
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECHTS en 
LINKS 

Natuurlijke 
therapie 
bij CTS 

• Eenmalig gebruik
• Dragen tijdens uw slaap
• Vermindert pijn binnen

enkele dagen
• Verbetert uw nachtrust
• Stopt tintelen vingers
• Voorkomt verloren tijd
• Comfortabel
• NIET immobiliserend
• Gepatenteerde therapie
• Ontwikkeld door dr. Clyde

Morgan
• Klinisch gedocumenteerd

www.mijncarpaletunnel.nl 

De Carpal Solution Therapie verlicht binnen enkele dagen 
uw CTS klachten. Het is anders dan andere CTS 
behandelingen. Het is geen compressie product of een 
stijve, immobilisatie spalk. Gedragen tijdens uw slaap 
trekt de Carpal Solution tegelijkertijd zachtjes aan drie 
‘sleutelpunten’ op de palm van de hand en hervormt 
hiermee het zachte weefsel rondom de carpale tunnel. 

Dit constante, zachte trekken gedurende 6 tot 8 uur 
terwijl de hand volledig ontspannen is, vermindert de 
compressie van het weefsel rondom de carpale tunnel en 
verlicht zo de druk op de nervus medianus. De 
bloedcirculatie en uitwisseling van lymfatische 
vloeistoffen wordt verbeterd en de pijn en symptomen 
van CTS verdwijnen op een natuurlijke manier. Het laat 
patiënten ’s nachts weer doorslapen en geeft ze weer 
hun actieve levensstijl terug. 
 

werkt
6 weken therapie 

- gebruik 1 per nacht -

Hoe

Verlichting van de klachten bij milde gevallen 
van CTS treedt meestal binnen enkele dagen 
op. Bij gematigde CTS duurt dit een week en bij 
chronische CTS tot drie weken. 

Zachte decompressie van het zachte weefsel gedurende de slaap, gecombineerd met actief gebruik gedurende de dag 
resulteert in een ideale therapie voor verlichting van CTS symptomen zonder spierafname of bijwerkingen. De Carpal 
Solution Therapie verbetert de bloedcirculatie in de hand. Dr. Morgan, dokter en uitvinder van de Carpal Solution, legt 
uit dat een toegenomen, voedingsrijke doorbloeding de hand op een natuurlijke wijze versterkt en bijdraagt aan een 
snel herstel van de hand. Voor een blijvend resultaat is het nodig de therapie de totale zes weken te volgen. 
Symptomen Carpaal Tunnel Syndroom 

- pijn in de hand en pols - pijnuitstraling in de onderarm - verdoofd gevoel van de hand
- krachtsverlies van de hand - tintelingen in de vingers - slaaponderbrekingen

Als u een combinatie van deze symptomen heeft, is er een kans dat u lijdt een (een lichte vorm van) CTS. Een snelle 
diagnose en behandeling met de Carpal Solution kan een verdere verslechtering voorkomen en kan de symptomen 
verminderen of laten verdwijnen. Consulteer een arts of specialist voor een juiste diagnose. Wacht hier niet mee en pak 
uw symptomen direct aan.

De Carpal Solution is hypoallergeen en latex-vrij. Het wordt zelf aangebracht in drie 
eenvoudige stappen. Gebruiksvriendelijke aanwijzingen en instructies vindt u aan de 
binnenzijde. 

Disclaimer: Hoewel resultaten bij individuen zijn ervaren zoals hierboven genoemd stelt First Hand 
Medical in geen geval dat alle patiënten hetzelfde zullen reageren als gevolg van de verschillen in de 
oorzaken van genoemde symptomen. Als de symptomen aanblijven consulteer dan uw arts of specialist. 

GEEN INJECTIES – GEEN STIJVE SPALKEN – GEEN OPERATIE 

Het rondje wordt uitgerekt 
tot een ovaalvorm als de 

juiste kracht wordt 
uitgeoefend. 

Gedurende het slapen 
wordt er zacht getrokken 
aan drie ‘sleutelpunten’. 
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Wanneer resultaat? 
De Carpal Solution biedt vaak binnen  
enkele dagen verlichting van de  
ernstigste klachten die veroorzaakt  
worden door het Carpale Tunnel Syndroom  
(CTS). In veel gevallen keert snel een goede  
nachtrust terug. Na een behandeling van het  
zachte weefsel gedurende zes weken zal het  
resultaat optimaal zijn. Er zijn meer dan 15  
verschillende factoren die bijdragen aan CTS,  
iedere patiënt reageert dan ook anders op de  
Carpal Solution. 80 % van de CTS-patiënten ervaart  
verlichting van de klachten en symptomen binnen een  
week na de start van de Carpal Solution Therapie. Voor  
8 tot 12 % van de patiënten kan het tot twee weken duren 
voordat verlichting optreedt. Bij 4 tot 7 % van de patiënten  
duurt het drie weken alvorens de pijn significant vermindert. 
 
