Zilveren vinger, hand en pols ortheses

INLEIDING
Toen ik begon nu 12,5 jaar geleden, was het een nieuw terrein waarin ik mij
begaf. Ik kwam in een ecologie waar deskundigen en specialisten elkaar
ontmoetten om een zo goed mogelijk product voor hun cliënten te kiezen en
te maken.
Terwijl ik oorspronkelijk jaren op het esthetische vlak werkzaam ben geweest
als edelsmid en ik tegelijkertijd ook in deze periode graag nieuwe en soms
innovatieve projecten ben aangegaan, was het terrein van de orthopedie voor
mij een inspirerende nieuwe uitdaging.
Gedurende een deel van mijn leven heb ik mij tevens zeer aangetrokken gevoeld tot de spirituele geschiedenis van culturen.
In mijn werk als orthopedisch edelsmid heb ik de combinatie kunnen maken
tussen de mooie sierraden die mij zeer aantrokken van de oude culturen en de
vraag die ik zag naar functionele en toepasbare ontwerpen ten behoeve van
het orthopedische werkveld.
Inmiddels heb ik een aantal, in de tijd bewezen, hulpmiddelen vervaardigd die
graag gedragen worden door de cliënten. Zeker niet in de laatste plaats door
hun eenvoud, hygiëne en duurzaamheid. De prijs kwaliteitsverhouding is hierbij altijd onderdeel geweest voor het kiezen van een zo eenvoudig en effectief
mogelijk design waarbij zo min mogelijk materiaal gebruikt wordt.
De ortheses van We Design zijn een mooie toevoeging gebleken op de reeds
bestaande ortheses voor diverse aandoeningen. Gezien de vele aanvragen
uit het binnen- als buitenland hebben de bracen zichzelf bewezen en hebben
de bracen en ortheses van We Design een plaats veroverd in de wereld van de
medische toepassingen.
We Design bv heeft door de jaren heen steeds haar identiteit van eenvoud,
ambachtelijkheid en verantwoord omgaan met het basis materiaal zilver als
kracht gehouden.
Ik bied hierbij graag dit overzicht aan ter vergemakkelijking van het werken
met de We zilveren ortheses. En spreek de wens uit dat de ortheses voor veel
mensen een verlichting blijven brengen in het dagelijkse leven.
Wouter Engelshoven
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VINGER ORTHESES
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WE ZWANENHALS SPALKRING (code 5013)
De We zwanenhals spalkring blokkeert de hyperextensie van
het PIP en/of DIP gewricht, terwijl flexie mogelijk blijft. Hierdoor
wordt de mobiliteit van de vinger hersteld en wordt verdere
overbelasting vermeden. Meerdere spalken aan één hand is
mogelijk zonder functionele belemmering.
We zwanenhals spalkringen worden standaard met 3.5 mm
drukvlakken geleverd. Tevens kan gekozen worden voor
2,5 mm, 5 mm en 8 mm drukvlakken. In het geval dat het
gewricht veel dikker is dan het kootje kan er, hetzij proximaal of
distaal, een scharnier geplaatst worden.
WE ZWANENHALS SPALKRING (code 5033)
Bij overstrekking van zowel de DIP als PIP gewrichten is een
scharnierende verbinding (WE 5033) tussen de twee spalken
mogelijk waardoor flexie behouden blijft.

WE LATERALE STEUN
CORRECTIERING
(code 5015/5016)
De We laterale steun correctiering corrigeert bilaterale
instabiliteit en/of deviatie van de DIP en/of PIP gewrichten,
terwijl flexie mogelijk blijft. De steun tussen de twee ringen
wordt altijd tegenovergesteld geplaatst aan de richting waarnaar de vinger afwijkt. Wanneer de vinger instabiel is in beide
richtingen, kan aan beide zijden steun worden gegeven.

WE DYNAMISCHE FLEXIERING (code 5042)
De We dynamische extensiering brengt het PIP gewricht
in flexie door middel van een RVS veer terwijl extensie
mogelijk blijft. De veer kan eenvoudig worden aangepast
om de gewenste kracht uit te oefenen. Bij extreme dorsaal
flexie van het PIP gewricht kan deze orthese een uitkomst
bieden.
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WE BOUTONNIÈRE CORRECTIERING (code 5014)
De We boutonnière correctiering kan bij milde boutonnière of
mallet vingerdeformaties worden toegepast. Flexie van het
PIP en/of DIP gewricht wordt geblokkeerd. De We boutonnière
correctiering houdt PIP en DIP gewrichten in extensie. De We
boutonnière wordt vaak toegepast op DIP gewrichten die ulnair
of radiar deviëren, om de stand te corrigeren.

