
SELECTION® 
ULNARDEVIASJONSORTOSE

•  Tekstil som puster

•  Tynt og fleksibelt materiale og ikke    
   unødvendig materiale mellom fingrene 

•  Klipp i materialet uten at det frynser

•  Borrelås kan festes direkte til hele ortosen 

•  Kan kombineres med en håndleddsortose

Forbedre posisjonen til fingrene for å gi en bedre håndfunksjon og 
dermed et funksjonelt grep.
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SELECTION®

ULNARDEVIASJON

SELECTION® Ulnardeviasjonsortose er ment å forbedre fingrenes 
posisjon for å gi en bedre håndfunksjon og dermed et funksjonelt 
grep.

Ortosen avlaster, samtidig som den har en smertelindrende effekt. Den 
gir støtte til MCP- og PIP-leddene, samtidig som det forbedrer finger-
ekstensorenes draretning. 
Ortosen er designet slik at materialet går langt ut på ulnarsiden
over 5. MCP-ledd for å gi best mulig støtte, motvirke draretningen og fordele
trykket.

Det er mulig å feste borrelåsbåndene hvor som helst i materialet, noe 
som betyr at det ikke er noen begrensninger på hvor båndene er plassert 
for å oppnå optimal draretning.

Ortosen er laget av det gode SELECTION®-materialet som er testet og 
utviklet av vår egen produktutviklingsavdeling. Et tynt og fleksibelt materiale 
som omslutter hånden, er luftig og pustende og tar ikke mye plass mellom 
fingrene. Materialet kan klippes i uten at det frynser hvis ytterligere justering 
er nødvendig. 

Fordi ortosen er så tynn og fleksibel, kan den enkelt kombineres med 
en håndleddortose når ekstra støtte er nødvendig. Spesielt utformede 
forsterkninger av  lavtemperaturplast (ikke overflatebehandlet) kan festes 
direkte på ortosen.

Bruksområder
For pasienter med artrose. Ulnardeviasjon kan forekomme ved inflamma-
toriske og degenerative sykdommer som RA. Selection Ulnardeviasjon kan 
også brukes til hypermobile ledd og for ekstra stabilitet ved nedsatt musk-
ulatur. Skal ikke brukes i forbindelse med kontrakturer. 

Art.nr.
Venstre

Art.nr.
Høyre

Størrelse 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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