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Verkoop Nederland: 

MediMast BV, Den Hoorn medical products for home care 

MediMast 

Een goede spalk begint met een goed ontwerp 

Splints designed for comfort, fit and function 



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                   P1003-5                        P1007-5  

25 stuks  P1005-25                  P1003-25                  P1007-25 

50 stuks  P1005-50                  P1003-50   P1007-50 

100 stuks P1005-100                  P1003-100   P1007-100   

   

Kijk voor actuele prijzen en om direct te bestellen op www.medimast.nl. 

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

Kijk voor actuele prijzen en om direct te bestellen op www.medimast.nl. 

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

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  

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 

Oval-8 Sizing Set 

Deze set bevat van elke 

maat een spalk. 

P1008-S  

        instabiliteit             immobiliseren   hyperextensie          boutonniere                mallet vinger    trigger vinger 

Oval-8 set verpakking      Oval-8 Combo verpakking 

5 spalken van één maat - maat 2-15   3 spalken met opeenvolgende maat 

P1008-5-02 P1008-5-07 P1008-5-12  P1008-2-3-4  P1008-8-9-10 

P1008-5-03 P1008-5-08 P1008-5-13  P1008-4-5-6  P1008-10-11-12 

P1008-5-04 P1008-5-09 P1008-5-14  P1008-6-7-8  P1008-13-14-15  

P1008-5-05 P1008-5-10 P1008-5-15   

P1008-5-06 P1008-5-11 

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 
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   P5002-5 

25 stuks  P5001-25  P5002-25 

Handwas geschikt. Frequent wassen verlengt de levensduur.  

3pp™ Toe Loops™ 

Herbruikbare en comfortabele bescherming van tenen. 

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

binnenkant van foam zorgt voor een goede anti-slip. 

Verkrijgbaar in 2 breedtes. 


