
Splints designed for comfort, fit and function 

Fabrikant: 

3-Point Products, VS 

Maatbepaling Artritis Spalken  

Maat  Breedte bij MP-gewrichten  Maat              Breedte bij MP-gewrichten 

X-Small  5,7 – 7,0 cm    Medium              7,6 – 8,5 cm 

Small   7,0 – 7,6 cm    Large              8,5 – 9,2 cm 

Polycentric Hinged Ulnar Deviation™ 
Deze spalk laat volledige flexie van de MP-gewrichten toe en vermindert ulnairdeviatie. 
De palm van de hand blijft vrij om eenvoudig objecten te kunnen pakken. De onder-
steuning van de vingers kan eenvoudig individueel worden aangepast. Ideale spalk na 
MP arthroplastiek. Voor de juiste maat, meet de breedte bij de MP-gewrichten. 

X-Small   Small           Medium      Large 

Rechts     P2002-R1 P2002-R2         P2002-R3      P2002-R4 

Links    P2002-L1 P2002-L2          P2002-L3      P2002-L4 

Aanbevolen voor patiënten met beperkte ulnairdeviatie 
van de MP’s. 

Radial Hinged Ulnar Deviation™ 
De zachte vinger-straps maken individuele aanpassing per vinger mogelijk. Deze 
dorsale spalk laat de palm van de hand vrij om te kunnen grijpen. Voor de juiste 
maat, meet de breedte bij de MP-gewrichten. 

Small  Medium  Large 

Rechts     P2003-R2 P2003-R3 P2003-R4 

Links    P2003-L2 P2003-L3 P2003-L4 

Aanbevolen voor patiënten met ernstige ulnairdeviatie 
van de MP’s. 

Comforter™ Splint 
Vervormbare spalk met individuele ondersteuning van de vingers. De zachte cover 
zorgt voor comfort en eenvoudige toepassing. De duim en PIP-gewrichten kunnen 
vrij bewegen. Voor de juiste maat, meet de breedte bij de MP-gewrichten. 

Small  Medium  Large 

Rechts      P3002-R2 P3002-R3 P3002-R4 

Links     P3002-L2 P3002-L3 P3002-L4 

Met wasbare cover. 
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3pp™ Toe Loops® 
De zachte, comfortabele oplossing voor het buddy tapen van de tenen. 
Het zachte, antislip materiaal geeft ondersteuning bij Hamertenen, fracturen en overlap-
pende tenen. Ze zijn dun en kunnen eenvoudig in schoenen gedragen worden. 

Verpakking Smal (2,2 cm) beige Breed (3,1 cm)  beige 

5 stuks  P5001-5        € 18,95 P5002-5           € 20,95 

25 stuks  P5001-25      € 79,95 P5002-25        € 94,95 

Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.  

3pp™ PF Lift® 
Door een gecontroleerde lift en rek vermindert pijn bij Plantaire Fasciitis. 
De PF Lift houdt druk op de plantaire fascia, zelfs als er gewicht op 
de voet rust. De spalk is dun genoeg om in de schoen gedragen te 
worden, en het comfortabele, ademende antislip materiaal is voor 
gebruik zowel overdag als ’s nachts. 

Maat      Omtrek rond de enkel Beige 

Sm/Med  18 – 28 cm           P5006-23 

Lrg/X-Lrg 28 – 38 cm            P5006-45 

Light/Light+ Support 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.  

3pp™ Arch Lift® 
Ondersteuning van de voetboog. 
Door de ondersteuning van de voetboog nemen de pijnklachten van Plantaire Fasciitis, 
platvoeten en hielspoor af. 

Maat    Beige 

één maat   P5008 

Moderate/Moderate+ Support 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.  

3pp™ Carpal Lift™ NP 
Zorgt voor een dynamische lift van het ulnaire carpale gebied en vermindert pijn. 
Door middel van een ‘kussentje’ onder de ulnaire carpus en straps voor een dynami-
sche lift, geeft deze bandage ondersteuning zonder druk op de ulna. Met name 
geschikt bij TFCC, ulnaire pols pijn en Guyon’s Tunnel Compressie. Voor de juiste 
maat, meet de omtrek rond de MP-gewrichten.  