DIP EXTENSIE SPALK
(code 5023)
De We DIP extensie spalk
wordt bij mallet deformaties toegepast om het DIP
gewricht in extensie te houden. Flexie is niet meer mogelijk, het
gewricht krijgt rust en stabiliteit. Bij ulnair of radiar deformiteiten wordt de Boutonnière ring (5014) zijwaards gedragen.

WE EXTENSIE SPALKRING (code 5017)
De We Extensie spalkring houdt net als de boutonnière
correctie-ring het gewricht in extensie en wordt voornamelijk ingezet over het PIP gewricht. De corrigerende ringen
steunen op de vingerkootjes in plaats van op het gewricht
zelf.

WE DYNAMISCHE EXTENSIERING (code 5034)
De We dynamische extensiering brengt het
PIP gewricht in extensie door middel van een
RVS veer. De veer kan eenvoudig worden
aangepast om de gewenste kracht uit te oefenen
zodat flexie mogelijk blijft. Ze wordt toegepast bij een
geïsoleerde verzwakking van de extensorpees, letsels aan
de centrale slip of ter correctie van een flexie contractuur
van het PIP gewricht. Indien nodig kunnen ook meerdere vingers
tegelijk gemobiliseerd worden.
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WE ARTRODESE SPLINT (code 5021)
Door de 5017 te verlengen met een extra stabilisatie ring en
laterale steunen ontstaat de We artrodese splint. Die zowel
het PIP als het DIP gewricht in extensie houdt.

WE ANTI TRIGGER SPALK (code 5040)
De We anti trigger spalk beperkt de beweeglijkheid van het
MCP gewricht waardoor de excursie en aldus ook de irritatie
van de flexorpees verminderd wordt. Deze spalk wordt vaak
toegepast in de conservatieve behandeling van tenosynovitis
en tenovaginitis. Het “triggeren” van de flexorpees in de A1/
A2 pulley wordt tegen gegaan zonder de beweeglijkheid van de andere
vingers te belemmeren.

WE LEMNISCAATRING
(code 5018)
De We lemniscaatring in
de vorm van een acht heeft een dubbele functie. Twee aangrenzende vingers worden onderling met elkaar verbonden
(anti ulnair deviatie) en tevens wordt hyperextensie van het
PIP gewricht van de meest ulnair gelegen vinger voorkomen.
Meerdere We lemniscaatringen naast elkaar gedragen, kunnen hyperextensie van alle PIP gewrichten blokkeren waarbij
alle vingers onderling met elkaar worden verbonden, zonder
noemenswaardig mobiliteitsverlies.

WE PULLEYRING (code 5020)
De We pulleyring wordt toegepast bij letsel van de annulaire
pulley (A2 en A4). Beschadiging van deze pulleys geeft een
bowstringing van de flexorpees waardoor de mobiliteit van
MCP en IP beperkt wordt. Een geïsoleerde en optimale IP
flexie van de betrokken vinger is niet meer mogelijk waardoor
de gehele handfunctie nadelig beïnvloed wordt. De We pulleyring neemt als het ware de taak van de A2 en A4 pulley
over. Het unieke ontwerp met scharnier en sluiting als ook
een ovale vormgeving garandeert een optimale dorsale en
palmaire druk zonder de bloeddoorstroming te hinderen.
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WE SPIRAAL CORRECTIE ORTHESE (code 5022)
Variant op de zwanenhalsring heeft als voordeel dat het op
het gewricht wordt gedraaid en kan in verband met nodili een
uitkomst bieden. Deze orthese wordt vaak toegepast op het
IP gewricht van de duim bij laterale instabiliteit. De dubbele
spiraal correctie orthese wordt ook wel toegepast als variant
op de Artrodese orthese. Tevens wordt de spiraal correctie
orthese toegepast als toevoeging aan de polsbrace. Dit om
het MP1 en IP gewricht te stabiliseren.

