
Elämään sopivaa  
tukea ja suojaa

Feel good. Move better.



Kaksi kokoa, kaksi korkeutta potilaan pituudesta  
riippuen

tuotenro koko pituus  kpl/pakkaus

73088-15  Standard oikea   > 162 cm  1

73088-16  Standard vasen  > 162 cm  1

73088-17  Trainer oikea   < 162 cm  1

73088-18  Trainer vasen  < 162 cm  1

Tilaustiedot

Tilaustiedot

Meillä on ilo esitellä suuri joukko jännittäviä  
Actimove-uutuuksia. Valikoimassamme on  
pehmeitä ja kovia ortooseja, jotka tukevat 
instabiileja tai ylirasittuneita nilkkoja, ranteita, 
kyynärpäitä ja polvia. Toimivat ja miellyttävät 

tuotteemme lievittävät kipuja ja ehkäisevät uusia 
vammoja. Olemme panostaneet myös muotoiluun 
– tuotteemme sopivat kohderyhmän elämäntyyliin 
samalla kun ne antavat tukea ja vakautta. Tyyli-
kästä ja mukavaa suojaa käytetään enemmän.

Kovia faktoja
ja pehmeitä arvoja

Puolijäykät ortoosit 
– vakautta ja liikkuvuutta
Actimoven puolijäykät ortoosit poikkeavat toisistaan hieman enemmän kuin pehmeät. Talocast Airin muovikuoren sisällä on säädet-
täviä ilmakammioita, jotka antavat nilkalle juuri oikean kompression ja tuen. Manus Fortessa on vahingoittunutta rannetta tukevat 
alumiinikiskot. Rakenteensa ansiosta ortoosi ei kuitenkaan rajoita sormien liikettä. Yhteistä kaikille on ihoystävällinen materiaali, 
nerokkaat säätötoiminnot ja luotettava tuki. 

Polvi

Actimove® GenuStep/ 
GenuFlex
Actimove® GenuStep/GenuFlex on kietaisutyyppinen polviortoosi, jossa on nive-
löidyt kiskot. Se on valmistettu luistamattomasta AirFlow-materiaalista, joka ei sisällä 
neopreenia ja joka absorboi kosteutta, antaa ihon hengittää ja takaa erinomaisen kom-
pression. Actimove® GenuStep/GenuFlexissä on polysentriset nivelet, jotka parantavat 
polven vakautta ja lisäävät turvallisuuden tunnetta ja mukavuutta. Moderni ja houkut-
televa muotoilu parantaa hoitomyöntyvyyttä.

Polysentriset nivelet mahdollistavat polven täyden koukistuksen ja ojennuksen

Edistyksellinen kiinnitysnauhajärjestelmä lukitsee polvilumpion niin, että se ei voi kiertyä

Ortoosi on tyköistuva ja liukumaton, joten se on miellyttävä pitkäaikaisessa käytössä ja  

antaa parhaan tuen

Nerokkaan kiinnitysjärjestelmän ansiosta ortoosi on helppo pukea ja riisua

Polvitaipeessa oleva aukko estää materiaalin taittumisen ja hankautumat

Kietaisumallinen ortoosi on helppo pukea ja riisua. Polvilumpion kohdalla oleva aukko varmistaa,  

että ortoosi tulee oikeaan asentoon

Voidaan ohuen rakenteen ansiosta käyttää vaatteiden alla

Seitsemän eri kokoa varmistaa täydellisen istuvuuden

Käyttöaiheet
Kivulias polvinivelen nivelrikko

Krooninen kierukkavamma

Polvinivelen nivelsiteiden kohtuullinen instabiilius

Krooninen kipu (esim. polvinivelreuman yhteydessä)

Ranne 

Actimove® Manus Forte 
Actimove® Manus Forte on stabiloiva ranneortoosi, joka lievittää tehokkaasti kipuja 
ja nopeuttaa paranemista. Ortoosia käytetään ranteen akuuttien kipujen/vaivojen ja 
kroonisten kipujen hoitoon. Materiaali ei sisällä lateksia ja on erittäin hyvin hengittä-
vää. Actimove® Manus Forte mahdollistaa sormien täyden liikkuvuuden, joten potilas 
selviytyy arkiaskareista. Peukaloaukon ansiosta ortoosi pysyy tukevasti paikoillaan. 
Saatavana mustana ja beigenä.

