PUSH MED ENKELBRACE
WOORD VOORAF
Push med producten bieden oplossingen binnen de behandeling en het voorkomen
van letsel van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en
wetenschappers.
Uw nieuwe enkelbrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een
hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Enkelbrace
garandeert een verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt
hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan aan de basis.
Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale
zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.
Lees de productinformatie voor het gebruik van de Push med Enkelbrace aandachtig door.
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Uw Push med Enkelbrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming tijdens de
behandeling of preventie van enkelletsel. Inzetbaar op een breed scala van indicaties en
gebruiksmomenten. De combinatie van een rits en klittenbandsluiting zorgt ervoor dat de sok
gemakkelijk kan worden aangetrokken. Door middel van niet-elastische banden kan de pronatie- en
supinatiebeperking worden ingesteld, zonder het lopen te belemmeren. De elastische banden met
geïntegreerde heel-lock, volgens functioneel tape-concept, bieden individueel instelbare compressie
rond het enkelgewricht. De siliconenappilicatie aan de binnenzijde van de brace prikkelt de
propriocepsis van het enkelgewricht. Hierdoor wordt op een dreigend trauma geanticipeerd.
De enkelbrace kent een uitstekende pasvorm en past moeiteloos in vrijwel elke schoen.. Rond
kwetsbare gebieden als wreef en hiel zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolserd
materiaal. De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal.
Door het gebruik van microvezel voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog.
De Push med Enkelbrace is eenvoudig aan te leggen en kan probleemloos gewassen worden.
INDICATIES
● Matige (rest)instabiliteit (bij matige belasting)
●Behandeling van acute laterale enkelbandlaesies (alternatief voor tape)
●Behandeling van stabiele enkelfracturen (type Weber A met geïsoleerde laterale malleolusfractuur)
●Nabehandeling van enkelfracturen (incl, Jonesfractuur)
●Postoperatieve behandeling van bandletsel of fracturen
●Kapselirritatie en peesontsteking na enkelfractuur of enkelbandlaesie
●Arthrose met instabiliteit
●Secundaire preventie van een enkelband (bij matige belasting met vochtvorming)
●Voetballersenkel
●Impingement (kapsel inklemming; anterieur en posterieur)
Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden.
Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwing leiden.
Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.
AANMETEN / AANLEGGEN
De enkelbrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats de voet in een hoek van 90 graden t.o.v. het
onderbeen. Meet vervolgens de omtrek rond de hak en de wreef van de voet zoals aangegeven
In de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende
bij uw voetomtrek.
A. Schuif de basis om de voet, zodat deze goed aansluit. De voet dient 90 graden t.o.v. het
onderbeen te worden gehouden. Sluit vervolgens de rits en de elastische sluiting aan de
voorzijde.
B. Sluit de niet-elastische banden kruislings over de wreef. De juiste aanlegvolgorde wordt
bepaald door de oplopende molecuulsymbolen op het klittenband.
C. De elastische banden worden in een 8-vorm om de voet gewikkeld. Start met het op spanning
brengen van de heel-lock. Leg de band diagonaal over de wreef naar de binnenkant van het
onderbeen.
D. Sluit de elastische band met één wikkeling rond het onderbeen.
E. Breng de heel-lock van de tweede band op spanning. Leg de band diagonaal over de wreef
richting buitenzijde voet aan.
F. Vervolgens onder de voet door naar de binnenzijde en diagonaal over de wreef naar de
buitenkant van het onderbeen.
Sluit de elastische band met één wikkeling rond het onderbeen.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.
De brace kan gewassen worden bij maximaal 30˚C, fijne was of handwas.
Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.
De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen
(niet bij de verwarming of in een droogtrommel)
Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen,
alvorens deze op te bergen.
Eventuele vragen kunt u stellen via
info@braceadvies.nl

Praktijk voor Fysiotherapie de Vries www.fysiodevries.nl
Voor Fysiotherapie Sportfysiotherapie Kinderfysiotherapie
Kerkweg 45a
4121KR Everdingen (zijderveld)
Braceadvies www.braceadvies.nl
Braceadvies is een onderdeel van Fysiotherapie De Vries.
Al onze producten zijn getest in onze praktijk en mede daarom kunnen
wij de kwaliteit en werking van onze producten garanderen.

Shockwavepraktijk De Vries www.shockwavepraktijk.nl
De behandelduur is kort en zeer effectief. Bovendien is shockwave bewezen effectief bij chronische
klachten aan het bewegingsapparaat. Klachten zoals hielspoor,tenniselleboog en schouderklachten
zijn dikwijls hardnekkig, langdurig en vereisen vaak een langdurig behandeltraject.
R. de Vries
Fysiotherapeut/Sportfysiotherapeut/Podoloog

