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Manufactured for:
BSN medical Inc.
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Rutherford College, NC 28671 · USA

BSN medical GmbH
D-22771 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

 60% Polyester 
 20% Polyamide
 8% Elastodiene 
 5% Chloropren-Rubber 
 5% Elastane 
 2% Polyurethane 

Made in Taiwan ROC
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Dear Customer, 

Thank you for choosing Actimove® ManuFix. 

Actimove® ManuFix is a stabilising wrist splint for the 
treatment of painful conditions and irritations of the wrist joint 
associated with chronic or acute disorders. The anatomically 
pre-shaped aluminium stay and the adjustable wrist straps 
offer stabilisation and support pain relief. The soft elastic 
hand strap and soft terry cloth padding provide enhanced 
wearing comfort while the robust covering in the palm area of 
the splint ensures high durability. Actimove® ManuFix allows 
the fingers to move freely and offers secure fit. 

Please follow the instructions below and get well soon!

Indications:
Actimove® ManuFix is indicated for painful arthrosis and 
rheumatoid arthritis of the wrist, for post-operative use and 
tendovaginitis (inflammation of a tendon sheath). It is also 
recommended after tendon injuries, ligament injuries and soft 
tissue injuries, for distortions (sprains) and post-operative 
and post-traumatic irritations. 

Contraindications:
Do not use Actimove® ManuFix for immediate treatment 
of fractures or if you suffer from impaired lymph flow or 
circulatory disorders of the hands and fingers. 
Do not use Actimove® ManuFix if you know that you are 
sensitive to latex or latex containing products.
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Toepassing:
Wij adviseren de Actimove® ManuFix de eerste keer door een 
behandelaar of een opgeleide specialist te laten aanbrengen, 
zodat u verzekerd bent van een optimale pasvorm en 
therapeutische ondersteuning.
1.  Plaats uw hand in de geopende polsorthese en plaats de 

duim in de opening. 
2.  Wikkel het buitenste deel van de orthese over de pols en 

zet het vast met de 3 banden, met gemiddelde spanning. 
3.  Bevestig de palmband aan het bovenste deel van de 

polsorthese. 
4.  Zorg dat de orthese comfortabel zit, waarbij u uw vingers 

vrij kunt bewegen. Voor afzonderlijke aanpassingen 
verwijdert u de metalen balein en past u de vorm aan de 
anatomie van uw pols aan. 

Reiniging & verzorging: 
Actimove® ManuFix kan met de hand worden gewassen. 
Verwijder voor het wassen de metalen balein en maak de 
banden vast. Voor de polsorthese geldt: geen bleekmiddel 
gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel 
drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen.

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

Waarschuwing: Dit product bevat natuurlijk rubberlatex, 
hetgeen allergische reacties kan veroorzaken.

Geachte klant, 

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® ManuFix. 

Actimove® ManuFix is een stabiliserende polsorthese voor de 
behandeling van pijnklachten en irritatie van het polsgewricht, 
verband houdend met chronische of acute aandoeningen. 
De anatomisch voorgevormde aluminium balein en de 
verstelbare polsbanden bieden stabilisatie en verminderen 
de pijn. De zachte elastische handband en zachte padding 
van badstof bieden een hoog draagcomfort. De robuuste 
afdekking bij het palmgedeelte van de spalk zorgt voor een 
hoge duurzaamheid. Actimove® ManuFix heeft een stevige 
pasvorm waarbij de vingers vrij kunnen bewegen. 

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:
Actimove® ManuFix is geïndiceerd voor pijnlijke artrose en 
reumatoïde artritis van de pols, voor postoperatief gebruik 
en bij tendovaginitis (ontsteking van de peesschede). 
Gebruik wordt ook aangeraden na letsel aan pezen, letsel 
aan ligamenten en zachte weefsel, bij verdraaiingen 
(verstuikingen) en bij postoperatieve en posttraumatische 
irritatie. 

Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® ManuFix niet voor de directe 
behandeling van fracturen of als u lijdt aan stoornissen in de 
lymfedoorstroming of bloedsomloop in handen en vingers. 
Gebruik Actimove® ManuFix niet als u weet dat u gevoelig 
bent voor latex of producten die latex bevatten.
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