Zilveren vinger, hand en pols ortheses

Braces die helpen uw leven
naar eigen hand te zetten

COLOFON

Deze brochure biedt een overzicht van de We Design silversplints en is bedoeld voor de
medisch professionals die werken met de producten van We Design. De diverse modellen zijn
onderverdeeld in vinger-, duim-, hand-, pols- en elleboog ortheses. Bij ieder model vindt u
uitleg over het doel en de toepassingen van de ortheses. Daarnaast vindt u meer informatie
over de maatname.
Niets uit deze opgave mag gedupliceerd of openbaar gemaakt worden zonder vooraf schriftelijke
toestemming van We Design. Oorspronkelijke We Design modellen zijn model en auteurs rechtelijk
beschermd. Model 5019, 6009, 6014, 6022 en 6019 zijn gepatenteerd. Het is strafbaar deze te
kopiëren of opdracht te geven voor het namaken van deze modellen.
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OVER WE DESIGN

We Design is in 1999 opgericht door Wouter Engelshoven. Na jaren op het esthetisch vlak
werkzaam te zijn geweest als edelsmid, was het terrein van de orthopedie een nieuwe en
inspirerende omgeving. Met zijn vakmanschap, kennis van de toepassingsmogelijkheden
van zilver en inzicht in de specifieke, medische problematiek heeft Wouter de mogelijkheden
binnen de medische ortheses verruimd. Sindsdien heeft We Design zich ontwikkeld tot een
expert op het gebied van silversplints. De expertise van We Design wordt inmiddels door een
breed team gedragen. We Design is ISO13485 gecertificeerd en MDR (EU 745/2017) compliant.
Als onafhankelijk toeleverancier -van in eigen beheer ontwikkelde en vervaardigde orthesesstaan wij dagelijks klaar om het de medische professionals te vergemakkelijken in het traject
van de zilveren ortheses. Veel medisch professionals ervaren de zilveren ortheses als een
verrassende toevoeging aan hun reguliere en uitgebreide assortiment.
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WAAROM WE DESIGN

1. Ervaring en innovatie
• We Design vervaardigt sinds 1999 als onafhankelijk producent op maat gemaakte zilveren orthesen.
• De orthesen van We Design zijn tot stand gekomen in samenwerking met multidisciplinaire (handen)teams.
• Modellen worden door praktijkervaringen geïnnoveerd en nieuwe modellen worden ontwikkeld.
• We Design past moderne technieken toe zoals 3D-printing. Zo wordt het productieproces geoptimaliseerd en zorg gedragen voor een consequente
kwaliteit en levertijd. Deze technieken worden gecombineerd met het vakmanschap van onze goud/zilversmeden en orthopedisch technologen.
2. Prijs- Kwaliteit verhouding
• We Design streeft ernaar de prijzen zo stabiel mogelijk te houden en is terughoudend in het jaarlijks indexeren en verhogen van haar prijzen.
• We Design is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van haar orthesen.
• We Design is continu bezig met het verbeteren van haar interne processen om op deze wijze kostenbesparend te kunnen zijn.
3. Samenwerking en Service
• We Design hecht zeer aan een goede samenwerking en communicatie met al haar klanten en onderhoudt op diverse manieren contact met haar klanten.
• U kunt voor vragen en advies 5 dagen per week telefonisch of per mail terecht bij ons.
• U kunt uw klanten naar ons atelier in Arnhem of Eindhoven doorverwijzen.
• We Design biedt de mogelijkheid om via digitaal consult met u en uw cliënt mee te kijken en zo advies te geven.
• Naast ons grote aanbod van beproefde modellen kunnen op verzoek ook individueel ontworpen modellen worden gemaakt.
4. Duurzaamheid
• We Design streeft ernaar om met zo min mogelijk materiaal een zo functioneel mogelijke orthese te maken.
• We Design gebruikt uitsluitend -door haar leverancier in eigen huis- gerecycled zilver.
• We Design heeft een intern beleid gericht op recycling en verwarmd haar gebouw met aard warmte en verkrijgt de meeste elektra met zonnepanelen.
• Bij het kiezen van samenwerkingsverbanden met toeleveranciers kijkt We Design naar milieubewuste bedrijfsvoering bij het tot stand komen van de
producten van haar leveranciers.
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SILVERSPLINTS

De unieke vorm van de We Design orthesen bevordert waar mogelijk de
natuurlijke bewegingsruimte van een normaal functionerende hand. Er
wordt naar gestreefd zo min mogelijk materiaal te gebruiken zodat een
elegant gevormd medisch hulpmiddel ontstaat, dat haar kracht ontleent
aan haar eenvoud en doeltreffendheid. Kenmerkend voor We Design zijn
de ovale en afgeronde vormen.
De We Design ortheses zijn vervaardigd uit 925dzst zilver (nikkelvrij) dat
uitstekend geschikt is om de fijne motoriek te ondersteunen. Zilver is
antibacterieel en duurzaamheid, hygiëne en draagcomfort vertalen zich in
jarenlang draagplezier. De ortheses kunnen aangehouden worden tijdens
het dagelijks handelen en veroorzaken geen onnodige transpiratie. Dankzij
de slanke en open modellering blijven de gewrichten zoveel mogelijk vrij.
Het zilver laat zich goed buigen om de juiste pasvorm te krijgen.
Bij een medische indicatie van zilver allergie kan een orthese in 14krt goud
worden uitgevoerd.
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VINGERORTHESES
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Zwanenhalsspalkring (code 5013)
Doel: Hyperextensie van PIP- of DIP-gewricht
blokkeren, flexie blijft mogelijk.
Toepassingen: EDS, HMS, zwanenhalsdeformiteit,
RA, osteo-artrose, laxiteit van de volaire plaat.
Opties: Verkrijgbaar in 2,5 mm (code 5052),
3,5 mm (code 5013), 5 mm (standaard bij duim,
code 5054) en 8 mm (code 5044) drukvlakken.
Maatname: Proximale en distale maat van het
gewricht met de WE-ringenmaatset.