Leveät joustamattomat nauhat varmistavat erityisen hyvän stabiliteetin

Anatominen, muotoiltava alumiinikisko estää ranteen koukistumisen ja venymisen

Takapuolen kaksi muovitukea varmistavat nivelen vakauden

Tarranauhakiinnityksen ansiosta ortoosia on helppo säätää ja kiinnittää luotettavasti

Ihoystävällisen ja hengittävän materiaalin ansiosta ortoosia on miellyttävä käyttää

Nerokkaan rakenteen ansiosta ortoosi on helppo pukea yhdellä kädellä

Kestää konepesun 30 asteessa (irrota ensin alumiinikisko)

Käyttöaiheet
Ranteen akuutit kivut/vaivat esim. kiertyminen

Ranteen krooniset kivut/vaivat (nivelreuma)

Jännetupen tulehdus

Nivelrikko

Postoperatiiviset ja posttraumaattiset vaivat

Tilaustiedot

Nilkka

Actimove® TaloCast-Air
Actimove® TaloCast-Air on funktionaalinen nilkkanivelortoosi nilkkanivelen akuuttien 
nivelsidevammojen, nyrjähtäneen nilkan ja kroonisesti instabiilin nilkan hoitoon. 
Actimove® TaloCastAiria voidaan käyttää myös vammojen ehkäisyyn tai tukena kip-
sauksen jälkeen. Puhallettavat ilmakammiot vakauttavat nivelen mukavasti, niin että 
potilas tuntee olonsa turvalliseksi. Ohuemman rakenteen ansiosta potilas voi liikkua 
vapaasti vammautumisen jälkeen. Tämä lyhentää hoitoaikaa. 

Anatomisesti oikein muotoiltu

Musta väri on tyylikäs, käytännöllinen ja huomaamaton

Jalan alla olevaa nauhaa voi säätää jopa ortoosin ollessa jalassa

Kevyt, puolikova pintamateriaali tarjoaa hyvän tasapainon liikkuvuuden ja stabiliteetin välillä

