
SELECTION® 
ULNARDEVIATIONSORTOS

• Textil som andas

• Tunn och smidig, inget onödigt  
 material mellan fingrarna

• Klipp i materialet utan att det  
 fransar

• Kardborre fäster direkt mot hela  
 ortosen

• Kombinera med en handsledortos

Förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion 
och därmed ett funktionellt grepp.
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SELECTION®

ULNARDEVIATION

SELECTION® Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra 
fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och 
därmed ett funktionellt grepp.

Ortosen avlastar strukturerna samtidigt som den har en smärtlindrande 
effekt. Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar 
fingerextensorernas dragriktning.
Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5te 
MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och 
fördela trycket.

Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär 
att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den 
optimala dragriktningen.

Ortosen är tillverkad i det sköna SELECTION®-material som är testat och 
framtaget av vår egen produktutveckling.  Ett tunt och smidigt material som 
sveper runt handen, är luftigt och andas och tar inte upp mycket plats mel-
lan fingrarna. Materialet kan klippas utan att det fransar sig om ytterligare 
anpassning är nödvändig. 

Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en 
handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar 
av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.

Avsedd användning
För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflamma-
toriska och degenerativa sjukdomar såsom RA.  Selection Ulnardeviation 
kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte 
att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.

Art.nr.
Vänster

Art.nr.
Höger

Storlek Omkrets
MCP 2-5

35218 1010 35218 2010 X-Small 13 - 16 cm

35218 1011 35218 2011 Small 16 - 19 cm

35218 1012 35218 2012 Medium 19 - 22 cm

35218 1013 35218 2013 Large 22 - 25 cm
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