimale anatomische aanpassing aan de contouren van de pols/hand. De orthese wordt 

geleverd met een extra hoes.

Productfuncties

• Biedt correctie van de cubitale deviatie

Eigenschappen

• Voorzien van een palmaire steunrol

• Kan als nachtspalk worden gebruikt

• Inclusief reservehoes

• Compatibel met de 938 en 939  

vingerverdeler/extender

• Materiaal: polyurethaan, polyamide, metaal, Latexvrij

• Kleur: grijs

Indicatie

• Apoplexie (CVA) 

• Artritis, reumatoïde (hand)

• Postoperatieve stabilisatie

• Radialis paresis

• Reumatoïde ulnaire deviatie

• Spasme

Positional Hand Orthosis - 935

Maattabel – Positional Hand Orthosis - 935
Art. nr. rechts Art. nr. links Eenheid Maat Omvang MCP 2 -5
935R-S 935L-S stuk small 5,5 - 7,0 cm
935R-M 935L-M stuk medium 7,0 - 8,5 cm
935R-L 935L-L stuk large 8,5 - 10,5 cm
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Productfunctie

• Immobilisatie van het ellebooggewricht

Eigenschappen

• Ventraal, low-profile design

• Vormbare, gepolsterde aluminium balein

• Geïntegreerde klittenbandsluitingen met passanten

• Mogelijkheid om middelste klittenband weg te laten

• Materiaal: klittenbanden: polyester, schuimstof; 

 passanten: nylon; balein: aluminium; voering: polyester 

en schuimstof

• Kleur: zwart

Indicatie

• Cubitaal tunnel syndroom

Verzorging voor volwassenen

Cubital Tunnel
Ellebogenorthese

Deze orthese wordt ingezet bij de conservatieve behandeling van een Cubitaal tunnel syndroom. Deze comfortabele 

nachtorthese met een low-profile ventraal design positioneert de elleboog in een neutrale stand om de spanning en druk 

van de ulnaire zenuw te verminderen. De geïntegreerde aluminium balein biedt de optie om de hoek van de orthese 

individueel af te stemmen op de patiënt.

Maattabel – Cubital Tunnel - ellebogenorthese
Artikelnummer Eenheid Maat Omvang bovenarm
22344-S stuk small/medium 15 - 38 cm
22344-L stuk large/X-large 25 - 48 cm

Maat nemen: Voor het bepalen van de juiste maat wordt de omvang van de bovenarm halverwege de biceps gemeten.
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Verzorging voor volwassenen

Hemi-sling
Universele mitella

Deze mitella is geschikt voor patiënten met een hemiparese/paralyse van de bovenste ledematen.  

Ontworpen om de hals te ontlasten maar wel een effectieve ondersteuning aan de hand en elleboog  

te bieden. Gemaakt van duurzaam canvasdoek met een comfortabele flanellen voering.

Productfuncties

• Voorkomen van standsafwijking

• Verminderen bewegingsuitslag

• Compenseren van te geringe spierwerking

• Verminderen en/of herverdelen van belasting

Eigenschappen

• Universele maatvoering

• Individueel instelbare banden voor  

optimale pasvorm

• Comfortabele flanellen voering

• Wasbaar

• Materiaal: duurzaam canvasdoek,  

flanellen voering

• Kleur: wit

Indicatie

• Parese

Hemi-sling - Universele mitella

Maattabel – Hemi-sling universele mitella
Artikelnummer Eenheid Maat
183010 stuk universeel
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