Säädettävillä ilmakammioilla on hierova, turvotusta vähentävä vaikutus

Pohjassa oleva jalkasymboli helpottaa oikean ortoosin tilaamista

Voidaan puhdistaa kostealla rievulla

Käyttöaiheet
Nilkan nyrjähtäminen

Nilkan venähdys

Kroonisesti instabiili nilkka

Kipsauksen jälkeen

Ennaltaehkäisevä

Mittauspiste: 10 cm polvilumpion yläpuolella,  
polvi 15° taivutettuna

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
   mitta pakkaus

73492-32  XS  30–34 cm  1

73492-33  S  35–39 cm  1

73492-34  M  40–44 cm  1

73492-35  L  45–49 cm  1

73492-36  XL  50–54 cm  1

73492-37  XXL  55–59 cm  1

73492-38  XXXL  60–64 cm  1

Mittauspiste: Ranteen kapeimman kohdan ympärysmitta

tuotenro koko farve ympärys- kpl/ 
   mitta pakkaus

73482-01 XS oikea musta ) 14 cm 1

73482-02 XS vasen musta ) 14 cm 1

73482-03  S/M oikea    musta 14–19 cm  1

73482-04  S/M vasen    musta 14–19 cm 1 

73482-05 L/XL oikea   musta 19–23 cm 1

73482-06 L/XL vasen   musta 19–23 cm 1

73482-31 XS oikea beige ) 14 cm 1

73482-32 XS vasen beige ) 14 cm 1

73482-33 S/M oikea   beige 14–19 cm 1

73482-34 S/M vasen   beige 14–19 cm 1

73482-35 L/XL oikea   beige 19–23 cm 1

73482-36 L/XL vasen   beige 19–23 cm 1



Mittapiste: ranteen ympärysmitta

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
   mitta pakkaus

73497-02 XS oikea  14–15 cm  1

73497-32 XS vasen  14–15 cm  1

73497-03 S oikea  15–16 cm  1

73497-33 S vasen  15–16 cm  1

73497-04 M oikea   16–17 cm  1

73497-34 M vasen  16–17 cm  1

73497-05 L oikea  17–18 cm  1

73497-35 L vasen  17–18 cm  1

73497-06 XL oikea   18–19 cm  1

73497-36 XL vasen  18–19 cm  1

73497-07 XXL oikea   19–20 cm  1

73497-37 XXL vasen 19–20 cm  1

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
   mitta pakkaus

73497-38 XS oikea tumman harmaa 14–15 cm  1

73497-39 XS vasen tumman harmaa 14–15 cm  1

73497-60 S oikea tumman harmaa 15–16 cm  1

73497-61 S vasen tumman harmaa 15–16 cm  1

73497-62 M oikea tumman harmaa 16–17 cm  1

73497-63 M vasen tumman harmaa 16–17 cm  1

73497-64 L oikea tumman harmaa 17–18 cm  1

73497-65 L  vasen tumman harmaa 17–18 cm  1

73497-66 XL oikea tumman harmaa  18–19 cm  1

73497-67 XL  vasen tumman harmaa 18–19 cm  1

73497-68 XXL oikea tumman harmaa 19–20 cm  1

73497-69 XXL  vasen tumman harmaa 19–20 cm  1

Peukalonivel

Actimove® Manus Forte 
Plus
Actimove® Manus Forte Plus on stabiloiva peukalonivelortoosi, joka lievittää te-
hokkaasti kipuja ja nopeuttaa paranemista peukalonivelen akuuttien ja kroonisten 
kipujen yhteydessä. Materiaali ei sisällä lateksia ja on erittäin hyvin hengittävää. 
Actimove® Manus Forte Plus tukee ja lievittää kipuja, minkä ansiosta potilas sel-
viytyy arkiaskareistaan.

Leveät joustamattomat nauhat varmistavat erityisen hyvän stabiliteetin

Anatomisesti muotoiltu ortopedinen alumiinikisko estää nivelen koukistumisen ja venymisen

Muotoiltava kisko ja edistyksellinen peukalonkiinnitysjärjestelmä pitävät peukalon oikeassa asen-

nossa

Tarranauhakiinnityksen ansiosta ortoosia on helppo säätää ja kiinnittää luotettavasti

Ihoystävällisen ja hengittävän materiaalin ansiosta ortoosia on miellyttävä käyttää

Putkirakenteen ja nerokkaan peukalo-otteen ansiosta ortoosi on helppo pukea yhdellä kädellä

Käyttöaiheet
Peukalon rystynivelen kivut/vaivat – nk. hiihtäjän peukalo (peukalon ulnaarisen kollateraalisiteen 

vamma)

Peukalo- ja rannenivelen akuutit kivut/vaivat (kiertyminen)

Peukalo- ja rannenivelen krooniset kivut/vaivat (nivelreuma)

Nivelrikko

Jännetupen tulehdus

Postoperatiiviset ja posttraumaattiset vaivat

Käsivarsi

Actimove® Sling
Actimove® Sling  kädenkannattaja on helppo pukea, yksinkertainen säätää ja 
miellyttävä käyttää. Se tukee käsivartta luotettavasti hankaamatta niskaa tai aihe-
uttamatta muita vaivoja. Tummansinisen värinsä ansiosta kädenkannattaja näyttää 
hyvältä vielä viikonkin käytön jälkeen.

Pehmustettu kannatin yksittäispakkauksessa tai kätevässä annostelupakkauksessa (2!12 m)

Joustamaton materiaali pitää käden halutussa asennossa

Tarranauhakiinnityksen ansiosta käden asentoa on helppo muuttaa

Y-muotoinen tarranauha pitää kannattimen tukevasti paikallaan

Käyttöaiheet
Miellyttävä immobilisointijärjestelmä vahingoittuneille olkapäille, kyynärpäille ja ranteille

Tilaustiedot

Pehmeät ortoosit 
– muoto ennen kaikkea
Paras mahdollinen mukavuus ja helppokäyttöisyys. Pehmeät ortoosimme ovat toimivia ja niissä on spiraalikuvio, joka auttaa ortoosin  
asettamisessa. Miellyttävät, hengittävät ja kosteutta absorboivat materiaalit, erityisen pehmeät ja joustavat materiaalit esim. kyynär- ja  
polvitaipeessa ja puristamattomat suuaukot, jotka estävät verentungoksen, ovat esimerkkejä Actimoven nerokkaista yksityiskohdista.  
Lisäksi ne ovat todella tyylikkäitä. Actimove® GenuMotion -polviortoosille on myönnetty Red dot award -muotoilupalkinto.

