
Oval-8® Finger Splints af 3-Point Products
Størrelsesguide (Printbar version)

Oval-8® Finger skinne størrelsesguiden vil hjælpe dig med at vælge den korrekte størrelse af skinnen, 
som har størst sandsynlighed for at passe til netop din finger.  
Den mindste hævelse eller temperaturændring kan have en effekt på din fingers størrelse, og der er 
derfor ikke garanti at kun én enkelt fingerskinne vil være 100% akkurat på din finger.  
Vi anbefaler at bestille et Graduated sæt med tre størrelser for en større præcision, når der skal 
findes størrelse.

For at benytte størrelsesguiden skal du bruge en saks og en lineal.  
Klip guiden ud under den stiplede linje, og følg instruktionerne  
herunder. Hvis det giver udfordringer at benytte en saks,  
kan det være en fordel at have nogen til at hjælpe dig med  
at klippe størrelsesguiden ud.

Størrelsesguide instruktioner

Se side 2 for at få skridt-for-skridt instruktioner

Mål fra denne linjeCentrer knoen på denne linje

Sæt denne ende på  
først for at passe til  
en fuld størrelse

Sæt denne ende på  
først, så den passer  
til en størrelse  
og en halv

Det vinklede bånd gør det muligt for hver 
Oval-8-skinne at passe til to størrelser
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Illustrationerne herunder viser hvordan du måler den midterste kno (PIP led) når du bærer Oval-8® på 
leddet for “Swan neck”, Boutonniere eller andre lidelser der påvirker det midterste led. 

Hvis du vil påsætte Oval-8® på en hammer finger
Snor størrelsesguiden rundt om ENDE KNOEN (DIP led) 
tættest på fingerneglen.

Klip størrelsesguiden ud langs 
den stiplede linje. 

Placer størrelsesguiden centre-
ret, således det åbne stykke på 
størrelsesguiden er ved midten 
af knoen der skal måles.

Træk let på tappen så papiret 
ligger jævnt rundt om leddet. 
Tegn en linje på tappen, hvor 
den overlapper målelinjen.

Ved at benytte en lineal, mål her fra den 
printede, faste linje. Mål afstanden fra 
den nærmeste millimeter.

Brug disse mål til at afgøre de 
anbefalet størrelsesmodeller  
af Oval-8® til netop din finger. 
(Se næste side for flere  
detaljer.)

Størrelsesguide er ikke en garanti for nøjagtig størrelse. Temperatur og tidspunkt på dagen kan påvirke størrelsesvalget

Træk tappen mere fast rundt 
om leddet for at opnå en tæt 
tilpasning og markér en an-
den linke på tappen, hvor den 
overlapper målelinjen.

Det er anbefalet at du  
markerer tappen to steder 
for at etablere en række af 
størrelser at vælge fra, når der 
skal besluttes hvilken størrelse 
Oval-8® du har brug for.

Sno den lange tap rundt om 
fingeren og gennem det åbne 
stykke på størrelsesguiden ind-
til den overlapper “Measure 
from” linjen.



Graduated Sæt
Når du skal beslutte hvilket Graduadet sæt du skal bestille, overvej følgende faktorer:
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• Hvis din fingre har tendens til at hæve, bestil derved et sæt med store størrelser.
• Hvis du bærer skinner i vand eller i koldt vejr, bestil derved et sæt med mindre størrelser
• Hvis du har hævelser der forventes at mindskes, bestil derved et sæt med mindre størrelser

Individuelle skinner
Hvis du har fået målt størrelse af fagperson, som kender Oval-8® finger skinner og herved kender  
de korrekte størrelser, eller er ved at bestille en udskiftning og / eller flere skinner.

Graduerede sæt af 
3 splints

Oval-8
Størrelser

Graduerede sæt af 
3 splints

Oval-8
Størrelser

Størrelsesintervaller

Størrelsesintervaller

Størrelsesintervaller

Størrelsesintervaller

Str. 2 - 3 - 4 4,3 til 4,95 cm Str. 8 - 9 - 10 6,14 til 6,8 cm

Str. 4 - 5 - 6 4,95 til 5,70 cm Str. 10 - 11 - 12 6,8 til 7,4 cm

Str. 6 - 7 - 8 5,70 til 6,14 cm Str. 8 - 9 - 10 7,65 til 8,2 cm

2  4,3 cm 9 6,35 cm

3  4,5 cm 10 6,82cm

4  4,95 cm 11 7,09 cm

5  5,27 cm 12 7,4 cm

6  5,70 cm 13 7,65 cm

7  5,86 cm 14 7,09 cm

8  6,14 cm 15 8,20 cm


