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Toepassing:
Uw Actimove® Manus Forte moet de eerste keer 
door een behandelaar of een specialist worden 
aangebracht met speciale aandacht voor de vormbare 
aluminium balein om een stevig, anatomisch correcte 
pasvorm te garanderen. 
Trek uw Actimove® Manus Forte over uw pols als 
een handschoen en plaats de duim daarbij in de 
opening (Fig. 1). Sluit eerst de onderste band (Fig. 
2) en dan de bovenste band (Fig. 3) en tenslotte de 
middelste band (Fig. 4). Breng de brace aan met een 
gemiddelde spanning en zorg dat hij behaaglijk past 
en de beweging van de vingers niet hindert. 

Reiniging & verzorging:
Actimove® Manus Forte kan met de hand of de 
machine worden gewassen (programma voor fijne 
was op 30 °C / 86 °F). Gebruik geen bleekmiddel voor 
uw polsbrace, reinig hem niet chemisch, droog hem 
niet in de droogtrommel en strijk hem niet. Laat hem 
geheel drogen voordat u hem weer draagt. 
Let op: Verwijder de balein uit de brace voordat u hem 
wast en maak de banden vast! 

Voorzorgsmaatregelen:
U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te 
volgen. Mocht u enig ongemak, een doof gevoel, 
veranderingen in uw huidskleur of zwelling tijdens 
het dragen ervaren, stop dan met het gebruik van 
Actimove® Manus Forte en neem contact op met uw 
arts. 

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® Manus 
Forte. 

Actimove® Manus Forte is een stabiliserende 
polsbrace voor de behandeling van een pijnlijk en 
geïrriteerd polsgewricht als gevolg van chronische 
of acute aandoeningen. Gemaakt van hoge kwaliteit 
latexvrije materialen, ademt dit product zeer goed 
en is het prettig om te dragen. Een anatomisch 
gevormde orthopedische spalk en twee extra brede 
haken en lusbanden geven sterke stabilisatie en 
steun. 
Dankzij de buisconstructie kan de brace gemakkelijk 
met één hand worden aangebracht. Actimove® Manus 
Forte ondersteunt de pols voor verlichting van de pijn 
terwijl de vingers vrij kunnen blijven bewegen. 

Volg de instructies hieronder nauwlettend op. 

Indicaties: 
Actimove® Manus Forte is geïndiceerd voor pijnlijke 
artrose en reumatoïde artritis van de pols, voor 
postoperatief gebruik, bij tendovaginitis (ontsteking 
van de peesschede), na letsel aan pezen, letsel aan 
ligamenten en zachte weefsel, en bij verdraaiingen 
(verstuikingen). Het gebruik wordt ook aanbevolen 
bij postoperatieve en posttraumatische irritatie en 
carpaal tunnel syndroom (CTS). 

Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® Manus Forte niet voor de 
directe behandeling van fracturen of als u lijdt aan 
stoornissen in de lymfedoorstroming of bloedsomloop 
in handen en vingers.
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