Maat (omtrek MP’s) Rechts zwart       Links zwart 

Sm/Med (15-18,5 cm) P2012-R23 P2012-L23 

Med/Lrg (18,5-23 cm) P2012-R34 P2012-L34 

Moderate/Moderate+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 

3pp™ U Wrap™ 
Een bandage voor meer dan vijf toepassingen bij de hand, ellenboog, enkel en voet. 
Deze bandage is niet helemaal recht, waardoor het gebruik zeer prettig is en de 
pasvorm altijd goed. Gemaakt van ademend Neopreen met een antislip binnenzijde. 
Vele toepassingen mogelijk. Lengte is 76 cm.  

Maat   Zwart 

één maat   P3123 

Moderate/Moderate+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 7,5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

€ 21,95 

3pp™ Elbow Wrap 
Helpt bij een tennis- en golfelleboog. 
Het driedelige ontwerp zorgt er voor dat per individu gekozen kan worden waar de 
compressie exact moet komen en in welke mate, zonder de kans op afknelling 
door het te strak plaatsen van de bandage. Verlicht pijn die een gevolg is van een 
Tennis- of Golf-elleboog. Inclusief extra strip voor meer versteviging. Voor de juiste 
maat, meet de omtrek van de onderarm net onder de elleboog. Geschikt voor 
zowel rechts als links. 

Maat (omtrek onderarm)  Zwart 

Sm/Med (20-26,5 cm)  P4000-23BK 

Med/Lrg (26,5-33 cm)  P4000-34BK 

Light/Light+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 7,5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

€ 32,95 

Verkoop Nederland: 

MediMast BV, Den Hoorn 

Bestel eenvoudig in onze webshop op 

www.medimast.nl 

€ 35,95 

€ 89,95 

€ 64,95 

€ 99,95 

Een goede spalk begint met een goed ontwerp 

€ 36,95 

€ 21,95 

3pp™ Bunion-Aider® 
Voor eenvoudige behandeling van Hallux Valgus. 
Deze spalk corrigeert de Hallux Valgus op een comfortabele wijze. De extra strip biedt 
eventueel extra ondersteuning van de grote teen waar nodig. De spalk is dun genoeg 
om in de schoen gedragen te worden, maar is met name ideaal voor gebruik gedurende 
de nacht. 

Maat    Beige 

één maat   P5007 

Light/Light+ Support 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.  

€ 21,95 

MediMast 
medical products for home care 

medical products for home care 

MediMast 



3pp™ Buddy Loops™ 

Herbruikbare en comfortabele bescherming van vingers. 

Het lus-ontwerp is eenvoudig en snel in gebruik. Een zachte 

binnenkant van foam zorgt voor een goede anti-slip. 

Verkrijgbaar in 3 breedtes. 

Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.  

Verpakking ½” (1,25 cm) zwart                 ¾” (1,9 cm) grijs                   1” (2,5 cm) zwart 

5 stuks  P1005-5  € 16,95                 P1003-5       € 17,95                 P1007-5  € 19,95 

25 stuks  P1005-25 € 74,95                 P1003-25 € 79,95                 P1007-25 € 84,95 

50 stuks  P1005-50 € 134,95                P1003-50 € 139,95                P1007-50 € 149,95 

100 stuks P1005-100 € 259,95                P1003-100 € 264,95                P1007-100 € 279,95 

  

3pp™ Finger Trapper™   Geen gaatjes, haakjes, tape of lijm meer. 

Ideaal voor het verkrijgen van tractie bij postoperatieve of dynamische spalken. Een 

oog maakt eenvoudige bevestiging aan een spalk mogelijk. 

Verpakking één maat grijs 

5 stuks  P1006-5  € 25,95 

25 stuks  P1006-25 € 114,95 
Handwas geschikt. 
Frequent wassen verlengt de levensduur.  

3pp™ Final Flexion Wrap™   Bevordert eenvoudig de flexie van IP- gewrichten. 

