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3-Point Products,® Inc. 
 

Gebruiksaanwijzing - Nederlands (NL) 

 www.3pp-eifu.com 

Beschrijving: Oval-8 vingerspalken zijn gegoten plastic hulpmiddelen die ontworpen zijn om op een 
vinger te passen voor ondersteuning, bescherming en juiste positionering. Ze zijn verkrijgbaar in 14 
maten voor verschillende vingermaten. Oval-8 vingerspalken zijn waterdicht en kunnen in natte 
omstandigheden gedragen worden. 

Beoogd gebruik: Oval-8 vingerspalken zijn ontworpen om drie controlepunten op een vinger te 
plaatsen en daarmee een knokkel recht te houden, beweging te voorkomen of te beperken ter 
bescherming en genezing te bevorderen. Het hulpmiddel kan gebruikt worden om meerdere 
vingeraandoeningen te behandelen, afhankelijk van waar en hoe het op de vinger wordt geplaatst. 

Let op: niet voor gebruik bij open wonden. Niet gebruiken bij zwellingen. Niet gebruiken voor 
tenen. Het hulpmiddel kan irritatie of druk op de vinger veroorzaken. Stop met gebruik indien 
irritatie of druk optreedt. Neem contact op met je zorgverlener als de irritatie aanhoudt. 
Volg de reinigingsrichtlijnen regelmatig. Let op: Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 5 
jaar. Kan verstikking veroorzaken als het wordt ingeslikt. 

Instructie: Hoe draag je Oval-8 vingerspalken ter behandeling van verschillende vingeraandoeningen. 
 

1. Knoopsgatmisvorming 4. Mallet vinger 
 

 

2. Kromme vinger 5. Zwanenhals misvorming 
 

   

3. Triggerduim 6. Triggervinger 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.3pp-eifu.com/
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Opmerking: Oval-8 spalken passen strakker of losser, afhankelijk van welk uiteinde het eerst 
op de vinger wordt geplaatst. Het plus + teken geeft het lossere eind aan. 

 

Opmeten voor een Oval-8 vingerspalk: Instructies voor het meten van vingers voor de juiste 
maat van het product vind je op pagina 3 & 4. 

 
Materiaal: Product bestaat uit puur polypropyleen. Het product bevat geen latex. Niet 
gebruiken als het hulpmiddel beschadigd is. Bewaar op een koele, droge plek. Het is 
verkrijgbaar in 14 maten en is verpakt in verschillende hoeveelheden. De verpakkingsopties 
staan op pagina 4. 

 
Reiniging: Was het product regelmatig met de hand, met water en zeep en laat het drogen. 
Desinfecteer het product met 70% isopropylalcohol of een 10% bleekoplossing. 

 
Hergebruik: Het product kan meerdere keren door dezelfde persoon worden gebruikt. Gooi 
het product weg als het overmatige slijtage vertoont en vervang wanneer nodig door een 
nieuw product. 

 
Wanneer moet je een medisch deskundige raadplegen: Raadpleeg een medisch deskundige 
bij een negatieve reactie op het product, bijvoorbeeld huidreacties of veranderingen in de 
aandoening. 

 
Waarschuwing voor gebruiker en/of patient: In het geval van een negatieve ervaring met 
betrekking tot het hulpmiddel, verwijder het hulpmiddel en meld het incident aan de 
distributeur en de bevoegde vertegenwoordiger in het land waar de gebruiker woont. 

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

Labelsymbolen: Alle symbolen die op het productetiket of in de productliteratuur worden 
gebruikt worden gedefinieerd in dit overzicht van de 3-Point productsymbolen:  www.3pp-
eifu.com/#symbols 

 

 
3-Point Products, Inc. Sallmann Medical GmbH Swiss AR Services GmbH 
118 Log Canoe Circle Alois-Stockinger-Str.16 Industriestrasse 47 
Stevensville, MD 21666 VS 5020 Salzburg Oostenrijk CH-6300 Zug 
www.3pointproducts.com 
+001.410.604.6393  

service@sallmann-medical.eu  

 
 

Strakker 

 
 

Losser 

 
Losser 

 
 

 
Maat 
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Je vinger(s) meten voor een Oval-8 vingerspalk 

Oval-8 vingerspalken zijn een medisch hulpmiddel en een goede pasvorm geeft over het 
algemeen de meest effectieve resultaten. De juiste maat hangt af van wat het vingerprobleem 
is en waar de band zal worden gedragen. Volg de instructies  

Dit heb je nodig: 
 

 
 

 

 

1 2 

3 4 
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Oval-8 maat- en verpakkingstabellen 
 

Oval-8 maattabel (Engels) 

Oval-8 maat 
Afmeting in inches Afmeting in centimeters 

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 verpakkingstabel 

 
Oval-8 
maat 

 
Eén (1) per 

verpakkin
g 

 
Drie (3) per 

verpakking 

 
Vijf (5) per 

verpakkin
g 

  
3-combo set 
drie (3) maten 

  
Oval-8 kit 

Kliniekdoos met 44 
spalken 

Hoeveelheid per 
maat 

2 √ √ √ 2-3-4 Maat 2 & 15 1 

3 √ √ √ 4-5-6 Maat 3-4 & 13-14 2 

4 √ √ √ 6-7-8 Maat 11 & 12 3 

5 √ √ √ 8-9-10 Maat 5 & 10 4 

6 √ √ √ 10-11-12 Maat 6-7-8-9 5 

7 √ √ √ 13-14-15  

8 √ √ √  

9 √ √ √  5-combo set 
vijf (5) maten 

 Alle-maten-set 
één (1) van elke maat - 14 

totaal 
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 √ √ √  

Het is mogelijk dat niet alle pakketten bij alle verkopers verkrijgbaar zijn 
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