 
Waarom een protocol van zes weken? 
Dr. Morgan zegt: ”Hoewel patiënten vaak al totale verlichting 
van hun klachten ervaren voordat de hele behandeltermijn is  
verstreken, beveel ik aan om de volledige Carpal Solution Therapie  
van zes weken af te maken, om een maximaal en langdurig resultaat  
           te bereiken. Het hervormen van het zachte weefsel is een  
                    geleidelijk proces dat zes weken in beslag neemt voor een  
                         maximaal resultaat. De complete zes weekse Carpal 

  Solution Therapie bestaat uit het ’s nachts dragen van de 
    Carpal Solution gedurende de eerste twee weken gevolgd  
     door om de andere nacht gedurende de volgende vier 
       weken.” 

 Het ronde gaatje geeft de juiste tensie aan 
als deze opgerekt wordt tot een ovaalvorm. 
 

Het overlappen van de plakstrips aan de 
palmaire zijde van de hand gaat de 

trekkende werking tegen en zorgt ervoor dat 
de Carpal Solution niet werkt. 

 

Correctie carpale banden 
 Een paar gebruikers, zoals die patiënten die reeds een nachtspalk 

   hebben gebruikt, hebben een toegenomen ongemak ervaren  
     gedurende de eerste drie of vier dagen tot zelfs drie weken van  

        de Carpal Solution Therapie voordat verlichting van de CTS  
          klachten werd bereikt. In deze gevallen kunnen CTS patiënten  

             baat hebben bij pijnmedicatie gedurende deze korte  
                periode van aanpassing van de carpale banden. 

CTS patiënten laten weten dat de blijvende klachten- 
                     verlichting, de korte periode van ongemak meer dan  

                        waard is. Patiënten die pijnmedicatie gebruiken  
                            dienen altijd de aanwijzingen op de verpakking of  

                              het advies van hun arts te volgen. 
 
 

De geperforeerde plakstrips 
zorgen voor een goede 
ademing en een goede 
pasvorm bij iedereen. 

 

Kan ik de Carpal Solution overdag dragen? 
  De Carpal Solution voelt zo goed als deze 

     gedragen wordt, dat veel mensen vragen  
       of ze hem ook overdag kunnen dragen.  

         Dr. Morgan adviseert om de Carpal  
           Solution tot maximaal 16 uur per dag  

              te dragen, zodat de hand  
                 minimaal 8 uur per dag normaal  

                    kan bewegen en de huid dan vrij 
                       kan ademen. 

Zes w
eken Therapie 

28 nachtelijke behandelingen 

3 stappen naar 
verlichting 
Voor het naar bed gaan, plaats als volgt: 

Stap 1: Plaats de eerste strip onder de pink en bevestig deze op de 
grens van de palm van de hand en de pols. Kort indien nodig de strip 
in om overlap met de andere strips te voorkomen. 
 

Stap 2: Plaats de tweede strip onder de duim op de palmaire zijde. 
De juiste tensie is bereikt als het ronde gaatje in het midden van het 
elastische middenstuk een ovale vorm heeft. De diameter van de 
ovaal moet 1,5 keer zo groot zijn als die van het rondje. Kort indien 
nodig de strip in om overlap met andere strips te voorkomen. 
 

Stap 3: Plaats de derde strip tussen duim en de wijsvinger zoals 
aangegeven. Kort indien nodig de strip in om overlap met andere 
strips te voorkomen. Verzeker u ervan dat er geen overlap is van de 
strips aan de palmaire zijde van de hand. 
 

Verwijder de strips ’s ochtends en probeer de hand normaal te 
gebruiken gedurende de dag om de spierontwikkeling te stimuleren. 

 

VOORKOM TE STRAK PLAATSEN 
Zachte, constante oprekking 

is de sleutel 
 

Zes weken therapie 

Bevat 28 disposable plakkers 
 
Draag elke nacht een plakker gedurende de eerste twee 
weken, gevolgd door om de nacht gedurende de 
volgende vier weken. De pro-actieve Carpal Solution 
Therapie stopt de symptomen terwijl u slaapt. 
 

Wat als de symptomen terugkomen? 
 
Als de condities die hebben geleid tot het 
Carpale Tunnel Syndroom blijven bestaan, 
kunnen de symptomen na enige tijd weer 
terugkomen. In deze gevallen raadt dr. Morgan 
de Carpal Solution Onderhouds Therapie aan. U 
draagt de Carpal Solution dan één nacht per 
week. 
 
NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK: in de buurt van 
open wonden, als allergische reacties optreden, 
bij huidafwijkingen en bij botafwijkingen. Niet 
gebruiken om symptomen te verminderen die 
een gevolg zijn van Auto Immune Disorders, 
artritis, diabetes, jicht, hypothyroïdie, 
menopauze, polsfracturen en dislocaties. Als 
zich een huidallergie ontwikkelt, stop het 
gebruik en raadpleeg een arts. De 
aansprakelijkheid van First Hand Medical voor 
claims zal in geen geval groter zijn dan het 
bedrag dat de klant voor het product heeft 
betaald. Kijk op www.mijncarpaletunnel.nl voor 
meer informatie. Voor een accurate diagnose 
en het beste resultaat met de Carpal Solution, 
dienen mensen met de beschreven symptomen 
een arts te raadplegen. 
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