WE BRUGSPALKRING (code 5012) EN
WE KOPPELRINGEN (code 5001-5010)
De We brugspalkring en WE koppelring wordt toegepast bij
instabiliteit van de MCP gewrichten in het frontale vlak, vaak
tegen ulnair deviatie van digitorm 5. Gebruikmakend van naastgelegen stabiele gewrichten wordt een corrigerende verbinding
gemaakt met de instabiele gewrichten. Zo kunnen twee of meer
vingers bij elkaar worden gehouden (buddy). De breedte van de
ringen kan gevarieerd worden van 3 tot 8 millimeter. Door de
ringen te laten verspringen al naargelang de webspace wordt
een goede passing bereikt.

WE ANTI DROPPING FINGER SPALK (code 5049)
Deze We spalkring is toepasbaar wanneer sprake is van een
“dropping finger”. De spalk brengt drie vingers in een lijn en
voorkomt het afhangen van de middelste vinger. Bij extensie
wordt de afhangende vinger meegenomen/opgetild door de
twee aangrenzende vingers.

WE SCHRIJF ORTHESE (code 5041)
De We schrijf orthese is een efficiënt hulpmiddel dat ingezet
kan worden wanneer schrijven bemoeilijkt wordt door
verminderde kracht en/of spanning in de duim en wijsvinger. De pen wordt vast gehouden door een zilveren
spiraal. De dikte van de pen ligt vast, maar kan ook
bepaald worden door de cliënt.
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DUIM ORTHESES
De We CMC1/MP1 stabilisatie bracen ondersteunen
de duim in een functionele stand waardoor het CMC1
en het MP1 gewricht wordt ontlast. De bewegingsbaan ROM van CMC1 en MP1 wordt gereduceerd.
Flexie van het IP gewricht blijft mogelijk. Groot voordeel van de We zilveren duimstablisatie bracen is de
waterbestendigheid en hygiënische eigenschappen.
13
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WE CMC1 STABILISATIE BRACE OVER HAND (code 6009)
De We CMC1 stabilisatie brace ondersteunt het CMC1 gewricht
door deze in een functionele stand te fixeren. Het basisgewricht
van de duim krijgt rust en stabiliteit waardoor pijn en krachtverlies worden beperkt. Het MP1 en IP gewricht blijven vrij. Deze
spalk wordt vaak toegepast bij de indicaties Artrose, Reuma en bij
kapselproblematiek van het CMC1 gewricht. Zilver als basis voor
de orthese is hygiënisch, antibacterieel en uitermate geschikt
voor gebruik in en onder water. De afgeronde vormen van de We
CMC1 stabilisatie brace bevorderen het draagcomfort. De brace
is goed verstelbaar door middel van een duurzaam gevlochten
bandje met zilveren sluiting.
WE CMC1/MP1 STABILISATIE BRACE OVER POLS (code 6003)
Het is zeer functioneel in werk situaties waarbij de duim extra
steun behoeft. Overstrekking van het MP1 gewricht wordt voorkomen en het CMC1 ontlast. Enige flexie van de duim blijft behouden. Het IP gewricht blijft vrij. Eventueel kan de brace distaal
worden verlengd om ook het IP gewricht te stabiliseren.
Deze spalk wordt vaak toegepast bij lichtere vormen van
chronische duim klachten, specifieke handelingen met betrekking tot beroep en bij situaties waarbij de handpalm vrij moet
blijven. Tevens wordt de brace al jaren met succes toegepast bij
de indicaties Ehlers Danlos Syndroom (EDS) en Hypermobiliteitssyndroom (HMS).

WE CMC1/MP1
STABILISATIE BRACE
OVER HAND
(code 6008)
De We CMC1-MP1 stabilisatie brace ondersteund
de duim door deze in
een functionele stand
(penhoudersgreep) te fixeren. De duim krijgt rust en stabiliteit,
het IP gewricht blijft vrij. Deze spalk wordt vaak toegepast bij de
indicaties Reumatoide Artritis en Artrose.