Dubbele zwanenhalsspalkring (code 5033)
Dubbele zwanenhalsring met scharnier
proximaal 5 mm/distaal 3,5 mm (code 5043)
Doel: Hyperextensie van PIP- en DIP-gewricht
blokkeren, flexie blijft mogelijk.
Toepassingen: EDS, HMS, zwanenhalsdeformiteit,
RA, osteo-artrose, laxiteit van de volaire plaat.
Opmerking: De lengte wordt bij dit model, i.t.t.
model 5032, bepaald aan de hand van de
opgegeven vingermaten.
Opties: Keuze voor laterale steun, spacers en S
bogen.
Maatname: Proximale en distale maat van het
PIP- en DIP-gewricht met de WE-ringenmaatset.
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Dubbele zwanenhalsspalkring met twee
scharnieren (code 5032 en code 5035 in 5 mm
uitvoering)
Doel: Hyperextensie van PIP -gewricht blokkeren,
flexie blijft mogelijk. Enige overstrekking van het
DIP-gewricht wordt toegelaten. Het DIP-gewricht
krijgt veel bilaterale steun.
Toepassingen: EDS, HMS, zwanenhalsdeformiteit,
RA, osteo-artrose, laxiteit van de volaire plaat.
Opmerking: Lengte tussen de twee vingerkootjes
kan worden opgegeven, wat het model zeer
geschikt maakt voor kortere vingers.
Opties: Keuze voor laterale steun, spacers en S
bogen.
Maatname: Proximale en distale maat van het
PIP- DIP- gewricht met de WE-ringenmaatset,
lengte tussen de buigplooien van het PIP- en
DIP-gewricht.

Dubbele zwanenhalsring (code 5019)
De 5019 combineert het beste van de 5033 en
5032 in één dynamische PIP en DIP silversplint.
Dit gepatenteerde ontwerp zorgt voor een
blokkerend scharnier naar dorsaal en maakt de
instelling van de lengte tussen de buiglijn van
PIP en DIP gewrichten instelbaar bij de maat
name. Daarbij wordt door het dubbele scharnier
dorsaal ook de bilaterale stabiliteit die de 5032
biedt gegarandeerd. Met dit unieke ontwerp van
We Design wordt de dubbele zwanenhals ring
een geschikte orthese voor zowel lange als korte
vingers.
Doel: Hyperextensie van PIP en DIP gewrichten
blokkeren, flexie blijft mogelijk. Tevens krijgt het
DIP-gewricht bilaterale steun.
Toepassingen: EDS, HMS, zwanenhalsdeformiteit,
RA, osteo-artrose, laxiteit van de volaire plaat.
Opties: Standaard uitvoering 4 mm PIP en 3,5 mm
DIP daarnaast keuze voor laterale steun, spacers
en S bogen.
Maatname: Proximale en distale maat van het
PIP- DIP-gewricht met WE-ringen maatset tel 
1 maat extra op bij de distale PIP maat; Dit omdat
dit ringdeel op het proximale deel ligt van de DIP
ring en daarom kleiner uitvalt. Voeg daarbij als
extra maat de lengte tussen de buigplooien van
het PIP- en DIP-gewricht in mm toe; dit is van 
hart tot hart gemeten. Meet de DIP orthese als
gebruikelijk maar maak het maatverschil van
het meest distale ringdeel niet te groot t.o.v. de
proximale maat. Max. 1,5 maat verschil.
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Toevoegingen aan zwanenhalsspalkringen
• Spacer S,M,L,XL (code 5062)
Een spacer is een plaatje dat palmair tussen de
twee ringen wordt gezet om de druk palmair
over een groter oppervlak te verdelen. Dit kan
uitkomst bieden bij palmaire drukgevoeligheid
ter hoogte van het gewricht. Ook bij een
verdikte proximale phalanx, kan het toevoegen
van een spacer een goede oplossing zijn.

• Ankerring (code 5025)
Als de zwanenhalsspalkring vanwege de
anatomie van de vinger of wisselende omvang
van de vingers regelmatig afvalt, kan er gekozen worden om de zwanenhals- spalkring
proximaal uit te breiden met een ankerring.

• “ Braille”: Voelbare markering als optie
Dit is mogelijk bij mensen met weinig tot geen
zicht. De vingermarkering is op de ringen als
bolletjes aangebracht, waardoor dit voelbaar is.

Laterale steun correctiering (code 5052, 5013,
5054, 5044 + 5060)
Doel: Steun geven bij (bi)laterale instabiliteit in
het PIP- en/of DIP-gewricht en correctie bij
lichte goed te redresseren deviatie van het
PIP-gewricht.
•S
 teunboog per zijde (code 5061)
Een steunboog kan voorkomen dat de hoek
tussen de twee ringen verbuigt, tijdens het
gebruik van de spalk. Indien dit het geval is, kan
ervoor worden gekozen om de stand van de
ringen te fixeren met één of twee (bi)laterale
verstevigingsboogjes.

