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Spring Coil Extension Assist - Art. 502Spring Finger Extension Assist - Art. 501

Deze extreem veelzijdige spalk strekt voornamelijk het PIP 
gewricht.  
Aanpasbaar om meer of minder druk te bieden indien nodig. 
De kracht is ongeveer 227gr. in 15° flexie.

Indicaties: Flexiecontractuur 15° of minder in het PIP gewricht, 
Boutonnière misvorming, stijfheid

Spring PIP Extension Assist - Art. 504

Dit model is quasi identiek aan het model 501 maar het is korter. 
Door deze korte versie kan het gebruikt worden op het PIP 
gewricht. Het hulpmiddel is volledig aanpasbaar in geval van 
zwelling of in gevallen waarbij meer of minder druk geboden 
dient te worden. De druk is ongeveer 227gr. in 15° flexie.

Indicaties: Lichte flexiecontracturen van het PIP gewricht

Light Extension Finger Spring - Art. 602

Dit model strekt het PIP gewricht. Dit hulpmiddel kan 
gedragen worden in geval van nabijgelegen vingers. 
Door de lichte druk kan dit model voor lange periodes 
gedragen worden.

Indicaties: Vingerkwetsuur na indeuking, brandwonden, zeer 
lichte Boutonnière misvorming en lichte contractuur flexie PIP 
gewricht

Deze spalk bestaat uit een zijdelingse spiraalveer en geeft een 
verbeterde extensie aan het PIP gewricht. Distale en proximale 
polsteringen verhogen het draagcomfort en verdelen de druk 
gelijkmatig terwijl de distale klittenband de vinger fixeert en in 
de juiste positie houdt.

Indicaties: Flexiecontractuur van het PIP gewricht

Acu-Spring Finger Extension Assist - Art.507

Het model 507 geeft iets meer kracht dan 501 waardoor de 
laatste graden van de PIP-extensie gemakkelijker bereikt 
worden. Het model 507 heeft een breed gebogen PIP dorsaal 
pad wat de druk verdeelt over een groot oppervlak en de 
stalen veer kan bijgeplooid worden om de druk aan te passen. 
De druk is ongeveer 340gr. in 15° flexie.

Indicaties: Flexiecontractuur en gewrichtsstijfheid van het PIP 
gewricht

Finger Hugger - Art. 670

De Finger Hugger is een combinatie van een dynamische en/
of statische vingerextensie spalk. Het ondersteunt het PIP, 
DIP of gecombineerd PIP/DIP gewricht in extensie. De Finger 
Hugger is vervaardigd uit lycra/polyethyleen en zorgt voor een 
uitstekende pasvorm, comfort en lange draagtijd. Geschikt 
om tijdens het sporten te gebruiken.

Indicaties: Fracturen, verrekking, Boutonnière vervorming en 
sportletsels
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Spring Coil Finger Flexion Assist - Art. 503

Het model 503 is voorzien van een spiraalvormige veer tegen 
het PIP gewricht. De proximale strap biedt een aangepaste 
druk en moet correct geplaatst worden om een goede alig-
nering te verkrijgen. Het pad werd zo ontwikkeld dat de vinger 
ongehinderd kan bewegen. Dit model biedt een hogere kracht 
dan model 601 en zal een soepel gewricht buigen tot 80°.

Indicaties: Flexiebeperking van het PIP gewricht

Light Flexion Finger Spring - Art. 601

Deze spalk zorgt voor PIP flexie en is geschikt om het gewricht 
te buigen tot 80°. De kracht is regelbaar door de veer voor-
zichtig bij te buigen. Dit hulpmiddel kan aangewend worden 
in geval van nabijgelegen vingers en geeft minder kracht dan 
model 603.

Indicaties: Flexiebeperking van het PIP gewricht

Open-Air Stax Finger - Art. 635 Dynamic Finger Spring Kit - Art. 6000MOD

De Open-Air Stax Finger Splint Economy Kit bevat 40 stax 
vingerspalken en 50 straps. Alle spalkjes zijn ontwikkeld om de 
distale vingerkootjes te beschermen en om het DIP gewricht 
te strekken. Het geperforeerd design laat de huid optimaal 
ademen en het open uiteinde laat onderzoek van het 
nagelbed en de vingertop eenvoudig toe. 

Zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Indicaties:  Letsels aan vingertop of nagelbed en in geval van 
een hamervinger

Deze praktische plastic koffer bevat een assortiment dynami-
sche vingerspalken.

Inhoud: art. 501, 502, 503, 504, 507, 602 en 670 (3 of 4 maten per 
type vingerspalk) 

Maattabel (mm) AA A B C D

Lengte (Art. 502-503) - 64 70 76 83

Lengte (Art. 507) 

Breedte (Art. 507

57 
22
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22
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25

86 
29

95 
29

Lengte (Art. 501) 

Breedte (Art. 501)

57 
22

67 
22

76 
25

89 
29
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29

Lengte (Art. 601) 32 38 44 57 70

Maattabel (mm) AA A B C D

Lengte (Art. 504)

Breedte (Art. 504)

44 
22

48 
22

51 
25

57
29

67 
29

Lengte (Art. 602) 

Breedte (Art. 602)

32 
13

38 
16

44 
22

57 
25

70 
29

Lengte (Art. 670) 38 51 64 78 89
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(Art. 620 >627)
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