POLS - HANDKLACHTEN

Pols-, duim- of vingerklachten ?
Het zijn kleine blessures, maar vaak erg lastig, de hand en daarmee de
pols-, duim of vingers gebruik je immers bij van alles en nog wat en dan
merk je des te meer als je een blessure hebt.
Bij de BlessuroTheek hebben we diverse eenvoudige braces die de pols-,
duim-, of vingerblessure de nodige rust kunnen geven om zo de blessure
snel te genezen.
Kom bij ons passen,
wat zit bij u perfect, waarmee functioneert u beter
en zijn uw klachten minder?
De Rafys Pols Braces zijn verkrijgbaar
via de Blessurotheek,apotheek of bandagist
RAFYS België, Jan Van Rijswijcklaan 290, B- 2020 Antwerpen
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POLSBRACES

Met de Rafys Polsbandages brengt u de pols in zijn veilige neutrale positie. Naargelang de
ernst van de distorsie zal de bewegelijkheid van het polsgewricht beperkt worden. Diverse
uitvoeringen beperken de provocerende pijnlijke bewegingen: extensie, flexie of beide.

1. Rafys Polsband met Ring
De Rafys Polsband met Ring is anatomisch gevormd, d.w.z.
dat de richting van de hand iets wijder is genaaid (1), de
bandage kan dan wat meer distaal worden opgeschoven en
dit geeft een betere afremming dan een rechtgenaaide
polsbandage.
De licht elastische uitvoering heeft nog een klein elastisch
tussenstukje (2) om de aanpassing aan de individuele pols
nog meer te optimaliseren.

2. Rafys Polsband met Duimlus
De Rafys Polsband met duimlus is een breed elastische
polsband, die een soepele afremming in alle richtingen geeft
door: a. zijn verloop naar de hand
b. de duimlus die de polsband in positie houdt.

3. Rafys Polswikkel
De meest eenvoudige en minst remmende polsbandage is de
Rafys Polswikkel. De polswikkel is voor links en rechts geschikt en
kan in ADL en SPORT worden gebruikt. In neopreen uitvoering.

4. Rafys PolsBrace ADL/ Sport
Deze brace bestaat in textiel en neopreen uitvoering. Voordeel
van de textiel ten opzichte van de neopreen is dat textiel meer
ademt en minder warm is. Op de afbeelding staat de standaard
uitvoering met één fixatieband(1). Deze polsbrace is uitgevoerd
met een metalen ADL spalk en een soepele baleinen Sport
spalk. Deze zijn makkelijk te verwisselen, zie (2).
In de sport uitvoering, met de flexibele baleinen spalk en de
dwarsband (1), is er een redelijke eindstandige afremming
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met mogelijkheid tot sportbeoefening.
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POLS - DUIMBRACES

5. PolsBrace MultiFunctioneel
De Rafys Polsbrace MultiFunctioneel kan zowel voor links als
voor rechts worden gebruikt. Er worden standaard één
fixatieband (1), één demontabele spalkhouder(2), één metalen
ADL spalk en één soepele baleinen spalk bij geleverd.
De spalkhouder kan naar keuze - m.b.v. klitband - onder of
boven worden gepositioneerd, zodat men resp. de palmair- of
dorsaalflexie afremt.

6. Rafys Middenhand Brace
Deze bestaat uit een neopreen onderbandage, die op zich enig
extra verband in de middenhand brengt en daarnaast uit een
tweede aantrekband die zorgt voor extra stevigheid in een
instabiele middenhand.

7. Rafys Pols-Duimbrace
De Rafys Pols - Duimbrace kan zowel voor links als rechts
gebruikt worden. Er worden standaard een fixatieband (1), twee
polsspalken en twee duimspalken bij geleverd.
De duimspalkhouder is vast op de bandage genaaid (2).
De polsspalkhouder is demontabel (3) en kan boven of onder op
de bandage worden gepositioneerd. Men kan de spalken
gemakkelijk verwisselen.
Bij 4 een polssportspalk, bij 5 een duimsportspalk. Men kan zo
de mate en de aard van de bewegingsbeperking vrij kiezen.

8. Rafys Oppo-Repostie Brace
a. Repositie afremmen
De brace wordt dan zoals op de foto aangelegd. Als de
aantrekband over de handpalm loopt en de duim in opposite
trekt, wordt de repositie beperkt.
b. Oppositie afremmen
Als dezelfde brace andersom wordt aangelegd, de
aantrekband over de handrug loopt en de duim in repositie
trekt, wordt de oppositie tegengegaan.
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VINGERBRACES

9. Rafys VingerBrace
Met de Rafys Vingerbraces kan men op diverse
wijzen de beweeglijkheid van de vingers beperken.
a. Vingerbrace Kort
hier beperkt men de beweeglijkheid van alléén
het metacarpophalangeale gewricht.
De brace kan ook als carpaaltunnelbrace
gebruikt worden, de bewegingen van de pezen
in de carpaaltunnel worden beperkt terwijl er
nog voldoende vingerfunctie vrij blijft.
b. Vingerbrace Middel
Met de brace kan men zowel de beweeglijkheid
van het metcarpophalangeale gewricht en het
eerste interphalangeale gewricht beperken.
c. Vingerbrace Lang
Met de vingerbrace lang kan men de
beweeglijkheid van het metcarpophalangeale
gewricht en het beide interphalangeale
gewrichten beperken.

Meer info
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