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Silversplints
fra Hand M Aid

Fingerringe, der fungerer
som fingerskinner

Priser
Alle ringe er individuelt tilpassede og designet i bl.a.
ringtykkelse og model er ligeledes individuelt. Ring
vælges ud fra personens ønsker og behov. Der kan
derfor ikke umiddelbart gives en pris, men ring til
klinikken og få en cirkapris.

Evt. tilskud fra kommunen
Drejer det sig om en kronisk sygdom eller tilstand,
kan skinnerne evt. bevilges af kommunen som et
hjælpemiddel efter lov om social service §112.
En ansøgning sendes til kommunen.
Sammen med en attest fra egen
læge. Ergoklinikken tilbyder
vejledning i udformning
af en evt. ansøgning.

Baggrund for Silversplints
Silversplints ringe er fremstillet af ergoterapeut,
ortopædingeniør og sølvsmed Griet van Veldhoven.
Griets tanker med disse sølvringe, er at fremstille smukke
fingerskinner til personer med et permanent behov for
stabilisering af fingre for at optimere håndens greb.

Formålet med Silversplints
Det primære formål med Silversplints fingerskinner
er at stabilisere fingerled og dermed optimere
grebsfunktion.
Ved optimeret grebsfunktion, vil brugeren få bedre
mulighed for at varetage daglige færdigheder, og
dermed være mere selvhjulpen.
Som en ”sidegevinst” ved
brug af disse ringe, vil
brugeren ofte opleve
færre smerter når
ringene anvendes
i forbindelse
med daglige
gøremål.

1 ring til 3 leddegigts fingre- som forebygger
at fingrene trækker over mod lillefingeren.
Har for personen givet bedre funktion bl.a.
ved at skrive på tastatur.

Måltagning
Alle ringene tilpasses individuelt. Måltagning foregår i
klinikken af en certificeret og autoriseret ergoterapeut, og
kan foregå ved hjælp af et ringmål eller en gipsafstøbning.

Diagnoser
Mange forskellige diagnoser kan haveglæder af Silversplints.
Ergoklinikken har erfaring med følgende diagnoser:
• Leddegigt
• Slidgigt
• Hypermobilitet
• Ehlers-Danlos
• Nerveskader
Men mange andre diagnoser kan komme i betragtning.
Diagnose er i sig selv ikke et udgangspunkt for skinne –
men mere problematikker i de daglige færdigheder – så
som at gribe om en kuglepen, nøgle, kop, spisebestik m.m.
Eller som aflastning efter et hårdt fysisk arbejde.
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