WE CMC1/MP1 ANTI ADDUCTIE BRACE (code 6007)
We duimbrace 6007 wordt toegepast bij boutonnière stand van het
MP1 gewricht en adductie van de metacarpale. Bij een zwanenhals
deformiteit van het IP gewricht kan de brace worden uitgebreid met
een extra distale steunboog. Het MP1 gewricht wordt
in extensie gehouden en de brace wordt met een
zilveren ketting aan de pols gefixeerd.
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WE CMC1/MP1 ANTI ADDUCTIE BRACE
(code 6018)
De We anti adductive brace stabiliseert het
MP1 en CMC1 gewricht door het MP1 in
strekking te brengen en palmair te
ondersteunen,
waardoor de
duim weer
naar buiten komt.

WE MP1/IP DUIMBRACE MET OF ZONDER
PALMAIRE STEUN (code 6004)
De We duimbrace geeft stabiliteit aan de duim
door hyperextensie van het MP1 gewricht te
blokkeren. Tevens krijgt het IP gewricht bilaterale steun terwijl flexie mogelijk blijft. De unieke
constructie met laterale steunen van WE MP1
duimbrace zorgt dat de spalk niet van de duim kan
glijden. Er kan ook een zilveren ketting worden
toegevoegd.

WE MP1 DUIMBRACE MET PALMAIRE STEUN
(code 6005)
De We duimbrace geeft stabiliteit aan de duim door
hyperextensie van het MP1 gewricht te blokkeren.
Flexie van het IP blijft mogelijk en functionaliteit
wordt bevorderd.
Deze orthese
wordt toegepast
bij overstrekking
en instabiliteit
van het MP1
gewricht.
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HAND ORTHESES
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WE MCP HANDBRACE (KNUCKLEBENDER) (code 6001)
De We MCP handbrace is ontworpen om instabiele MCP
gewrichten te ondersteunen vaak naar aanleiding van een
disbalans tussen flexoren en extensoren.
Bij hyperextensie van MCP II tot en met V gewrichten bewijst
deze spalk goede diensten. Indicatie voor het toepassen van
deze orthese is een disbalans als gevolg van een nervus
ulnaris en/of medianus letsel. De We MCP handbrace
functioneert dan als
zogenaamde “knuckle
bender”.
Gekozen kan worden
voor alle MCP’s tezamen
of voor afzonderlijke
vingers.

WE MCP EXTENSIE HANDBRACE (code 6006)
De We extensie handbrace geeft rust en stabiliteit aan
de MCP gewrichten door een of meer MCP gewrichten
in extensie te houden. De ortheses wordt toegepast bij
chronische pijnklachten ten gevolge van flexie in de MCP
gewrichten. Gekozen kan worden voor alle MCP’s tezamen
of voor afzonderlijke vingers.

WE DYNAMISCHE MCP FLEXIE BRACE (code 6010)
De We dynamische MCP flexie brace ter voorkoming van
overstrekking van de MCP’s, geeft een lichte flexie stand.
Deze kan toegepast worden bij een lichte klauwstand van
de hand als gevolg van een nervus medianus en/of nervus
ulnaris letsel, partiële plexus brachialis letsels, spierdystrophie en hersenletsels.
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WE DYNAMISCHE MCP EXTENSIEBRACE (code 6011)
De We dynamische MCP handbrace opent de hand
door middel van roestvrijstalen veren lateraal
geplaatst van de MCP’s
en biedt ook aan de duim
functionele ondersteuning. Deze brace kan gebruikt worden bij partiële
plexus brachialis en nervus
radialis letstels.
WE DYNAMISCHE EXTENSIEBRACE (code 6012)
De We dynamische MCP extensiebrace brengt de
vingers afzonderlijk in extensie door middel van roestvrijstalen torsie veren. De veren lopen in de lengte over
de handrug zodat deze zeer weinig ruimte innemen.

