
ONTDEK DE KRACHT VAN HET DJO 

BENELUX GAMMA

Beste klant,

GM Medical is de exclusieve distributeur van alle medische hulpmiddelen van ENOVIS in Nederland.

Daarom presenteren wij u met trots het DonJoy polsspalkenassortiment.

De DonJoy polsspalken zijn de best verkochte polsspalken ter wereld en hebben hun kwaliteit en

functionaliteit reeds bewezen. Samen met een aantrekkelijke prijs betekent dit een voldoende marge

voor de ziekteverzekeringsmaatschappij.

Het DonJoy spalkenassortiment omvat polsspalken, pols-duimspalken en duimspalken.We willen graag

een afspraak met u maken om u deze produkten te laten zien.

Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Met vriendelijke groeten

Team GM Medical bracing

DONJOY© ERGOFORM

INDICATIES
• Verstuiking en luxatie van de duim
• Rhizartrose

KENMERKEN
• Ergonomisch design
• Eenvoudige toepassing via verstelbaar “Stop Strap” systeem
• Modulair vervormbare aluminium spalk voor optimale positionering
• Distale strap om de duim te fixeren
• Geavanceerd Ozone™ materiaal, bevordert de luchtstroom
• Ademend materiaal, dit zorgt voor een goede huidverzorging en dag 
en nachtcomfort in verschillende hitte- en 
vochtigheidsomstandigheden
• Anatomisch ontworpen, biedt individuele pasvorm op materiaal
• Zonder latex
• Gewicht: 48 g
• Kan zowel links als rechts gedragen worden
• Beschikbaar in 3 maten (T0, T1 en T2)

ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)



DONJOY© RESPIFORM 

INDICATIES
• Verstuiking en trauma van de pols
• Pre- en/of postoperatieve immobilisatie
• Tendinitis

KENMERKEN
• Ergonomisch, flexibel lichtgewicht ontwerp
• Anatomisch ontworpen, biedt individuele pasvorm op maat
• Eenvoudige toepassing via verstelbare riemen en ‘’Stop Strap’’ 
systeem
• Bevat twee semi-rigide spalken en een aluminium palm spalk voor
totale pols immobilisatie
• Geavanceerd Ozone™ materiaal, bevordert de luchtstroom
• Ademend materiaal, dit zorgt voor een goede huidverzorging en dag 
en nachtcomfort in verschillende hitte- en vochtigheidsomstandigheden
• Zonder latex
• Gewicht: 104 g
• Linkse en rechtse uitvoering
• Beschikbaar in 5 maten (van pediatrie-XS tot en met XL)
ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)

DONJOY© RESPIFORM+

INDICATIES
• Verstuiking en trauma van de duim en de pols
• Peesblessures en tendinitis
• Rhizartrose
• Pre- en/of postoperatieve immobilisatie

KENMERKEN• 
* Ergonomisch, flexibel lichtgewicht ontwerp
• Anatomisch ontworpen, biedt individuele pasvorm op maat
• Eenvoudige toepassing via verstelbare riemen en “Stop Strap” systeem
• Bevat twee semi-rigide spalken en een aluminium palm spalk voor
totale pols immobilisatie
• Geavanceerd Ozone™ materiaal, bevordert de luchtstroom
• Ademend materiaal, dit zorgt voor een goede huidverzorging en dag 
en nachtcomfort in verschillende hitte- en vochtigheidsomstandigheden
• Modulair vervormbare aluminium spalken voor optimale positionering
• Klittenbad voor eenvoudige en veilige bevestiging van de duim
• Binnenvoering van zacht materiaal
• Zonder latex
• Gewicht: 116 g
• Linkse en rechtse uitvoering
• Beschikbaar in 5 maten (van pediatrie-XS tot en met XL)

ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)



DONJOY© DIGIFORM 

INDICATIES
• Eenvoudige vingerfractuur (1 tot 2 vingers) ter hoogte van 
F2/F3
• Pre- of postoperatieve immobilisatie

KENMERKEN
• Eenvoudig aan te brengen via 4 verstelbare banden en “Stop 
Strap” systeem
• Lichtgewicht, onopvallend ontwerp
• Ergonomische palm spalk biedt ondersteuning op maat
• Modulair vervormbare aluminium spalk die aangepast kan 
worden gedurende het genezingsproces
• Beschermkap voor vingeruiteinden
• Zonder latex
• Gewicht: 75 g
• Kan zowel links als rechts gedragen worden
• Beschikbaar in 3 maten (van pediatrie/XS tot en met L/XL)
ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)

DONJOY© DIGIFORM+

INDICATIES
• Verstuiking en luxatie van vingers (3 tot 4 vingers behalve de duim)
• Vingerfractuur
• Epicondylitis (vanuit neutrale positie)
• Pre- of postoperatieve immobilisatie

KENMERKEN
• Regelbare en comfortabele vingerspalk voor een selectieve 
immobilisatie van 3 of 4 vingers, aanpasbaar naar de behoefte van de 
patiënt
• Dorsale herpositioneerbare aluminium spalk voor een beter comfort 
en een betere controle van het bewegingsbereik
• Eenvoudig (met één hand) te installeren
• Regelbaar sluitingssysteem met 4 banden “Stop Strap”op de pols, voor 
een optimale immobilisatie
• Zachte binnenbekleding
• Zonder latex
• Gewicht: 139 g
• Kan zowel links als rechts gedragen worden
• Beschikbaar in 5 maten (van pediatrie-XS tot en met XL)

ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)



Onze klantendienst staat voor alle verdere informatie ter beschikking op het hierna vermelde e-mailadres 
en telefoonnummers. 

Vriendelijke groeten,
Het GM Medicale team

Add in the footer the ususal postal adress and phone number

DONJOY© CONMFORTFORM 

INDICATIES
• Pre- of postoperatieve immobilisatie
• Verstuiking en trauma van de pols

KENMERKEN
• Ontworpen in Lycra™ (lichtgewicht, duurzaam materiaal) voor comfort 
voor de patiënt en ademend voor de huid.
• Handschoenvormige spalk met verstelbare sluitriempjes.
• Aluminium palmaire spalk maakt aanpassing aan de anatomie van de 
patiënt mogelijk.
• Gemakkelijk aan te trekken (met één hand).
• Lateraal model.
• Verkrijgbaar in 5 maten (van XS tot XL).

ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)

DONJOY© CONMFORTFORM THUMB

INDICATIES
• Pre- of postoperatieve immobilisatie
• Verstuiking en trauma van pols en duim

KENMERKEN
• Deze duurzame en lichtgewicht brace is gemaakt van Lycra® 

(een comfortabel en ademend materiaal)
• Handschoenvormige brace met verstelbare banden met één 

sluiting.
• De aluminium spalken maken aanpassing aan de anatomie van 

de patiënt mogelijk.
• Gemakkelijk aan te trekken (slechts één hand).
• Lateraal model.
• Verkrijgbaar in 5 maten (van XS tot XL).

ZIE MEER (CTA: insert url link to the pdf of the product datasheet)