• Scharnier en Sluiting (code 5048)
In zeer uitzonderlijke gevallen, waar het gewricht veel dikker is dan het proximaal gelegen
vingerkootje, kan een scharnier en sluiting worden toegevoegd om de ring een goede pasvorm
te geven. Zwanenhalsring met scharnieren
sluiting (code 5024).

Toepassingen: EDS, HMS, zwanenhalsdeformiteit,
RA, osteo-artrose, laxiteit van de volaire plaat.
Opties: Uitgevoerd met één S-boog (+ code 5060)
of twee S-bogen. (2x 5060) Voor het corrigeren
van een deviatiestand van het PIP-gewricht wordt
de S-boog aan de tegenovergestelde richting
geplaatst.
Maatname: Proximale en distale maat van het
gewricht met de WE-ringenmaatset gemeten.
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DIP correctiering (code 5014)
Doel: Ulnair, radiaal of palmair deviatie van het
DIP-gewricht corrigeren. De deviatie moet nog
goed te redresseren zijn.
Toepassingen: RA, osteo-artrose.
Opties: Voor het corrigeren van een deviatiestand wordt de spacer tussen de twee ringen
altijd tegenovergesteld geplaatst aan de richting
waarnaar het gewricht afwijkt. Lengte van de
spacer kan worden aangegeven via S, M, L, XL.
Anders dan bij de zwanenhalsring, is de hoek van
de twee ovalen kleiner en ligt het drukvlak platter
op de vinger.
Maatname: Proximale en distale maat van het
DIP-gewricht met de WE-ringenmaatset.

DIP extensiespalk (code 5023)
DIP extensiespalk (code 5057) met scharnier en
sluiting
Doel: Flexie van het DIP-gewricht blokkeren, het
gewricht blijft in extensie.
Toepassingen: mallet vinger, RA, osteo-artrose.
Opties: De proximale ring wordt aan de ulnaire
zijde met een kleine opening geleverd om het
afstellen te vergemakkelijken. Op verzoek kan de
proximale ring ook geheel dicht worden geleverd.
Maatname: Proximale en distale maat van het
DIP-gewricht met de WE-ringenmaatset
gemeten. Lengte vanaf midden van de midden
phalanx tot aan het midden van de distale
phalanx in mm aangeven.

Extensie spalkring (code 5017)
Doel: Flexie van het PIP-gewricht blokkeren, het
gewricht blijft in extensie (niet geschikt voor IP
en DIP).
Toepassingen: RA, osteo-artrose.
Opties: De ringen staan standaard in een schuine
stand maar kunnen indien nodig ook rechtop
geplaatst worden.
Maatname: Proximale en distale maat van het
PIP-gewricht met de WE-ringenmaatset. Vanaf
midden van de proximale phalanx (tussen de
buigplooien) tot aan het midden van de midden
phalanx bepaald de lengte van de zijsteunen.
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Artrodese splint (code 5021)
Doel: Flexie van zowel het PIP- als DIP-gewricht
blokkeren, de gehele vinger blijft in extensie.
Toepassingen: RA, osteo-artrose, bij paralyse van
de hand kan deze spalk de drager in staat stellen
om bijv. een touchscreen te bedienen.
Opties: De twee proximale ringen staan standaard
in een schuine stand maar kunnen indien nodig
ook rechtop geplaatst worden.
Maatname: De maat van het PIP gewricht, de
midden phalanx en distaal van het DIP gewricht.
Tevens de lengte van de zijbaleinen.
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Dynamische extensiering (code 5034)
Doel: PIP-gewricht in extensie brengen met
behulp van bilateraal geplaatst RVS-veren, flexie
blijft mogelijk.

Anti-Triggerspalk (code 5040)
Doel: Beweeglijkheid van het MCP-gewricht
beperken waardoor de excursie en daarmee ook
de irritatie van de flexiepees verminderd wordt.

Toepassingen: Geïsoleerde verzwakking van
extensorpees van het PIP-gewricht, letsel aan de
centrale slip, flexie contractuur.

Toepassingen: Triggervinger, tenosynovitis,
tenovaginitis.

Opties: De veer kan verlengd worden zodat ook
het distale kootje in strekking wordt gebracht.
Maatname: Proximale en distale maat van het
PIP-gewricht met de WE-ringenmaatset en indien
van toepassing het DIP gewricht.

Opties: Kan ook voor twee vingers uit één stuk
worden gemaakt.
Maatname: Proximale maat van het PIP-gewricht
met de WE-ringenmaatset. Lengte van palmaire
steun proximaal en distaal van de vingerring
aangeven.

Pulleyring (code 5020)
Doel: Taak van A2- en A4-pulley overnemen
waardoor bowstringing van de flexorpees wordt
voorkomen en de mobiliteit hersteld wordt.
Toepassingen: Letsel van de annulaire pulley,
klimvinger.
Opties: Het model wordt standaard met scharnier
en sluiting uitgevoerd zodat een optimale dorsale
en palmaire druk wordt gegarandeerd zonder de
bloeddoorstroming te hinderen.
Maatname: Omtrek van de vinger proximaal van
het PIP-gewricht.

Spiraal correctiering (code 5022)
Doel: Stabiliseren van het PIP-, DIP- of IP-gewricht. Het model kan het gewricht in alle vlakken
stabiliseren of enkel in die vlakken waarin
instabiliteit aanwezig is. Bij noduli of extreme
instabiliteit kan de spiraalring op de vinger
worden gedraaid i.p.v. op de vinger geschoven.
Toepassingen: EDS, HMS, RA, osteo-artrose,
paralyse.