Deze wrap met antislip foam verdeelt de druk comfortabel en maakt aanpassing van 

de kracht heel eenvoudig voor een succesvolle behandeling. 

Verpakking één maat grijs 

5 stuks  P1004-5  € 21,95 

25 stuks  P1004-25 € 94,95 
Handwas geschikt. 
Frequent wassen verlengt de levensduur.  

3pp™ ThumSling™ 
Ondersteunt het CMC-gewricht en vermindert sub-luxatie en pijn. 
Deze gevormde strap geeft ondersteuning en compressie aan het CMC-gewricht om 
pijn als gevolg van CMC Artritis te verminderen. Het ontwerp voorkomt beperkingen 
rond de duim. Met klittenbandsluiting. Voor de juiste maat, meet de omtrek rond de 
MP-gewrichten. 

Maat (omtrek MP’s)  Rechts grijs           Links grijs 

Sm/Med (15-18,5 cm)  P2006-R23GR      P2006-L23GR 

Med/Lrg (18,5-23 cm)  P2006-R34GR      P2006-L34GR 

Light/Light+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

3pp™ ThumSling™ NP 
Het dikkere materiaal ondersteunt het CMC gewricht beter waardoor pijn vermindert. 
Het stevigere materiaal en de langere lengte van de strap zorgen voor meer ondersteu-
ning van het CMC gewricht om pijn als gevolg van CMC Artritis of Tendinitis te vermin-
deren. Het ontwerp voorkomt beperkingen rond de duim. Met klittenbandsluiting. 
Voor de juiste maat, meet de omtrek rond de MP-gewrichten.  

Maat (omtrek MP’s)  Rechts zwart         Links zwart 

Sm/Med (15-18,5 cm)  P2010-R23            P2010-L23 

Med/Lrg (18,5-23 cm)  P2010-R34            P2010-L34 

3pp™ ThumSling™ Long 
Ondersteuning van de pols en het CMC-gewricht. 
Dezelfde goede CMC ondersteuning als met de ThumSling, maar met extra ondersteu-
ning van de pols. Met klittenbandsluiting. Verkrijgbaar in één maat. Omtrek rond de 
MP-gewrichten 15-23 cm. 

Maat   Rechts grijs            Links grijs 

één maat  P3026-R             P3026-L  

Moderate/Moderate+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

3pp™ ThumSling™ Long NP 
Meer ondersteuning van de pols en het CMC gewricht. 
Dezelfde extra CMC ondersteuning door het stevigere materiaal als met de  ThumSling 
NP, maar met extra ondersteuning van de pols. Met klittenbandsluiting. Verkrijgbaar in 
één maat. Omtrek rond de MP-gewrichten 15-23 cm.   

 
Maat   Rechts zwart         Links zwart 

één maat  P3010-R             P3010-L  

Moderate/Moderate+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 7,5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 
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3pp™ ThumSpica™ 
Ondersteuning van de positie van de duim voor rust of functie. 
Een strap rondom de duim en pols zorgt voor ondersteuning en vermindert pijn. Ideaal 
voor milde deQuervain’s, Sprains en postoperatieve bescherming.  Verkrijgbaar in één 
maat. Omtrek rond de MP-gewrichten 15-23 cm. 

 
Maat   Rechts grijs            Links grijs 

één maat  P3009-R              P3009-L  

Light/Light+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 

€ 30,95 

€ 31,95 

€ 36,95 

€ 36,95 

€ 33,95 

3pp™ ThumSpica™ Plus 
Combineert een  thermoplastische insert met een bandage. 
De 3pp ThumSpica Plus biedt de beste combinatie van een persoonlijk gemaakte ther-
moplastische spalk en een comfortabele bandage. Ideaal voor De Quervain’s, CMC 
Arthritis en postoperatieve bescherming.  Inclusief 1/16” Aquaplast T® insert die in een 
pocket in de bandage past. Verkrijgbaar in één maat. Omtrek rond de MP-gewrichten 
15-23 cm.  

