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STABIILIT PEUKALO-ORTOOSIT 

Nämä kaksi peukalo-ortoosia antavat jämäkän tuen peukalolle esim. artroosin aiheuttamissa  
kiputiloissa. Ne myös stabiloivat ja helpottavat kipua reumaattisissa ja posttraumaattisissa  
sairauksissa. 

CMC peukalo-ortoosi
Peukalon tyveen ulottuva ortoosi, jonka tarkoituksena on tukea CMC-
niveltä instabiliteetissä ja kulumisvammoissa. Pehmustettu lasta ja 
joustava kiinnitysnauha kompressoivat peukalon tyveä ja auttavat näin 
stabiloimaan CMC-niveltä. 

•	 Kompressoi pelkästään peukalon tyveä, mikä auttaa  
stabiloimaan CMC-niveltä

•	 Ei rajoita peukalon tarttumiskykyä tai ranteen liikettä 

Käyttöalueet: Reumatologiset sairaudet ja CMC-nivelen instabiliteetti.

TeePee
Stabiili peukalo-ortoosi, jossa on alumiinilastat radiaalisesti, dorsaalisesti 
ja palmaarisesti. Lastoja voi muokata helposti. Ortoosi on valmistettu 
kestävästä pintamateriaalista ja pehmeästä ja miellyttävästä sisävuoresta, 
joka hengittää ja siirtää kosteutta pois iholta.  

•	 Peukalo-ortoosi, joka istuu loistavasti ja tukee hyvin peukalon  
MC-niveltä

•	 Ortoosi ei vaikuta ranteen tai IP-nivelen liikkeeseen
•	 Sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen

Käyttöalueet: Artroosi, posttraumaattinen käyttö, instabiliteetti ja 
reumatologiset sairaudet

Tuotenro. Väri Koko

28560 Musta X-Small - X-Large

Tuotenro. Väri Puoli Koko

28561 Musta Vas/oik X-Small - X-Large

RANNEORTOOSIT &  
PEUKALO-ORTOOSIT 



STABIILIT RANNEORTOOSIT 
LOISTAVA ISTUVUUS-MUKAVAT PÄÄLLÄ-HOUKUTTELEVA HINTA

Medical Specialtiesin jäykät ranneortoosit antavat erittäin stabiilin tuen. Ortoosit ovat niin 
jäykkiä, että ne voivat korvata kipsin murtumien hoidossa, niitä voi käyttää postoperatiivisessa 
hoidossa, artroosin arviointiin tai kovissa kiputiloissa.  
Ortoosit on viimeistelty hyvin ja niissä on dorsaaliset ja volaariset aluminiilastat, joita voi taivut-
taa. Kaikki ortoosit on helppo pukea ja riisua ja ne istuvat hyvin. Ortooseissa on hyvät säätö-
mahdollisuudet.
Ulkopuolen materiaali on kulutustakestävää ja vuori pehmeä ja mukava. Vuorikangas hengittää ja 
siirtää kosteutta pois iholta. 

V-StrapTM

Tässä ranneortoosissa on samat stabiilit ominaisuudet ja korkea laatu 
kuin WristLacerissä, mutta kiinnityssysteemi ja muoto ovat erit. Tarra-
nauhojen asettelu ja pituus mahdollistavat ortoosin käytön myös esim. 
leveässä kädessä tai kun käsivarsi on turvonnut. Peukalossa säilyy täysi 
liikkuvuus.  
 
•	 Peukalonauha on säädettävä
•	 Kaksi tarranauhaa, jotka pysyvät D-lenkeissä patentoidun  

V-muotonsa ansiosta ortoosia puettaessa
•	 Lyhyt ja pitkä malli
•	  Voi tilata myös lasten koossa (lyhyt malli)

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö, karpaali-
kanavasyndrooma, reumatologiset sairaudet ja spastisiteetti.

RynoLacer
RynoLacer on erittäin stabiili ranne- ja peukalo-ortoosi. Dorsaalisen 
ja volaarisen lastan lisäksi ortoosissa on koko tuen pituudelta kulkeva 
radiaalinen lasta. Ortoosi immobilisoi ranteen ja peukalon CMC- ja 
MP-nivelet, mutta sallii IP-nivelen kevyen liikkuvuuden, jolloin peukalon 
ja etusormen välinen kontakti säilyy. 

•	 Yksinkertainen nauhoitus ja tarranauhakiinnitys helpottavat  
avaamista ja sulkemista yhdellä kädellä

•	 Peukalo-osassa on oma tarranauhakiinnityksensä optimaalisen 
istuuvuuden saavuttamiseksi 

•	 Pitkä malli, jossa on kaksi tarranauhaa 

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö,  
reumatologiset sairaudet ja spastisiteetti.

WristLacerTM 
WristLacer ranneortoosi on jo usean vuoden ajan ollut yksi käsite-
rapian johtavista tuotteista Skandinaviassa. Se on jäykkä ortoosi, joka 
stabiloi ranteen, mutta sallii peukalon täyden liikkuvuuden.

•	 Peukalonauha on säädettävä
•	 Yksinkertainen nauhoitus ja tarranauhakiinnitys helpottavat  

avaamista ja sulkemista yhdellä kädellä
•	 Lyhyessa mallissa on yksi tarranauha
•	 Pitkässä mallissa on kaksi tarranauhaa, jotka myös ehkäisevät  

pronaatiota/supinaatiota
•	 Saatavana mustana ja beigenä
 
Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö,  
karpaalikanavasyndrooma, reumatologiset sairaudet ja spastisiteetti.

Tuotenro. Väri Malli Puoli Koko

28570 Beige Lyhyt Vas/oik X-Small - X-Large

28571 Musta Lyhyt Vas/oik X-Small - X-Large

28572 Beige Pitkä Vas/oik Small - X-Large

28573 Musta Pitkä Vas/oik Small - X-Large

Art.nr. Färg Vä/Hö Storlek

28577 Svart Vä/Hö X-Small - X-Large

Tuotenro. Väri Puoli Koko

28576 Musta Vas/oik X-Small - X-Large

Tuotenro. Väri Malli Puoli Koko

28574 Musta Lyhyt Vas/oik XX-Small - XX-Large

28575 Musta Pitkä Vas/oik X-Small - X-Large

Tripod TMWristLacerTM 
Tripod WristLacer on kehitetty WristLacerista, mutta se on hieman 
jäykempi. Tripodissa on volaarisen ja dorsaalisen alumiinilastan lisäksi 
vielä ulnaarinen lasta. Lastat auttavat estämään radiaali- ja ulnaaridevi-
aatiota  ja minimoivat ranteen fleksion ja ekstension. Peukalossa säilyy 
täysi liikkuvuus.    

•	 Peukalonauha on säädettävä
•	 Yksinkertainen nauhoitus ja kaksi tarranauhaa kiinnityssysteemissä 

helpottavat avaamista ja sulkemista yhdellä kädellä
•	 Nauhoitus on jaettu kumpaankin tarraan, joita voi säätää  

parhaan istuvuuden saavuttamiseksi 
•	 Lyhyt malli

Käyttöalueet: Posttraumaattinen ja postoperatiivinen käyttö, radiaali- 
ja ulnaarideviaatio, karpaalikanavasyndrooma, reumatologiset sairaudet 
ja spastisiteetti. 

Tuotenro. Väri Puoli Koko

28577 Musta Vas/oik X-Small - X-Large


