
Tumled 

Actimove® ManusForte Plus 

 

Mätpunkt: omkrets vid handleden 

art.nr.  stl.  Omkrets  antal/fp 

73496-04  S/M höger  14–19 cm  1 

73496-06  L/XL höger  19–23 cm  1 

73496-34  S/M vänster  14–19 cm  1 

73496-36  L/XL vänster  19–23 cm  1 

Actimove® Manus Forte Plus är en stabiliserande ortos som behandlar hand och tumled vid kroniska 

och akuta besvär. Ortosen är tillverkad i latexfritt material som andas och har en platt tumsöm, vilket 

gör den bekväm att använda. Med två ortopediska och anatomiskt formade spjälor, samt två extra 

breda kardborrband, ger ortosen ett utmärkt stöd. 

Actimove® Manus Forte Plus lindrar smärta och stabiliserar hand- och tumled utan att påverka 

fingrarnas rörelseförmåga. Den särskilda tillslutningen vid tummen gör det enkelt att sätta på 

skyddet med endast en hand. 

• Breda oelastiska fästband ger extra bra stabilitet 

• Anatomiskt formad, ortopedisk skena förhindrar flexion och uttänjning av leden 

• Den formbara skenan och det avancerade tumfixeringssystemet håller tummen i rätt position 

• Fästbandens kardborrar gör det enkelt att justera ortosen samt ger en säker fixering 

• Hudvänligt material med god andningsförmåga gör ortosen behaglig att ha på 

• Tubkonstruktionen och det smarta tumgreppet gör det lätt att ta på ortosen med bara en hand 

 



Indikationer 

• Smärta/besvär i tummens knogled – så kallad skidtumme (ulnar collateral ligamentskada) 

• Akut smärta/akuta besvär i tum- och handleden (distorsion) 

• Kronisk smärta/kroniska besvär i tum- och handleden (artrit) 

• Artros 

• Tenosynovit 

• Postoperativa och posttraumatiska besvär 

Kontraindikationer 

Använd inte Actimove® Manus Forte Plus för direkt behandling av frakturer eller om du har nedsatt 

lymfflöde eller cirkulationsrubbningar i händer och fingrar. 

Rengöring och skötsel  

Actimove® Manus Forte Plus kan maskin- eller handtvättas (skontvätt vid 30 °C/86 °F). 

För att bevara form och medicinska egenskaper bör Actimove® Manus Forte Plus ej blekas, 

kemtvättas, tumlas eller strykas. 

Använd helst ett milt tvättmedel och låt Actimove® Manus Forte Plus torka helt innan användning. 

Observera: Avlägsna skenan ur fickan och fäst kardborrbanden före tvätt. 

Material 

59% Polyamide 

40% Polyester 

1% Elastane 