Spiraal correctiering PIP en DIP (code 5027)
Doel: De spiraal van de 5022 kan naar distaal
verlengd worden (code 5027) zodat zowel het PIPals DIP-gewricht in extensie worden gehouden.
Maatname: Proximale en distale maat van de
betreffende gewrichten met de WE-ringenmaatset.

Maatname: Proximale en distale maat van het
betreffende gewricht met de WE-ringenmaatset.
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Lemniscaatring (code 5018)
Doel: Instabiel MCP-gewricht stabiliseren of ongewenste bewegingen in dit gewricht tegengaan.
Tevens wordt hyperextensie van het PIP-gewricht
van de meeste ulnair gelegen vinger voorkomen.
Toepassingen: Instabiliteit van MCP III, IV of V
in het frontale vlak maar meestal tegen ulnair
deviatie van MCP-V, waarbij een grotere hefboom
op de midden phalanx van dig.V de correctie
bevordert.
Maatname: Proximale maat van het PIP-gewricht
van de meest radiaal gelegen vinger en de distale
maat van het PIP-gewricht van de meest ulnair
gelegen vinger met de WE-ringenmaatset.
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Koppelring (code 5001-5010)
Doel: Instabiel(e) MCP-gewricht(en) stabiliseren
of ongewenste bewegingen in dit gewricht
tegengaan.
Toepassingen: Instabiliteit van MCP II, III, IV en/
of V in het frontale vlak, ulnair deviatie MCP-V,
collateraal ligamentletsel van het MCP-gewricht,
milde vorm van subluxerende extensorpezen,
EDS, HMS, Reumatoïde Artritis.
Opties: De breedte van de koppelringen kan variëren van 3 t/m 8 mm. Een extra ring (code 5025)
kan worden toegevoegd om de ankerring uit te
breiden naar vier vingers.
Maatname: Proximale maten van de betrokken
PIP-gewrichten met de WE-ringenmaatset.

Brugring (code 5012/5038)
Doel: Instabiel(e) MCP-gewricht(en) stabiliseren
of ongewenste bewegingen in dit gewricht tegengaan. Bij verdikte PIP-gewrichten biedt de open
constructie van de brugring een uitkomst.
Toepassingen: Instabiliteit van MCP II, III, IV en/of
V in het frontale vlak, ulnair deviatie MCP-V,
collateraal ligamentletsel van het MCP-gewricht,
milde vorm van subluxerende extensorpezen,
EDS, HMS, Reumatoïde Artritis.
Maatname: Proximale maten van de betrokken
PIP-gewrichten met de WE-ringenmaatset.

Anti-dropping fingerspalk (code 5049)
Doel: Tegengaan van een afhangende, “dropping”
vinger. Bij extensie wordt de afhangende vinger.
meegenomen/opgetild door de twee aangrenzende vingers. Tevens omgekeerd toegepast om het
scharen van vingers tegen te gaan.
Toepassingen: Dropping finger, extensor peesletsel, vingers die scharen.
Opties: Door de middelste steun van deze spalk
hoger te plaatsen ontstaat een zogenoemde
“Relative Motion Spalk” (Yoke) die toepasbaar is
bij extensorpees letsel.

Dynamische flexiespalk (code 5042)
Doel: De We dynamische extensiering brengt het
PIP gewricht in flexie door middel van een RVS
veer terwijl extensie mogelijk blijft.
Toepassingen: Bij extreme dorsaal flexie van het
PIP gewricht kan deze orthese een uitkomst
bieden.
Maatname: Zowel de PIP maat als de maat van
de midden Phalanx gemeten met de WE-ringenmaatset.

Maatname: Proximale maten van de betrokken
PIP-gewrichten met de WE-ringenmaatset.
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DUIMORTHESES
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CMC1 Stabilisatiebrace over hand (code 6009)
Doel: Stabiliseren CMC1- gewricht.
Toepassingen: Osteo-artrose, Kapselproblematiek
CMC1-gewricht, Instabiliteit van het CMC1-gewricht.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht met
de WE-ringenmaatset.
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CMC1 Stabilisatiebrace over hand en duimspiraal (code 6109)
Doel: Stabiliseren CMC1- en MP gewricht.

CMC1 Stabilisatiebrace over hand met vleugel
(zonder nylonband) (code 6209)
Doel: Stabiliseren CMC1- gewricht.

Toepassingen: Osteo-artrose, Kapselproblematiek
CMC1- en MP1 gewricht, Instabiliteit van het
CMC1- en MP1 gewricht.

Toepassingen: Osteo-Artrose, Kapselproblematiek
CMC1- en MP1 gewricht, Instabiliteit van het
CMC1- en MP1 gewricht.

Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
ovaalmaat proximaal van het MP1-en de ronde
maat van het IP gewricht met de WE-ringenmaatset.

Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht met
de WE-ringenmaatset.

CMC1 Stabilisatiebrace over hand met vleugel
en duimspiraal (zonder nylonband) (code 6309)
Doel: Stabiliseren CMC1- en MP1 gewricht.
Toepassingen: Osteo-Artrose, Kapselproblematiek
CMC1- en MP1 gewricht, Instabiliteit van het
CMC1- en MP1 gewricht.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
ovaalmaat proximaal van het MP1-en de ronde
maat van het IP gewricht met de WE-ringenmaatset.