WE ULNAIR CORRECTIEBRACE (code 6002)
De We ulnair correctiebrace wordt toegepast wanneer alle MCP
gewrichten in meer of mindere mate naar ulnair deviëren en dit
met een maximum van 20 graden. Door het dragen van een We
ulnair correctie brace worden de vingers terug in lijn gebracht
met de metacarpalen waardoor de handfunctie bevorderd wordt.
Door de scharnierende constructie blijft flexie (hetzij iets beperkt)
van alle gewrichten mogelijk en ook de pols blijft geheel mobiel.
Model 6002 wordt toegepast wanneer de deviatie gering is,
de handpalm blijft vrij. Model 6023 wordt gebruikt wanneer er
een grotere correctieve kracht nodig is om de ulnair deviatie te
corrigeren.
WE ULNAIR CORRECTIEBRACE (code 6023)
De We ulnair correctie brace wordt toegepast wanneer alle MCP gewrichten in meer of mindere mate
naar ulnair deviëren en dit met een maximum van 20 graden. Door het dragen van een We ulnair
correctie worden de vingers terug in lijn gebracht met de metacarpalen waardoor de handfunctie bevorderd wordt. Door de scharnierende constructie blijft flexie (hetzij iets beperkt) van alle gewrichten
mogelijk en ook de pols blijft geheel mobiel.
Model 6002 wordt toegepast wanneer
de deviatie gering is, de handpalm
blijft vrij. Model 6023 wordt
gebruikt wanneer er een
grotere correctieve kracht
nodig is om de ulnair
deviatie te corrigeren.
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WE DYNAMISCHE EXTENSIEBRACE (code 6012)
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WE HANDBOOG ONDERSTEUNENDE BRACE
(code 6024)
De We MCP ondersteunende brace hersteld de distale
transversale handboog door palmair steun te geven
aan de instabiele metacarpaal. Door toevoeging van
een drukpalotte kunnen een of meer MCP gewrichten
extra ondersteund worden. Geeft ook stevigheid aan
de hand bij EDS en HMS.

WE DYNAMISCHE SPINSPLINT (code 6025)
De We dynamische spinsplint wordt toegepast bij
kracht verlies van de extensoren door middel van vijf
roestvrijstalen veren.
Door de vingers en de
duim door middel van
veerkracht in strekking te
brengen wordt flexie van
de afzonderlijke vingers
weer mogelijk. De brace
kan ook in combinatie
met de polsbrace worden
gedragen.

WE ANTI OVERSTREKKING TITANIUM ELLEBOOG BRACE (code 6030)
De We anti overstrekking elleboog brace wordt toegepast bij Ehlers Danlos Syndroom
(EDS) en Hypermobiliteitsyndroom (HMS). Het is een effectieve brace die het doorstrekken
van de elleboog voorkomt en goed draagbaar is onder de kleding. Een verlengde elleboog
brace met distaal en proximaal een extra winding kan gebruikt worden om flexie van het
elleboog gewricht tegen te gaan (niet afgebeeld).
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POLS ORTHESES
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WE POLS STABILISATIE BRACE (code 6020)
De We polsstabilisatie brace is een actieve rustspalk waarbij de pols in een neutrale stand wordt gebracht. Enige beweging blijft mogelijk maar uitersten worden vermeden. Ook ulnair en radiar deviatie
van het polsgewricht wordt tegengegaan. Deze orthese wordt toegepast bij chronische polsklachten
waarbij rust en stabiliteit gewenst is. De brace is stevig voor dagelijks normaal gebruik. En kan indien
nodig tegen meer prijs extra worden verstevigd.
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De We polsstabilisatie brace kan worden uitgebreid met een duimstuk (code 5022) ter ondersteuning van het CMC1 en MP1 gewricht. Tevens kan de spalk worden gecombineerd met de
We dynamische MCP extensie brace (code 6013)of de spinsplint (code 6025).

WE DYNAMISCHE POLS STABILISATIE BRACE (code 6021)
De WE polsstabilisatie brace is een actieve rustspalk waarbij de pols in een lichte cock-up stand
wordt gebracht. Beweging blijft mogelijk door middel van twee lateraal van het CMC gewricht
geplaatste roestvrijstalen veren. Ook ulnair en radiar deviatie van het polsgewricht wordt
tegengegaan. Deze orthese wordt toegepast bij een dropping wrist. De brace is stevig voor
dagelijks normaal gebruik. En kan indien nodig tegen meer prijs extra worden verstevigd.
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CODE
5052
5013
5054
5044
5015
5016
5024
5033
5042

ZWANENHALS SPALKRINGEN
Zwanenhalsring 2,5 mm
Zwanenhalsring 3,5 mm
Zwanenhalsring 5,0 mm
Zwanenhalsring 8,0 mm
Zwanenhalsring 3,5 mm met laterale steun 1 zijde
Zwanenhalsring 3,5 mm met laterale steun 2 zijden
Zwanenhalsring met scharnier en sluiting
Dubbele zwanenhalsring met scharnierverbinding
Dynamische flexie spalk

bladzijde 8

CODE
5014
5017
5021
5023
5034

EXTENSIE SPALKRINGEN
Bouttonière correctiering
Extensie spalkring
Artrodese splint
Dip extensiespalk
Dynamische extensiespalk