Maat   Rechts grijs            Links grijs 

één maat  P3019-R              P3019-L 

€ 39,95 
Moderate/Moderate+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 

Bestel eenvoudig in onze webshop op www.medimast.nl. Prijzen zijn inclusief 9% BTW en geldig vanaf 01-03-2019. 

MediMast BV - Prinses Marijkelaan 11 - 2635JH Den Hoorn - T 085 7608140 - F 085 7608141 - www.medimast.nl - info@medimast.nl 

Bestel eenvoudig in onze webshop op www.medimast.nl. Prijzen zijn inclusief 9% BTW en geldig vanaf 01-03-2019. 

MediMast BV - Prinses Marijkelaan 11 - 2635JH Den Hoorn - T 085 7608140 - F 085 7608141 - www.medimast.nl - info@medimast.nl 

3pp™ Wrist Wrap 
Voor ondersteuning van de pols. 
Voor gebruik bij Sprains, beschadigde ligamenten en spierondersteuning tijdens activi-
teiten. Met de meegeleverde extra strip kan meer ondersteuning worden verkregen. 
Voor de juiste maat, meet de omtrek van de pols. Past rechts en links. 

Maat (omtrek pols)  Zwart 

Sm/Med (16-19 cm)  P3008-23BK  

Med/Lrg (19-22 cm)  P3008-34BK 

Light/Light+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 7,5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

3pp™ Wrist Wrap NP 
Voor een stevigere ondersteuning van de pols. 
Het Neopreen materiaal met grotere weerstand zorgt voor een betere en comforta-
bele ondersteuning. Deze bandage is met name geschikt voor gebruik bij Sprains en 
beschadigde ligamenten tijdens zwaardere activiteiten. Voor de juiste maat, meet 
de omtrek van de pols. Past rechts en links. 

Maat (omtrek pols)  Zwart 

Sm/Med (16-19 cm)  P3018-23  

Med/Lrg (19-22 cm)  P3018-34 

Moderate/Moderate+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 7,5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

€ 25,95 

€ 25,95 

Light/Light+ Support. 
Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur. 
Inclusief een 7,5 cm lange strip voor extra ondersteuning. 

Eén spalk. Vele mogelijkheden. 

Oval-8 vingerspalken stabiliseren en ondersteunen de PIP en DIP 

gewrichten. Ze behandelen aandoeningen van pezen en ligamenten, 

beschermen helende fracturen, ondersteunen instabiele gewrichten, 

voorkomen contracturen en meer. 

Oval-8 Kit 

Deze Kit bevat 44 spalken in de maten 2 tot 15. Met 

deze Kit is het heel eenvoudig de juiste maat te bepalen 

en deze direct te gebruiken. Verpakkingen van 5 stuks 

per maat zijn leverbaar om de Kit weer aan te 

vullen. 

P1008-K  € 249,95 

Oval-8 Pediatric Kit 

Deze Kit bevat 15 spalken. 3 van elke maat 

3-7. Verpakkingen van 5 stuks per maat zijn 

leverbaar om de Kit weer aan te vullen. 

P1008-PK € 99,95 

Oval-8 Sizing Set 

Deze set bevat van elke 

maat een spalk. 

P1008-S  € 49,95 

        instabiliteit             immobiliseren   hyperextensie          boutonniere                mallet vinger    trigger vinger 

Oval-8 set verpakking      Oval-8 Combo verpakking 

5 spalken van een maat - maat 2-15 - € 31,95  3 spalken met opeenvolgende maat - € 22,95 

P1008-2-5 P1008-7-5 P1008-12-5  P1008-2-3-4  P1008-8-9-10 

P1008-3-5 P1008-8-5 P1008-13-5  P1008-4-5-6  P1008-10-11-12 

P1008-4-5 P1008-9-5 P1008-14-5  P1008-6-7-8  P1008-13-14-15  

P1008-5-5 P1008-10-5 P1008-15-5   

P1008-6-5 P1008-11-5 

Eenvoudig en comfortabel ontwerp 

Deze kant eerst voor de 

standaard maat 

Deze kant eerst voor een 

halve maat groter 

De schuine brug zorgt voor twee 

pasmaten per spalk 