CMC1/MP1 Stabilisatiebrace over pols
(code 6003)
Doel: Overstrekking MP1- gewricht voorkomen en
CMC1-gewricht ontlasten.
Toepassingen: EDS/HMS, lichte vormen van chronische duimklachten, bij specifieke activiteiten of
beroepen waarbij de handpalm vrij dient te zijn.
Opties: Het is mogelijk om de spiraal te verlengen
zodat het IP-gewricht ondersteund wordt. De
zilveren band om de pols kan vervangen worden
door een nylon bandje zodat de brace i.c.m. een
polsorthese gedragen kan worden.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
omtrek pols, duimmaat IP-gewricht met de
WE-ringenmaatset.

CMC1/MP1 Stabilisatiebrace zonder prox.
MP1-lus (code 6014)
Doel: Stabiliseren CMC1- en MP1- gewricht. De
positie van de duim is zodanig dat door ondersteuning van de duimmuis de duim en wijsvinger
een mooie “O” kunnen vormen.
Toepassingen: RA, Osteo-Artrose. Bij een sterke
adductiestand van het CMC1 is dit model niet
geschikt en gaat de voorkeur uit naar model 6013.
Opties: Spiraal verlengen zodat ook het IPgewricht ondersteund wordt.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht en
duimmaat IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.
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CMC1/MP1 Stabilisatiebrace over hand
(code 6008)
Doel: Stabiliseren CMC1- en MP1- gewricht.
Toepassingen: Osteo-Artrose, RA, hypermobiliteit
en EDS.

Bouttonière duimbrace met ketting (code 6007)
Doel: Het MP1- gewricht in extensie houden.
Toepassingen: Boutonnière stand van het MP1gewricht.

Opties: Spiraal verlengen zodat het IP-gewricht
ook ondersteund wordt.

Opmerking: Een zilveren pelotte met siliconen
polstering zorgt voor een comfortabele druk op
MP1.

Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht en
duimmaat IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.

Opties: Eventueel kan de brace worden uitgebreid
met een lus distaal van het IP gewricht zodat deze
niet kan overstrekken.
Maatname: Duimmaat IP proximaal en distaal
met de WE-ringenmaatset, omtrek pols.
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CMC1/MP1 Anti-adductiebrace (Code 6013)
Doel: Het stabiliseren van het MP1- en CMC1-gewricht waardoor de duim uit de handpalm wordt
gehouden en in functionele oppositie wordt gezet.
Toepassingen: Adductiestand duim, subluxatie
van het CMC1-gewricht, RA, Osteo-Artrose.
Opmerking: Een zilveren pelotte met siliconen
polstering zorgt voor een comfortabele druk
proximaal van MP1. De distale ring voorkomt
overstrekking van het MP1 gewricht.
Maatname: Duimmaat IP-gewricht en MPI proximaal met de WE-ringenmaatset, omtrek pols.

MP1/IP Stabilisatiebrace (code 6004 MP1 en
IP model)
Doel: Het blokkeren van hyperextensie van het
MP1- en IP-gewricht waarbij het IP-gewricht ook
bilateraal gestabiliseerd wordt.

MP1 Stabilisatiebrace (code 6004 MP1 model)
Doel: Het blokkeren van hyperextensie van het
MP1 gewricht.

Toepassingen: EDS, HMS.

Opties: Wordt standaard in 3.5 mm uitgevoerd
maar tevens is een uitvoering in 5 mm ook te
verkrijgen Uit te breiden met ketting (code 5055)
of nylon band om de pols (code 5056), toevoegen
van (bi)laterale verstevigingsbogen. (5061 per
zijde)

Opties: Uit te breiden met ketting (code 5055) of
nylon band om de pols (code 5056), toevoegen
van (bi)laterale verstevigingsbogen (5061 per
zijde). Wordt standaard in 3.5 mm uitgevoerd
maar tevens is een uitvoering in 5 mm ook te
verkrijgen.
Maatname: Ovaalmaat proximaal van het
MP1-gewricht en proximale en distale duimmaat
IP-gewricht met de
WE-ringenmaatset.

Toepassingen: EDS, HMS, instabiel MP1-gewricht.

Maatname: Ovaalmaat proximaal van het
MP1-gewricht en proximale duimmaat
IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.
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HANDORTHESES
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MCP Handbrace knucklebender (code 6001)
Doel: Hyperextensie en abductie van gewrichten
MCP II, III, IV en/of V tegengaan zonder flexie te
beperken.
Toepassingen: EDS, HMS, disbalans als gevolg van
een nervus ulnaris en/of medianus letsel.
Opties: De brace kan worden uitgevoerd voor
MCP II t/m V of voor afzonderlijke MCP-gewrichten, extra palmaire MCP-ondersteuning kan
worden toegevoegd.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s en
proximale maten van de betrokken PIP-gewrichten met de WE-ringenmaatset.
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MCP Extensie handbrace (code 6006)
Doel: Rust en stabiliteit geven aan de MCP-gewrichten door deze in extensie te houden.
Toepassingen: Chronische pijnklachten als gevolg
van flexie in de MCP-gewrichten.
Opties: De brace kan worden uitgevoerd voor
MCP II t/m V of voor afzonderlijke MCP-gewrichten.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s en
proximale maten van de betrokken PIP-gewrichten met de WE-ringenmaatset.

Dynamische MCP flexiebrace (code 6010)
Doel: Voorkomen van overstrekking van de
MCP-gewrichten, de brace geeft een lichte
flexiestand.
Toepassingen: lichte klauwstand van de hand als
gevolg van nervus medianus en/of nervus ulnaris
letsel, partiële plexus brachialis letsels, spierdystrofie en hersenletsel.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s en
proximale maten van de PIP-gewrichten met de
WE-ringenmaatset.

