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3-Point Products,® Inc. 
 

Användarinstruktioner- Svenska (SV) 

 www.3pp-eifu.com 

Beskrivning: Oval-8 Finger Splints är en gjuten plastbit som är designad för att passa på fingret 
som ett stöd, skydd och för att hålla ihop fingrarna. Dessa är tillgängliga i 14 storlekar för att 
passa alla fingerstorlekar. Oval-8 Finger Splints är vattentäta och kan användas även i väta. 

Avsedd användning: Oval-8 Finger Splints är designade för att passa 3 kontrollpunkter runt ett 
finger för att hålla knogen utsträckt, förhindra eller begränsa rörelserna för skydd och tillåta 
läkning. Enheten kan användas för att hantera flera fingrar beroende på var och hur den sitter 
på fingret, 

Försiktighetsåtgärder: Får inte användas på öppna sår. Ej för användning om ständig 
svullnad. Får inte användas på tårna. Enheten kan förorsaka irritation eller tryck på 
fingret. Sluta att använda den om irritation eller tryck uppkommer. Kontakta din 
vårdgivare om irritationen kvarstår. 
Följ rengöringsriktlinjerna enligt schemat. Försiktighet: Får inte användas av barn under 
5 års ålder. Kan förorsaka kvävning om den sväljs ner. 

Anvisning: Hur ska man bära Oval-8 Finger Splints för att hantera olika felställningar i fingrarna. 
 

1. Boutonniers deformitet 4. Mallet Finger 
 

 

2. Krökta fingrar 5. Svanhalsdeformitet 

 

   

3. Triggertumme 6. Triggerfinger 
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Lösare 
Løsere 
Losser 
Moins 
serré 
Lockerer 
piu’ largo 
Suelto 

 

Tajtare 
Strammer
e Strakker 
Plus serré 
Fester 
piu’ stretto 
Más 
apretado 

 

OBS! Oval-8 Splints sitter tajtare eller lösare beroende på vilken av ändarna som träs på på 
fingret först. Plus +-tecknet indikerar den lösare ändan. 

 

 
Hur man tar mått för en Oval-8 Finger Splint: Instruktioner om hur man mäter fingrar för korrekt 
storlek på produkten kan ses på sidorna 3 & 4. 

 
Hur får man tag i den: Produkten tillverkas av ren polypropylen. Produkten är latexfri. Används 
inte om enheten är skadad. Förvaras på en sval, torr plats. Den är tillgänglig i 14 storlekar, 
förpackad i olika kvantiteter. Förpackningsalternativ finns på sidan 4. 

 
Rengöring: Handtvätt med tvål och vatten och lufttorkning av produkten regelbundet. 
Desinficera produkten med 70 % isopropylalkohol eller 10 %-igt blekningsmedel. 

 
Omhändertagande: Produkten är avsedd att återanvändas av samma person flera gånger. Släng 
enheten så snart den uppvisar tecken på överdrivet slitage och byt ut den mot en ny produkt vid 
behov. 

 
När ska man uppsöka läkare? Rådgör med sjukvården om några biverkning uppkommer så som 
hudreaktioner eller förändrat tillstånd. 

 
Att observera för användare och/eller patient: I händelse av en biverkan relaterad till enheten, 
ska denna avlägsnas och rapporteras in till leverantören och respektive ansvarig 
myndighetsrepresentant i respektive medlemsstat där användaren är bosatt. 

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

Etikettsymboler: Alla symboler som används på produktetiketten eller i produktlitteraturen 
Definieras i 3-Point Produktsymbollistan här: 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 USA 5020 Salzburg Austria CH-6300 Zug 
www.3pointproducts.com 
+001.410.604.6393 

service@sallmann-medical.eu  
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Hur man mäter fingrarna inför en Oval-8 Finger Splint 

Oval-8 Finger Splints är en medicinsk apparat och är generellt sett väl anpassad för bästa möjliga 
resultat. Korrekt storlek är beroende av vilken typ av fingerproblem som finns och var bandet 
kommer att sitta. Vänligen följ instruktionerna 

Du kommer att behöva: 
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Oval-8 Storleks- & förpackningskarta 
 

Oval-8 Storlekskarta (English) 

Oval-8 
Storlek 

Mått i tum Mått i 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 Förpackningskarta 

 
Oval-8 
Storle
k 

 
En (1) per 

förpackni
ng 

 
Tre (3) per 

förpackning 

 
Fem (5) per 

förpackni
ng 

  
Graderad förpackning 
tre (3)storlekar 

  
Oval-8 Kit 

Kliniklåda med 44 splintar 

Kvantitet per 
storlek 

2 √ √ √ 2-3-4 Storlek 2 & 15 1 

3 √ √ √ 4-5-6 Storlek 3-4 & 13-14 2 

4 √ √ √ 6-7-8 Storlek 11 & 12 3 

5 √ √ √ 8-9-10 Storlek 5 & 10 4 

6 √ √ √ 10-11-12 Storlek 6-7-8-9 5 

7 √ √ √ 13-14-15  

8 √ √ √  

9 √ √ √  Kombinationsset 
fem (5) storlekar 

 Storleksset 
en (1) av varje storlek - 14 

totalt 
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 √ √ √  

Alla förpackningar kanske inte är tillgängliga från alla återförsäljar 
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