ProdUcten

Zilveren orthesen
Voor pols, vinger en hand

In deze ﬂyer geven wij u
informatie over zilveren
orthesen. U leest wat hun
functie is, hoe ze worden
aangemeten en bij welke
aandoeningen ze kunnen
worden voorgeschreven.
Heeft u na het lezen nog
vragen? Stel ze dan gerust
aan uw instrumentmaker of
bel ons: 010 241 2555. Meer
informatie over orthesen
vindt u ook op onze website:
www.rijndam.nl.

Zilveren orthesen
Als u (chronische) klachten heeft aan pols-, vingeren/of hand dan kunnen uw klachten verminderd of
verholpen worden door het dragen van op maat
gemaakte zilveren orthesen. Deze orthesen, ook wel
zilversplints genoemd, zijn kleine spalkjes, die veel
weg hebben van een mooi sieraad. Dit kan het voor
u makkelijker maken om de orthese te accepteren
en te dragen. De zilveren orthesen worden op voorschrift van een arts aangemeten en besteld door
onze instrumentmakers of gemaakt door onze
zilversmid.

Wanneer zilveren orthesen?
Zilveren orthesen worden voorgeschreven als u
last heeft van pols-, hand- of vingerklachten.
Bijvoorbeeld bij een chronische aandoening zoals
reuma, het Ehler Danlos Syndroom, M.S., spierdystroﬁe of RSI. De orthesen kunnen ook worden
voorgeschreven als u, door een ongeval, blijvend
letsel aan uw hand of vingers heeft opgelopen.
왔

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder
nog vragen? Stel ze onze instrumentmakers of neem telefonisch contact
met ons op via 010 241 2555.
Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndam.nl/orthopedietechniek

Waarom zilveren orthesen?
De zilveren orthesen kunnen gewrichten corrigeren,
bewegingen onmogelijk maken en ondersteunen.
Veel voorkomende toepassingen van de orthesen
zijn het corrigeren van de stand van de vingers bij
reuma, het bij elkaar houden van de vingers of het
stabiliseren van de pols of duim. Tijdens uw eerste
afspraak bepaalt u samen met de instrumentmaker
de gewenste functie en vorm van de orthese(n) en
krijgt u uitleg over de werking van het hulpmiddel.
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Zilveren orthesen in gebruik
Zilver veroorzaakt geen transpiratie of irritatie en is
duurzaam en mooi. Het materiaal leent zich prima
voor goede en blijvende pasvormen. Dankzij de
slanke modellering blijven de vingers bovendien
zoveel mogelijk vrij. U kunt dus goed blijven voelen.
De zilveren orthesen zijn niet zwaar en gaan jaren
mee. U kunt de ringen onderhouden met zilverpoets.

Aﬂeveren
Bij aﬂevering wordt gekeken of de orthese goed past.
Als dit zo is, krijgt u de orthese mee naar huis. U
ontvangt van de instrumentmaker verdere informatie
over het opbouwen van de draagtijd van uw orthese,
het aan- en uittrekken, onderhoud en wat te doen bij
problemen.
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