Dynamische MCP extensiebrace (code 6015)
Doel: Dynamische extensie van MCP II t/m V, dit
wordt gerealiseerd door roestvrijstalen veren die
bilateraal geplaatst zijn van de MCP-gewrichten.
Toepassingen: Partiële plexus brachialis en nervus
radialis letsels.
Opties: De brace wordt standaard uitgevoerd met
siliconen op de handrug voor een comfortabel
contactpunt.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s, omtrek pols en proximale maten van de betrokken
PIP-gewrichten met de WE-ringenmaatset.

Dynamische MCP extensiebrace met vingers
afzonderlijk (code 6016)
Doel: De MCP-gewrichten II t/m V afzonderlijk in
extensie brengen met behulp van roestvrijstalen
veren die dorsaal over de hand lopen. Flexie van
de afzonderlijke vingers wordt weer mogelijk.

Dynamische spinsplint (code 6025)
Doel: De MCP-gewrichten I t/m V afzonderlijk in
extensie brengen met behulp van roestvrijstalen
veren die dorsaal over de hand lopen. Flexie van
de afzonderlijke vingers en duim wordt weer
mogelijk.

Toepassingen: Partiële plexus brachialis en nervus
radialis letsels, krachtverlies van de EDC.

Toepassingen: Partiële plexus brachialis en nervus
radialis letsels, krachtverlies van de EDC.

Opties: Wordt standaard uitgevoerd met siliconen
op de handrug. Veren naar keuze proximaal of
distaal van PIP-gewricht.

Opties: De brace kan in combinatie met een
polsorthese worden gedragen.

Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
omtrek pols en relevante vingermaten met de
WE-ringenmaatset.

Maatname: Proximale maten PIP-gewrichten en
IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.
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Ulnair correctiebrace (code 6002)
Doel: De vingers terug in lijn brengen met de
metacarpalen waardoor de handfunctie wordt
bevorderd.

Ulnair correctiebrace (code 6023)
Doel: De vingers terug in lijn brengen met de
metacarpalen waardoor de handfunctie wordt
bevorderd.

Handboog ondersteunende brace (code 6024)
Doel: Herstellen van de distale transversale
handboog door palmair steun te geven aan de
instabiele metacarpaal.

Toepassingen: RA, ulnair deviatie van MCP II t/m V
(De deviatie mag niet meer zijn dan 20 graden en
kan passief zeer eenvoudig gecorrigeerd worden).
De brace kan worden toegepast wanneer de
ulnair deviatie gering is. Is er een grotere
correctieve kracht nodig om de deviatie te
corrigeren dan wordt model 6023 geadviseerd.

Toepassingen: RA, ulnair deviatie van MCP II t/m
V (De deviatie mag niet meer zijn dan 20 graden
en kan passief met enige kracht gecorrigeerd
worden). De brace kan worden toegepast bij
ulnair deviaties waarbij een grotere correctieve
kracht nodig is om de deviatie te corrigeren. Bij
een geringere ulnair deviatie wordt model 6002
geadviseerd.

Toepassingen: EDS, HMS.

Maatname: Omtrek pols, breedte en omtrek
van de MCP’s en proximale maten van de PIPgewrichten met de WE-ringenmaatset.
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Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s en
proximale maten van de PIP-gewrichten met de
WE-ringenmaatset.

Opties: Door toevoeging van palmaire ondersteuning distaal van de handboog kunnen één of
meerdere MCP-gewrichten extra ondersteund
worden.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s.
Aangeven welke MPC gewrichten ondersteuning
behoeven.

POLSORTHESES
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Pols stabilisatiebrace (code 6020)
Doel: De pols stabiliseren en rust geven. Tevens
wordt ulnair en radiaal deviatie van het polsgewricht tegen gegaan.
Toepassingen: Chronische polsklachten, EDS,
HMS, het syndroom van De Quervain, dystrofie.
Opties: De polsbrace kan worden uitgebreid met
een duimstuk (code 5022) ter ondersteuning
van het CMC1- en MP1-gewricht. Tevens kan de
ulna-kop extra vrij worden gelegd. De nylon
bandjes worden standaard uitgevoerd met een
gespsluiting.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
omtrek pols, omtrek onderarm 17 cm vanaf webspace duim/wijsvinger en indien van toepassing
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht en
duimmaat IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.

Pols stabilisatiebrace MCP II en II vrij
(code 6022)
Doel: De pols stabiliseren en rust geven. Tevens
wordt ulnair en radiaal deviatie van het polsgewricht tegen gegaan.
Toepassingen: Chronische polsklachten, EDS,
HMS, het syndroom van De Quervain, dystrofie.
Door de open constructie liggen de strekpezen
van MCP-II en III vrij waardoor er dorsaal meer
bewegingsvrijheid is. Daarnaast biedt de open
constructie enige ruimte voor het corrigeren van
de handomvang. Voor handen met een forse
deviatie in de pols of bij zware belasting gaat de
voorkeur uit naar de extra steun en stevigheid van
model 6020.
Opties: De polsbrace kan worden uitgebreid met
een duimstuk (code 5022) ter ondersteuning van
het CMC1- en MP1-gewricht. Tevens kan de ulnakop extra vrij worden gelegd. De nylon bandjes
worden standaard uitgevoerd met een pinnetje
waarover het bandje gedrukt kan worden.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
omtrek pols, omtrek onderarm 17 cm vanaf webspace duim/wijsvinger en indien van toepassing
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht en
duimmaat IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.
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Korte pols stabilisatiebrace (code 6017)
Doel: Het polsgewricht stabiliseren waarbij flexie
tot 20 graden wordt gereduceerd.
Toepassingen: Carpale instabiliteit, hyperlaxiteit
van polsligamenten.
Opties: Het model wordt standaard uitgevoerd
met opdruk van OS Pisiforma. Indien gewenst
kan het model enkel polsomvattend worden
uitgevoerd.
Maatname: Omtrek van pols distaal en proximaal
van de caput ulna.