Lisää Actimoven soft motion -sarjasta

Erityinen ”Motion Comfort Zone” nilkassa sekä käsi- ja polvitaipeissa takaa lähes paineettoman ja miellyttävän istuvuuden

Suuaukkojen rakenne ehkäisee epämiellyttävät tuntemukset ja puristumisvammat

3D-istuvuus takaa oikean tuen ja pitkäaikaisen mukavuuden

Mittapiste: ranteen ympärysmitta

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
  mitta pakkaus

73496-03 XS oikea ) 14 cm 1

73496-33 XS vasen ) 14 cm 1

73496-04  S/M oikea    14–19 cm 1

73496-34 S/M vasen    14–19 cm 1

73496-06  L/XL oikea    19–23 cm 1

73496-36  L/XL vasen    19–23 cm 1

Ranne 

Actimove® ManuMotion
Actimove® ManuMotion on ranneortoosi, joka tukee ja vakauttaa asteittaisen  
kompression, anatomisesti oikein muotoillun painetyynyn (kämmenselän puolella), 
muotoiltavan tuen ja joustamattoman kiinnityshihnan (kämmenpuolella) ansiosta. 
Lateksivapaa materiaali on hengittävä ja miellyttävä. Tyylikkään muotoilun ansiosta 
ortoosia on helppo käyttää tilanteesta ja vaatetuksesta riippumatta.

 Käyttöaiheet
Nivelrikko ja nivelreuma

Postoperatiiviset ja posttraumaattiset vaivat

Reumakivut

Nivelten nestekertymät ja turvotus

Ainutlaatuisen neuletekniikan ansiosta materiaali edistää liikkeitä ja aktiviteetteja  
yhdistämällä maksimaalisen tuen ja joustavuuden.  

Tilaustiedot

tuotenro koko kpl/pakkaus

72859-18  2 rullaa  ! 12 m bx 2

72859-24 Täydellinen kannatin  1
 5,5 cm ! 1,9 m 
 

Tilaustiedot



Polvi

Actimove® GenuMotion 
Actimove® GenuMotion on erittäin tyylikäs ja toimiva neulottu polviortoosi. Se 
vakauttaa polvinivelen ja edistää paranemista leikkausten ja tapaturmien jälkeen. 
GenuMotion on anatominen ja sen neulontatapa saa aikaan suunnatun kompres-
sion, joka parantaa verenkiertoa ja lievittää kipuja. Lisäksi se on miellyttävä käyttää.

Käyttöaiheet
Kaikentyyppiset polvinivelrikot

Polvinivelen kohtalainen instabiilius

Kohtalaiset kierukkavammat

Heikot polvinivelen alueen nivelsiteet

Postoperatiivinen hoito esim. polven artroskopian jälkeen

Kaikentyyppiset nivelrikot ja nivelen akuutit tulehdukset

Actimove® GenuMotionissa on polvilumpiota hierova joustava sisäosa. Tämän  
ansiosta turvotus laskee nopeammin. Toisin kuin neopreeni, materiaali antaa myös 
ihon hengittää eikä potilas hikoile ortoosin alla.

Nilkka

Actimove® TaloMotion
Actimove® on neulottu nilkkaortoosi, joka tarjoaa monia etuja. Edistyksellinen neule-
tekniikka takaa optimaalisen kompression, stabiliteetin ja mukavuuden. TaloMotion 
parantaa vahingoittuneen alueen verenkiertoa, laskee turvotusta nopeammin ja 
lievittää paremmin kipua.

Käyttöaiheet
Postoperatiiviset ja posttraumaattiset vaivat

Nivelten nestekertymät ja turvotus

Nivelrikko ja nivelreuma

Lievästi instabiilit nivelsiteet

Actimove® TaloMotion antaa kantapään ympäristön erikoismuotoilun ansiosta  
paremmin tukea.

Tilaustiedot

Tilaustiedot

Kyynärpää

Actimove® EpiMotion 
Actimove® EpiMotion innovatiivisen neuletekniikan ansiosta siinä yhdistyvät erinomainen 
istuvuus ja optimaalisesti suunnattu kompressio rasitettuun alueeseen. Ortoosi edistää 
verenkiertoa ja lymfakiertoa ja laskee turvotusta kivunlievityksen tehostamiseksi. 

Käyttöaiheet
Tennis- tai golfkyynärpää (epikondyliitti)

Kyynärpään degeneratiiviset muutokset (nivelrikko)

Niveltulehdus (artriitti)

Postoperatiiviset ja posttraumaattiset vaivat

Actimove® EpiMotion on helppo asettaa oikein kyynärnivelen nystyrälle olevan merkin-
nän ansiosta. Ortoosi parantaa stabiliteettia ja antaa maksimaalisen turvan kyynär-
pään liikkuessa.

