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MR2701 · Proxi® DIP/PIP-sormilasta 
Sormivammat ovat usein varsin ongelmallisia, sillä 
immobilisaatio häiritsee sormen toimintaa, mutta saattaa olla 

välttämätöntä paranemisprosessin kannalta. Uusi Mediroyal 
Proxi® DIP/PIP-sormilasta tarjoaa hyvän kompromissin 

matalaprofiilisuutta, tukea, tuentaa ja kompressiota. 
Sitä voidaan käyttää sekä sormien DIP- että PIP-

nivelten tuentaan.

Proxi® DIP/PIP lasta on valmistettu laminoidusta molekyyli-
modifioidusta lämpömuovista, joka voidaan muotoilla 
ilman kuumennusta. Lämpömuovi on laminoitu Neptune™-
tekstiilimateriaalille, joka on ihoystävällistä ja hengittävää. 
Tuen yläpinta on laminoitua lenkkikangasta, johon tarra 
kiinnittyy kauttaaltaan. Tuen silmukkamuoto tekee tuen 
pukemisesta helppoa ja varmaa.

Tukea on saatavana kahdessa koossa ja pituudessa. Sormen 
ympärysmitta on säädettävissä.

Käyttöaiheet: DIP/PIP-nivelen trauman jälkeen, trigger 
finger, instabiliteetti, nivelen turvotus, sijoiltaanmenon tai 
reumaattisten tulehdusprosessien jälkeen.

Malli on suojattu seuraavilla rekisteröidyillä EU:n yhteisömalleilla; 

009059181-0001 ja 009059181-0002

MR2702 · Proxi® Trigger Splint

 

PIP

DIP

 Koko 1 2

Ympärysmitta DIP/PIP 40–55 mm Ø 50–65 mm Ø

Lastan pituus 30 mm 38 mm

Mittataulukko

DIP/PIP-sormilasta
DIP

PIP
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MR2702 · Proxi® Trigger Splint

Trigger Finger voi olla missä sormessa tahansa, mutta 
tyypillisin se on nimettömässä sormessa ja peukalossa. 
Vammassa sormi voi lukkiutua täysin koukistukseen. 
Kämmenalueella sormen tyvessä, voi tuntua arkuutta. 
Kipualueella tuntuu usein jänteessä kyhmy, joka vaikeuttaa 
jänteen liukumista jännetuppitunnelin sisällä. Tämä 
aiheuttaa sormen lukkiutumisen.  

Osana hoitoa voidaan käyttää kipuja aiheuttavien 
liikkeiden välttämistä ja kortisoniruisketta. Tuesta voi 
olla apua jänteen kuormituksen vähentämisessä sekä 
karhentuneen jänteen osan pitämisessä tunnelissa.  

Mediroyal Proxi® Trigger Splint on valmistettu molekyyli-
modifioidun lämpömuovin yhdistelmästä, joka mahdollistaa 
muotoilun lämmittämättä sitä. Lämpömuovi on vahvistettu 
muovattavalla alumiiniosalla, joka mahdollistaa halutun 
muodon pysymisen tuotteen käytön aikana. Molemmat 
materiaalit on laminoitu Neptune™ tekstiiliin. Neptune on 
materiaalina hengittävä ja erittäin mukava käyttäjälle. Tuen 
ulkopinta on laminoitua kangasta, johon tarra kiinnittyy. 
Tuen silmukkamuoto helpottaa tuotteen pukemista. 
Lastaa pitää paikallaan NRX®-Strap PLUS-hihna, joka on 
materiaalina joustamaton ja sen sisäpinnalla on kitkapinta.  

Tuotetta voidaan myös muotoilla uudelleen käyttäen 
kuumaa vettä. Uudelleen muotoilu on erityisen hyödyllistä, 
kun tukea käytetään peukaloille. Haluttu fleksio saadaan 
taivuttamalla metalliosaa, avaamalla tarranauha ja 
upottamalla koko tuki kuumaan veteen 75–80 °C asteeseen. 
Kun tuki on pehmeä, nosta se pyyhkeen päälle, jolloin 
ylimääräinen vesi imeytyy siihen. Sulje tarranauha ja aseta 
tuki peukalon tai sormen päälle. Voit tarvittaessa muokata 
tuotetta ja metallilastaa. Anna tuotteen jäähtyä kunnolla. 

 Tukea on saatavana kolmena 
eri kokona ja pituutena. 
Sormen ympärysmitta on 
säädettävissä. 

Indikaatiot: Trigger finger 
sormille 2–5, kuumalla vedellä 
muotoiltuna voi käyttää myös 
peukalolle. 

Trigger Splint
–  Matalaprofiilinen, säädettävä tuki

 Koko S M L

Alustan 
60 mm 70 mm 75 mm 

 
pituus

– Huomaa, että alustan pituus tulee mitata 5 mm PIP-liitoksen alapuolelta volaan .

Mittataulukko
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