ROM-beperkende pols stabilisatiebrace
(code 6019)
Doel: ROM beperken waardoor enige beweging
mogelijk blijft maar uitersten worden vermeden.
Flexie en extensie worden beperkt tot
ca. 10 graden.
Toepassingen: EDS, HMS. Bij spasmes en zware
belasting zoals rolstoel rijden wordt deze brace
afgeraden.
Opties: Door het schuifsysteem kan de lengte
van het handstuk ten opzichte van de pols
worden afgesteld. De polsbrace kan worden
uitgebreid met een duimstuk (code 5022) ter
ondersteuning van het CMC1- en MP1-gewricht.
De nylon bandjes worden standaard uitgevoerd
met een pinnetje waarover het bandje gedrukt
kan worden.

Pols stabilisatiebrace (code 6021)
Doel: De pols wordt dynamisch door een veer in
lichte cock-up stand gebracht. Ulnair en radiaal
deviatie van het polsgewricht worden tegengegaan. Actieve flexie van de pols blijft mogelijk.
Toepassingen: Dropping wrist.
Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
omtrek pols en omtrek halverwege onderarm,
17 cm vanaf webspace duim/wijsvinger met
meetlint gemeten. Lengtemaat gemeten vanaf
MCP-II tot aan buiglijn van het polsgericht en van
MCP-V tot aan buiglijn van het polsgewricht.

Maatname: Breedte en omtrek van de MCP’s,
omtrek pols, omtrek halverwege onderarm,
lengtemaat gemeten vanaf MCP-II tot aan buiglijn
van het polsgericht en van MCP-V tot aan buiglijn
van het polsgewricht en indien van toepassing
ovaalmaat proximaal van het MP1-gewricht en
duimmaat IP-gewricht met de WE-ringenmaatset.
Toevoeging:
• CMC1/MP1 spiraal en duim deel aan polsorthese
(code 5022).
• CMC1 ondersteuning (zonder spiraal distaal)
(code 5066).
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ELLEBOOGORTHESES
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Anti-overstrekking titanium elleboogbrace
(code 6030)
Anti-overstrekking titanium elleboogbrace met
extra wikkel tegen volledige flexie (code 6031)
Doel: Het voorkomen van hyperextensie van de
elleboog.
Toepassingen: : EDS, HMS, Cubitaal Tunnel
Syndroom (verlengd model).
Opties: De elleboogbrace kan distaal en proximaal
worden uitgebreid met een extra winding zodat
volledige flexie van de elleboog wordt tegengaan
en irritatie van de nervus ulnaris wordt voorkomen.
Maatname: Omtrek 7 cm. proximaal en distaal
van de elleboog.
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TOELICHTING MAATNAME
Om de ortheses van We Design te bestellen heeft u nodig: We Design ringenmaatset (geel/groene ringen), een meetlint, een schuifmaat en de We Design
orderformulieren. Voor uitgebreide informatie over het maatname, kunt u een training volgen bij We Design.
Voor maatname van vingerortheses voor
het PIP-gewricht:
Proximale maat: gebruik de ronde ringen
van de We Design ringenmaatset. De juiste
proximale maat is de ring die eenvoudig over
het gewricht heen gaat maar met enige moeite
weer van de vinger af komt. De distale maat is
de ring die met gemak over de midden Phalanx
gaat tot aan het PIP-gewricht. Over het algemeen is de distale maat 1,5 tot en met 2 maten
kleiner dan de proximale maat. Met de ovaal
ring, in een hoek van 45 graden, kunt u kijken
of de distale ring mooi in de buigplooi van de
vinger komt.

Voor maatname van vingerortheses voor
het DIP- en IP-gewricht:
Proximale maat: gebruik de ronde ringen
van de We Design ringenmaatset. De juiste
proximale maat is de ring die met een klein
beetje moeite over het gewricht heen gaat en
met behoorlijke moeite weer van de vinger
af komt. De distale maat is de ring die met
gemak over het vingertopje gaat tot aan het
DIP-gewricht. Over het algemeen is de distale
maat 0,5 tot en met 1 maat kleiner dan de
proximale maat.