Kyynärpää

Actimove® EpiSport
Anatominen Actimove® EpiSport -kyynärtukemme on valmistettu joustavasta,  
kestävästä ja lateksivapaasta materiaalista. Suunnatun kompression ansiosta EpiSport 
lievittää tehokkaasti kipuja ja vaivoja. Tuki on tyylikäs ja miellyttävä käyttää, koska  
joustava kiinnitysnauha ei rajoita verenkiertoa. Eikä tuki voi tarttua puseronhihaan. 

Käyttöaiheet
Akuutti ja krooninen tenniskyynärpää (lateraali epikondyliitti)

Akuutti ja krooninen golfkyynärpää (mediaali epikondyliitti)

Ranteen ja/tai käsivarren kulumisvammat

Actimove® EpiSport on anatomisesti oikein muotoiltu ja auttaa potilaitasi pääsemään 
nopeasti taas harrastamaan suosikkilajiaan.

Tilaustiedot

Tilaustiedot

Mittapiste: 12 cm kyynärtaipeen alapuolelta

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
  mitta pakkaus

73477-01 XXS  17–19 cm 1 

73477-02 XS  19–21 cm  1 

73477-03 S  21–23 cm  1 

73477-04 M  23–25 cm  1 

73477-05 L  25–27 cm  1 

73477-06 XL  27–29 cm 1 

73477-07 XXL  29–31 cm  1 

Mittauspisteet:

Pohje: 12 cm polvilumpion alapuolella,
polvi 30° taivutettuna

Reisi: 14 cm polvilumpion yläpuolella, 
polvi 30° taivutettuna

tuotenro koko pohje reisi kpl/pakkaus

73468-00  XXS 25–28 cm 35–38 cm 1

73468-01 XS  28–31 cm  38–41 cm 1

73468-02 S  31–34 cm  41–44 cm  1

73468-03 M  34–37 cm  44–47 cm  1

73468-04 L  37–40 cm  47–50 cm  1

73468-05 XL  40–43 cm  50–53 cm  1

73468-06 XXL 43–46 cm  53–56 cm  1

73468-17 M+ 34–37 cm 47–50 cm 1

73468-09 L+ 37–40 cm  50-53 cm 1

73468-08 XL+ 40–43 cm  53–56 cm 1

73468-07 XXL+ 43–46 cm  56–59 cm 1

Mittapiste: 5 cm kyynärtaipeen alapuolelta

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
  mitta pakkaus

73470-00 XS  20 – 23 cm 1

73470-01 S  23 – 25 cm 1

73470-02 M  25 – 28 cm 1

73470-03 L  28 – 30 cm 1

73470-04 XL  30 – 34 cm 1

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
   mitta pakkaus

73487-02 XS oikea   17–19 cm  1

73487-32 XS vasen   17–19 cm 1

73487-03 S oikea   19–21 cm  1

73487-33 S vasen   19–21 cm  1

73487-04 M oikea   21–23 cm 1

73487-34 M vasen   21–23 cm 1

73487-05 L oikea   23–25 cm 1

73487-35 L vasen   23–25 cm 1

73487-06 XL oikea   25–27 cm 1

73487-36 XL vasen   25–27 cm 1

73487-07  XXL oikea   27–29 cm  1

73487-37 XXL vasen   27–29 cm  1

tuotenro koko ympärys- kpl/ 
   mitta pakkaus

73487-60 XS oikea tumman harmaa 17–19 cm 1

73487-61 XS vasen tumman harmaa 17–19 cm 1

73487-62 S oikea tumman harmaa 19–21 cm 1

73487-63 S vasen tumman harmaa 19–21 cm 1

73487-64 M oikea tumman harmaa 21–23 cm 1

73487-65 M vasen tumman harmaa 21–23 cm 1

73487-66 L oikea tumman harmaa 23–25 cm 1

73487-67 L vasen tumman harmaa 23–25 cm 1

73487-68 XL oikea tumman harmaa 25–27 cm 1

73487-69 XL vasen tumman harmaa 25–27 cm 1

73487-70 XXL oikea tumman harmaa 27–29 cm 1

73487-71 XXL vasen tumman harmaa 27–29 cm 1

Mittauspiste: Ympärysmitta nilkan kapeimmalta kohdalta



Onko sinulla kysyttävää?
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BSN medical AB, Uggledalsvägen 13, SE-427 40 Billdal
Yhteystiedot:

Puh +358 (0)10 2870 150. Fax +358 (0)10 2870 151
E-mail: asiakaspalvelu@bsnmedical.com

www.bsnmedical.fi


