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3-Point Products,® Inc. 
 

Brugsanvisning - Dansk (DA) 

 www.3pp-eifu.com 

Description: Oval-8 Finger Splints er en formstøbt plastikanordning, der er designet til at passe 
på et finger for at støtte, beskytte og justere. De fås i 14 størrelser for at passe til en række 
forskellige fingerstørrelser. Oval-8 Finger Splints er vandtætte og kan bæres under våde forhold. 

Intended Use: Oval-8 fingerskinner er designet til at anvende tre kontrolpunkter omkring et 
fingerled for at holde knoerne lige, forhindre eller begrænse bevægelsen for at beskytte og 
muliggøre heling. Enheden kan bruges til at håndtere flere forskellige fingertilstande, afhængigt 
af hvor og hvordan den bæres på fingeren. 

Precautions: Ikke til brug på åbne sår. Ikke til brug, hvis der er hævelse. Ikke til brug på 
tæer. Enheden kan forårsage irritation eller tryk på fingeren. Afbryd brugen, hvis der 
opstår irritation eller tryk. Kontakt din sundhedspersonale, hvis irritationen fortsætter. 
Følg retningslinjerne for rengøring regelmæssigt. Sikring: Må ikke bæres af børn under 5 
år. Kan forårsage kvælning, hvis det sluges. 

Retning: Sådan bærer du Oval-8 Finger Splints til håndtering af forskellige fingersygdomme. 
 

1. Boutonniere Deformitet 4. Mallet Finger 
 

 

2. Skæv finger 5. Svanehalsdeformitet 

 

   

3. Trigger Thumb 6. Trigger Finger 
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Looser 
Løsere 
Losser 
Losser 
Moins 
serré 
Lockerer 
piu' largo 

 
 

Tighter 
Strammer
e Strakker 
Plus serré 
Fester 
piu' stretto 
Más 
apretado 

 

Note: Oval-8-skinner passer strammere eller løsere, afhængigt af hvilken ende der sættes på 
fingeren først. Plus +-tegnet angiver den løsere ende. 

 

 
Måling til en oval-8 fingersplint: Instruktioner til måling af fingre til den korrekte størrelse af 
produktet findes på side 3 og 4. 

 
Hvordan leveret: Produktet er fremstillet af ren polypropylen. Produktet er latexfrit. Må ikke 
anvendes, hvis enheden er beskadiget. Opbevares på et køligt og tørt sted. Det fås i 14 størrelser, 
pakket i forskellige mængder. Emballeringsmulighederne findes på side 4. 

 
Cleaning: Håndvask med sæbe og vand, og lufttør produktet regelmæssigt. Desinficer produktet 
med 70% isopropylalkohol eller en 10% blegemiddelopløsning. 

 
Disposal: Produktet er beregnet til at kunne genbruges på den samme person flere gange. Kassér 
apparatet, hvis det viser tegn på overdreven slitage, og udskift med et nyt produkt efter behov. 

 
Hvornår skal man konsultere en sundhedsperson: Kontakt en sundhedspersonale, hvis du 
oplever en bivirkning til apparatet, herunder hudreaktion eller ændringer i tilstanden. 

 
Meddelelse til brugeren og/eller patienten: I tilfælde af en utilsigtet hændelse i forbindelse med 
udstyret skal udstyret fjernes og hændelsen rapporteres til distributøren og den autoriserede 
repræsentant i den medlemsstat, hvor brugeren er bosat. 

Distributors: www.3pp-eifu.com/#distributors 

Mærkningssymboler: Alle de symboler, der anvendes på produktmærket eller i 
produktlitteraturen, er defineret i 3-Point Products Symbols Legend her: www.3pp-
eifu.com/#symbols 

 

 

3-Point Products, Inc. 

  
 
 

 
Swiss AR Services GmbH 

118 Log Canoe Circle 
Stevensville, MD 21666 USA 

Sallmann Medical GmbH  
Alois-Stockinger-Str.16 

Industriestrasse 47 
CH-6300 Zug 

www.3pointproducts.com 5020 Salzburg Østrig  

+001.410.604.6393  service@sallmann-medical.eu  
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Opmåling af din(e) finger(e) til en Oval-8 fingersplint 

Oval-8 fingerskinner er en medicinsk anordning, og en god pasform giver generelt de mest 
effektive resultater. Den korrekte størrelse afhænger af, hvad fingerproblemet er, og hvor båndet 
skal bæres. Følg venligst vejledningen 

Du skal bruge: 
 

 
 

 

 

1 2

3 4
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Oval-8 Størrelses- og emballeringstabeller 

Størrelsesskema for Oval-8 
(engelsk) 

Oval-8 
Størrelse 

Mål Tommer Måling 
Centimeter 

2 1-3/4" 4.3 
3 1-13/16" 4.5 
4 1-15/16" 4.95 
5 2-1/6" 5.27 
6 2-3/16" 5.7 
7 2-5/16" 5.86 
8 2-7/16" 6.14 
9 2-1/2" 6.35 

10 2-11/16" 6.82 
11 2-13/16" 7.09 
12 2-15/16" 7.4 
13 3" 7.65 
14 3-3/16" 8.09 
15 3-1/4" 8.2 

 
 

Oval-8 Emballeringsdiagram 

 
Oval-8 
Størrel
se 

 
En (1) per 

pakke 

 
Tre (3) per 

pakke 

 
Fem (5) per 

pakke 

  
Gradueret sæt 
tre (3)størrelser 

  
Oval-8 sæt 

Klinikboks med 44 skinner 

Antal pr. størrelse 

2 √ √ √ 2-3-4 Størrelse 2 og 15 1 

3 √ √ √ 4-5-6 Størrelse 3-4 og 13-
14 

2 

4 √ √ √ 6-7-8 Størrelse 11 og 12 3 

5 √ √ √ 8-9-10 Størrelse 5 og 10 4 

6 √ √ √ 10-11-12 Størrelse 6-7-8-9 5 

7 √ √ √ 13-14-15  

8 √ √ √  

9 √ √ √  Combo-sæt 
fem (5) størrelser 

 Størrelsessæt 
en (1) i hver størrelse - 14 i 

alt 
10 √ √ √ 

11 √ √ √ 2-3-4-5-6 
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

12 √ √ √ 5-6-7-8-9 

13 √ √ √  8-9-10-11-12  

14 √ √ √ 11-12-13-14-15 

15 √ √ √  

Alle pakker er muligvis ikke tilgængelige hos alle sælgere 
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