Voor maatname van MCP-gewrichten:
Bij maatname van MCP-gewrichten gaat de
voorkeur uit naar zowel de omtrek als de
breedte van de MCP-gewrichten.
Breedtemaat met schuifmaat:
1. Gebruik voor de breedtemaat altijd een
schuifmaat en nooit een meetlint.
2. Houd de hand ontspannen in lucht.
3. P
 laats de schuifmaat over het breedste
deel van de MCP-gewrichten. Geef hier niet
veel druk maar laat de schuifmaat tegen de
MCP-gewrichten aan rusten.
4. Lees de breedte af van de schuifmaat.
Omtreksmaat met meetlint:
1. Houd de hand ontspannen in lucht.
2. P
 laats het meetlint rondom de MCPgewrichten.
3. Lees de omtrek af van het meetlint .
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PRODUCT CODES
CODE
VINGERORTHESES
pagina 7
5013
Zwanenhalsspalkring
5033
Dubbele zwanenhalsspalkring
5032
Dubbele zwanenhalsspalkring met twee scharnieren
5035	Dubbele zwanenhalsspalkring met twee scharnieren in
5 mm uitvoering
5019
Dubbele zwanenhalsring (combinatie 5032/5033)
5013 etc.
Laterale steun correctiering
5060
Laterale steun correctiering
5042
Dynamische flexiering
5062
Spacer S,M,L
5061
Steunboog per zijde
5060
S-boog per zijde
5025
Ankerring
5048
Scharnier en Sluiting
Braille:
Voelbare gravering als optie
5014
DIP correctiering
5023
DIP extensiespalk
5024
Zwanenhalsring met scharnier en sluiting
5057
DIP extensiespalk met scharnier en sluiting
5017
Extensie spalkring
5021
Artrodese splint
5034
Dynamische extensiering
5040
Anti-Triggerspalk
5020
Pulleyring
5022
Spiraal correctiering
5027
Spiraal correctiering PIP en DIP
5018
Lemniscaatring
5001-5010 Koppelring
5012/5038 Brugring
5049
Anti-dropping fingerspalk
5042
Dynamische flexiespalk
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CODE
DUIMORTHESES
pagina 17
6009
CMC1 Stabilisatiebrace over hand
6109	CMC1 Stabilisatiebrace over hand met vleugel en duimspiraal
6209	CMC1 Stabilisatiebrace over hand met vleugel (zonder
nylonband)
6309	CMC1 Stabilisatiebrace over hand met vleugel en
duimspiraal (zonder nylonband)
6003
CMC1/MP1 Stabilisatiebrace over pols
6014
CMC1/MP1 Stabilisatiebrace zonder prox. MP1-lus
6018
CMC1/MP1 Anti-adductiebrace
6008
CMC1/MP1 Stabilisatiebrace over hand
6007
Bouttonière duimbrace met ketting
6013
CMC1/MP1 Anti-adductiebrace
6004
MP1/IP Stabilisatiebrace (MP1 en IP model)
6004
MP1 Stabilisatiebrace (MP1 model)
6007
MP1 Bouttonière duimbrace met ketting
CODE
6001
6006
6010
6015
6016
6025
6002
6023
6024

HANDORTHESES
pagina 23
MCP Handbrace knucklebender
MCP Extensie handbrace
Dynamische MCP flexiebrace
Dynamische MCP extensiebrace
Dynamische MCP extensiebrace met vingers afzonderlijk
Dynamische spinsplint
Ulnair correctiebrace
Ulnair correctiebrace
Handboog ondersteunende brace

CODE
6020
6022
6017
6019
6021

POLSORTHESES
Pols stabilisatiebrace
Pols stabilisatiebrace MCP II en II vrij
Korte pols stabilisatiebrace
ROM-beperkende pols stabilisatiebrace
Pols stabilisatiebrace

CODE
6030
6031

ELLEBOOGORTHESES
pagina 31
Anti-overstrekking titanium elleboogbrace
Anti-overstrekking titanium elleboogbrace met extra
wikkel tegen volledige flexie

pagina 27

SERVICE & GARANTIE WE DESIGN
Service
 Een levertijd van 15 werkdagen voor alle vingerortheses.
 Een levertijd van 15 werkdagen voor duim-, hand-, pols- en elleboog ortheses.
 Maatformulieren worden voor productie beoordeelt en bij twijfel, vragen of onduidelijkheden
wordt er eerst contact met u opgenomen.
 We Design is 5 dagen per week bereikbaar per email, telefoon en/of videochat voor vragen en
advies.
 Het ontvangen van klanten in het atelier in Arnhem of Eindhoven voor bijstellen, aanmeten of
ontwerpen van een orthese. De tijd die hiermee gemoeid is wordt niet bij u in rekening gebracht.
 U kunt trainingen volgen over de We Design silversplints.
 Kosteloze postverzending.
Garantie
 Hoogwaardig eerste gehalte zilver (925duizendste) dat nikkelvrij is.
 Twee jaar garantie op het repareren van alle eigen statische modellen.
 Eén jaar garantie op het repareren van alle eigen dynamische modellen.
 Twee jaar garantie op het op maat brengen van alle eigen vingerortheses tot één maatverschil.
 Twee jaar garantie op het op maat brengen van alle eigen duim-, hand-, pols- en ellboogortheses
tot 0,5 cm. maatverschil.
 Bij aanpassingen en reparatie buiten garantie ontvangt u altijd vooraf een offerte.

We Design is niet verantwoordelijk voor de keuze van de ortheses. Om deze reden is zij niet
aansprakelijk voor enige vorm van letsel dat voorkomt uit het gebruik van de geleverde ortheses.
Het is aan de medisch specialist en de orthopedisch instrumentenmaker om de juiste orthese aan
te meten. We Design weigert dan ook alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van het dragen van
een orthese.
© De door We Design ontwikkelde ortheses zijn model- en auteursrechtelijk beschermd.
Kopiëren van de modellen en/of deze door derden laten produceren is strafbaar.
Model 5019, 6009, 6014, 6022, 6019 en 5019 zijn gepatenteerd.
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Uw We Design verkooppunt:

We Design bv
Brouwerijweg 112
6814 EN Arnhem
T +31 (0) 26 381 01 66
we-design@silversplints.com
www.silversplints.com