CODE
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5012
5038
5049

KOPPELRINGEN
Koppelring 2 ringen 3mm
Koppelring 2 ringen 4mm
Koppelring 2 ringen 5mm
Koppelring 2 ringen 6mm
Koppelring 2 ringen 8mm
Koppelring 3 ringen 3mm
Koppelring 3 ringen 4mm
Koppelring 3 ringen 5mm
Koppelring 3 ringen 6mm
Koppelring 3 ringen 8mm
Brugring 3 vingers
Brugring 4 vingers
Anti “dropping finger” spalk

bladzijde 11

CODE
5018
5020
5022
5040
5041

OVERIGE SPALKRINGEN
Lemniscaatring
Pulleyring
Spiraalring
Anti Triggerspalk
Schrijfsplint

bladzijde 10/11

CODE
6003
6008
6009
6018
6004
6005
6007

DUIMSTABILISATIE BRACEN
CMC1/ MP1 stabilisatiebrace over pols
CMC1/MP1 stabilisatiebrace over hand
CMC1 stabilisatiebrace over hand
CMC1/MP1 anti adductiebrace
MP1/IP Duimbrace met/zonder palmaire steun
MP1 Duimbrace met palmaire steun
MP1 boutonierre duimbrace met ketting

bladzijde 14/15

bladzijde 9/10

CODE
6001
6006
6010
6011
6012
6002
6023
6024
6025
6030

HANDBRACEN
MCP handbrace I,II,IV vingers (knucklebender)
MCP extensiebrace I en IV vingers
MCP Dynamische flexie brace
MCP Dynamische extensie brace
MCP Dynamische extensiebrace
Ulnair correctie brace over pols
Ulnair correctie brace over hand
Handboog ondersteunende brace
Dynamische Spinsplint
Anti overstrekking elleboog brace

CODE
6020
6020+5022
6021

POLSBRACEN
WE pols stabilisatie brace
WE pols stabilisatie brace met duimstuk
WE dynamische pols stabilisatie brace

bladzijde 18 t/m 21

bladzijde 24/25

CODE
5025
5026
5029
5047
5048
5055
5056

TOEVOEGINGEN
Ankerring
Verstevigings-/verbindingsboog per zijde
Laterale steunboog (Sboog) per zijde
Scharnierverbinding
Scharnier en sluiting
Zilveren polsketting en slot
Nylon Polsband met 2 zilveren aandruk plaatjes en oogje en haakje

CODE
5037
5030
5028
5045
5046

REPARATIES
Reparatie binnen garantie termijn 1 jaar (kosteloos)
Vervangen dynamische veer per zijde
Wijziging maat/reparatie
Reparatie/Toevoeging (extra steun handspalk)
Versteviging brace (extra uitbreiding)

CODE
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7010
7011
7012
7013

GEREEDSCHAPPEN
We Ringen maatset
Kniptang
Ringenbuigtang
Zilverpoetsdoek
Tribulet
Ringenwals
Schuifmaat
Bijsteltang
Meetlint
Ringenmaatstok
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We Design garanties.
• 1 jaar garantie op alle eigen modellen
• Kosteloos op maat brengen binnen 1 jaar
• Kosteloos postverzending
• Hoogwaardig zilver 1ste gehalte (925dzste) dat nikkel vrij is
• We Design heeft een levertijd van 3 weken
We Design is niet verantwoordelijk voor de keuze van de ortheses.
Om deze reden is zij niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel dat
voortkomt uit het gebruik van de geleverde ortheses. Het is aan de
medische specialist en de orthopedische instrumentenmaker om de
juiste orthese aan te meten. We Design weigert dan ook alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van het dragen van een orthese.
© Alle modellen van We Design b.v. zijn modelrechtelijk beschermd.

We design bv is gevestigd in Arnhem, Oremusplein 57, 6815 DS.
T +31 (0) 26 381 01 66
F+31 (0) 26 389 00 43
www.silversplints.com
we-design@silversplints.com
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