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Size / Maat
Taille / Größe 
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Size / Maat
Taille / Größe 

11-0041-SL

11-0041-SR

11-0041-ML

11-0041-MR

11-0041-LL

11-0041-LR

11-0041-XLL

11-0041-XLR

13 - 16 cm

13 - 16 cm

16 - 18 cm

16 - 18 cm

18 - 20 cm

18 - 20 cm

20 - 23 cm

20 - 23 cm

Small

Small

Medium

Medium

Large

Large

X- Large

X-Large

11-0040-SL

11-0040-SR

11-0040-ML

11-0040-MR

11-0040-LL

11-0040-LR

11-0040-XLL

11-0040-XLR

Small

Small

Medium

Medium

Large

Large

X- Large

X-Large

13 - 16 cm

13 - 16 cm

16 - 18 cm

16 - 18 cm

18 - 20 cm

18 - 20 cm

20 - 23 cm

20 - 23 cm



Ademende en 

comfortabele 

spacer fabric

Geen pijnlijk drukpunt t.h .v. 
metacarpaal 2

Geen pijnlijk drukpunt 
op de radius

Embrace Strap 

Anatom
isch

 uitges
neden en 

gevo
rmde palm

aire
 steu
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Quick release handle

• Verstuikingen v.d. pols
 Tendinitis / Tenovaginitis
 Overbelastingsletsels
 Carpaal Tunnel Syndroom 
 Secundaire behandelingen na fracturen
 Reumatische aandoeningen 
 Preventie 
 Chronische instabiliteit van de pols of duim

Indicaties

Aanpasbare straps

Strap 1 zal het metacarpaal gewricht sta-
biliseren vervolgens richt strap 2 zich op 
de immobilisatie van de proximale phalanx. 
De graad van immobilisatie wordt bepaald 
door de wijze waarop de straps rond de 
duim geplaatst worden.

Embrace strap

Strap Strap 

De Embrace strap is een nieuwe 
flexibele manier om de duim efficiënt 
te immobiliseren. Het is gericht op 
een functionele en comfortabele re-
validatie. De Embrace strap bestaat 
uit twee afzonderlijk instelbare straps 
die de duim elegant omsluiten.

Wrist-Thumb Embrace is een variant van de 
Wrist Embrace met extra duimimmobilisatie. 
Functionaliteit en comfort hebben de esthetiek 
en design van dit product bepaald. De meer pal-
mair gelegen ergonomische duimspalk samen 
met de “Embrace” straptechniek garanderen 
een uitstekende duimimmobilisatie

Wrist Embrace werd ontworpen om een optimaal functioneel gebruik 
te garanderen en het comfort te verhogen. Hinderlijke en potentiëel 
pijnlijke drukpunten worden vermeden door gebruik te maken van 
innovatieve materialen en designtechnieken.

Wrist Embrace Wrist-Thumb Embrace

10°

Functionele 
duimopening

Strap-stop system

De comfortabele, ruime duimopening en 
een anatomisch gevormde palmaire steun 
met duimmuisuitsparing, zorgt voor een 
optimale hand- en vingerfunctie.

	 Specifiek	voor	de	duim
• Rhizartrose
 De Quervain (Peesontsteking van de duim)


