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Dear Customer,
Thank you for choosing Actimove® ManuMotion. 
Actimove® ManuMotion is an anatomically shaped wrist support 
specially designed for compression and stabilisation of the 
wrist. It combines advanced knitting structure with high-quality, 
latex-free materials for greater breathability and enduring 
comfort. The pressure pad on the backhand side provides an 
intermittent massage effect on the soft tissues supporting the 
reduction of edemas and swelling. An anatomically shaped stay 
on the inner side of the hand stabilises the wrist in a functionally 
correct position, supporting pain relief. The Motion Comfort 
Zone in the thumb opening area prevents from blisters and 
provides a soft, smooth touch. A removable, inelastic wrist strap 
allows an additional, individually adjustable stabilisation of the 
wrist.
Please follow the instructions below and get well soon! 

Indications:
Actimove® ManuMotion is indicated for painful arthrosis 
and rheumatoid arthritis of the wrist, distortions (sprains), 
tendovaginitis (inflammation of a tendon sheath), tendon 
injuries, ligament injuries and soft tissue injuries of the wrist. 
It is also recommended for post-operative and posttraumatic 
irritations.

Contraindications:
Do not use Actimove® ManuMotion if you suffer from acute 
fractures, impaired lymph flow or circulatory disorders, 
particularly in hand and fingers. 

Application: 
1. Pull the support over your hand and make sure that your 

thumb is located correctly. 
2. The support is positioned correctly when the opening of the 

pressure pad is positioned right over the protuberance of 
your wrist.
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de pelotte. Trek de band vervolgens om uw pols en sluit het 
klittenband. 

4.  Om de pelotte te verwijderen (bijv. voor wassen) draait 
u het onderste deel van uw Actimove® ManuMotion 
binnenstebuiten en verwijdert u de pelotte uit het vakje. Als u 
de pelotte weer aanbrengt, dient u ervoor te zorgen dat deze 
in de juiste richting wordt geplaatst. 

Let op: Uw Actimove® ManuMotion moet de eerste keer door 
een behandelaar of daarvoor opgeleide specialist worden 
aangebracht. 
In overleg met uw arts kan het verband ook zonder pelotte en 
polsband worden gedragen.

Modificatie-instructie: 
De pelotte kan afzonderlijk worden gemodificeerd bij een 
temperatuur van ongeveer 200 °C. Deze modificatie dient 
gedaan te worden door een technisch deskundige.

Reiniging & verzorging: 
Actimove® ManuMotion kan met de hand of in de machine 
worden gewassen (programma voor fijne was op 30 ℃, gebruik 
fijnwasmiddel). Voor uw polssteun geldt: geen bleekmiddel 
gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel 
drogen en niet strijken. Voor het dragen geheel laten drogen. 
Let op: Verwijder de pelotte en sluit de polsband, voordat u de 
polssteun wast!

Voorzorgsmaatregelen: 
U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te volgen. 
Mocht u tijdens het dragen enig ongemak, een doof gevoel, 
veranderingen in uw huidskleur of zwelling ervaren, stop dan 
met het gebruik van Actimove® ManuMotion en neem contact 
op met uw behandelend arts. 

Geachte klant,
Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® ManuMotion. 
Actimove® ManuMotion is een anatomisch gevormde 
polssteun, speciaal ontworpen voor het geven van druk op 
en het stabiliseren van de pols. Deze polssteun combineert 
een geavanceerde breistructuur met hoogwaardige, latexvrije 
materialen voor een beter ademend vermogen en duurzaam 
comfort. Het drukkussen op de rugzijde van de hand heeft een 
voortdurend masserend effect op het zachte weefsel, hetgeen 
bijdraagt aan de vermindering van oedeem en zwelling. De 
anatomisch gevormde pelotte aan de binnenzijde van de 
hand stabiliseert de pols in een functioneel correcte positie, 
waardoor de pijn wordt verminderd. De Motion Comfort Zone 
bij de duimopening voorkomt blaren en voelt zacht en soepel 
aan. Een verwijderbare, niet-rekbare polsband biedt extra, 
individueel verstelbare stabilisatie van de pols.
Volg de instructies hieronder nauwlettend op. 

Indicaties:
Actimove® ManuMotion is geïndiceerd voor pijnlijke artrose 
en reumatoïde artritis van de pols, bij verdraaiingen 
(verstuikingen), tendovaginitis (ontsteking van de peesschede), 
na letsel aan pezen, letsel aan ligamenten en zachte weefsel 
van de pols. Gebruik wordt ook aanbevolen bij postoperatieve 
en posttraumatische irritatie.

Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® ManuMotion niet als u lijdt aan 
acute fracturen, stoornissen in de lymfedoorstroming of 
bloedsomloop, met name in handen en vingers. 

Toepassing: 
1.  Trek de steun over uw hand en zorg ervoor dat uw duim zich 

in de juiste positie bevindt. 
2.  De steun heeft de juiste positie als de opening van het 

drukkussen zich direct boven de uitstulping van de pols 
bevindt.

3.  Voor extra stabilisatie kunt u de polsband aanbrengen; 
bevestig hiervoor het grijze klittenband aan het omhulsel van 
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