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BSN medical GmbH
D-22771 Hamburg · Germany
www.bsnmedical.com

 41% Polyamide
 29% Polyester 
 

 

 16% Elastodiene 
 14% Elastane Made in China
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Dear Customer, 

Thank you for choosing Actimove® ManuWrap. 

Actimove® ManuWrap is an elastic wrist wrap that provides circular 
compression to support and stabilise the wrist joint. Its hook & loop closure 
system ensures quick and easy application. The elastic material and soft 
terry cloth padding make for high wearing comfort.

Please follow the instructions below and get well soon!

Indications:
Actimove® ManuWrap is recommended for painful arthrosis of the wrist, for 
tendon injuries, ligament injuries and soft tissue injuries, strains and stress 
(overuse) injuries. 

Contraindications:
Do not use Actimove® ManuWrap for immediate treatment of fractures or 
if you suffer from impaired lymph flow or circulatory disorders of the hands 
and fingers. 
Do not use Actimove® ManuWrap if you know that you are sensitive to latex 
or latex containing products.
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Toepassing:
1.  Plaats uw hand in de geopende band. Wikkel de witte band rond het 

polsgewricht en sluit het met gemiddelde spanning. Zorg dat de zachte 
padding van badstof aan de onderzijde van de pols is geplaatst. 

2.  Wikkel de blauwe band rond de witte band en bevestig deze. 
3.  Zorg dat de band comfortabel zit en correct op het polsgewricht is 

geplaatst, zonder de bloedsomloop te belemmeren. Pas indien nodig de 
spanning van de blauwe band aan. 

Reiniging & verzorging: 
Actimove® ManuWrap kan met de hand worden gewassen op 30 °C / 86 °F. 
Zet de banden voor het wassen vast. Voor de band geldt: geen bleekmiddel 
gebruiken, niet chemisch reinigen, niet in de droogtrommel drogen en niet 
strijken. Voor het dragen geheel laten drogen.

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® ManuWrap en 
neem contact op met uw behandelend arts.

Waarschuwing: Dit product bevat natuurlijk rubberlatex, hetgeen allergische 
reacties kan veroorzaken.

Geachte klant, 

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® ManuWrap. 

Actimove® ManuWrap is een elastische polsband die circulaire druk 
uitoefent om het polsgewricht te ondersteunen en te stabiliseren. Dankzij 
de klittenbandsluiting is de band snel en eenvoudig te bevestigen. Het 
elastische materiaal en de zachte padding van badstof bieden een hoog 
draagcomfort.

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:
Actimove® ManuWrap is aanbevolen bij pijnlijke artrose van de pols, letsel 
aan pezen, letsel aan ligamenten en zachte weefsel, bij verrekkingen en bij 
letsel door overbelasting. 

Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® ManuWrap niet voor de directe behandeling van fracturen 
of als u lijdt aan stoornissen in de lymfedoorstroming of bloedsomloop in 
handen en vingers. 
Gebruik Actimove® ManuWrap niet als u weet dat u gevoelig bent voor latex 
of producten die latex bevatten.
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