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Måleskema til Hand Aid

Str/vare 
nr. XXS

XS
S
M
L

100
22 cm
24 cm
29 cm
33 cm
42 cm

200
24 cm
25 cm
28 cm
30 cm
36 cm

300

41 cm

47 cm

400

53 cm

65 cm

500
70 cm
80 cm
98 cm

115 cm
125 cm



tommelbandage

tommelbandage
supinationsslynge

håndledsstøtte

LE/ME bånd   
 

BESTILLING OG PRISER

Samtlige produkter er CE-mærket og 
kan bestilles på www.handaid.se

FABRIFOAM  

Fabrifoams yderside består af en lycra/
nylonblanding. Indersiden består af et 
skum med åbne celler. Skumsiden er 
latexfri og lader fugt passerer og er 
åndbar. Materialet er behageligt mod 
huden. Indersiden har høj friktionsfaktor, 
så bandagen ikke glider. 

Fabrifoam fås i blå, sort og sandfarve. 

En tennis- henholdsvis golfarm bandage som 
giver kompression på involveret muskulatur 
og fungerer som en påmindelse når musklen 
arbejder monotomt. 

Bandagen kan desuden anvendes som 
håndledsstøtte ved f.eks. ganglion og giver 
her kompression over gangliet.

En lav model som giver støtte til tomlens første 
led og til håndleddet. De mindste størrelser 
passer små børnehænder. Størrelse vælges dels  
efter håndens størrelse og dels ud fra hvor 
meget støtte der ønskes, større størrelser giver 
mere støtte til håndleddet.

Tommelstøtte 100 fås desuden med foret 
tommelgreb (nr. 101), forstærket tommelgreb 
(nr. 102) og trippelforstærket tommelgreb (103). 
Model 104 er en dobbeltlaget bandage som giver 
mere støtte og har bedre holdbarhed. Model 
105 har en forstærkning af plast som formes 
omkring tommel efter opvarmning i mikroovn.

Høj model som giver støtte til tomlens første 
og andet led som til håndleddet. De mindste 
størrelser passer små børnehænder. Størrelse 
vælges dels efter håndens størrelse og dels 
ud fra hvor meget støtte der ønskes, større 
størrelser giver mere støtte til håndleddet.

Tommelstøtte 200 fås desuden med foret 
tommelgreb (nr. 201), forstærket tommelgreb 
(nr. 202) og trippelforstærket tommelgreb 
(nr. 203). Model 204 er en dobbeltlaget 
bandage som giver mere støtte og har bedre 
holdbarhed. Model 205 har en forstærkning 
af plast som formes omkring tomlen efter 
opvarmning i mikroovn.

Supinationsslynge 500 roterer underarmen 
i supineret retning. Hvis en venstrehånds 
supinationsslynge anvendes til højre hånd 
fungerer den som en pronationsslynge og 
vice versa.

Supinationsslyngen findes desuden i en foret 
model (nr. 501) og en forstærket model (nr. 
502) og trippelforstærket model som giver 
en kraftig støtte.

Håndledsstøtte 300 giver en præcis støtte af 
håndleddet, forhindre belastning i yderstilling 
og modvirker overbelastning. Findes desuden 
uden hul til tomlen i version 301.

Anvendes efter frakturer og ligamentskader, 
som ledbeskyttelse ved artrose/artrit og som 
støtte til sportsaktiviteter m.m.
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