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Immo immobiliseringsortos art nr 70625
Immobiliseringsortos med kardborrlåsning för enkel anpassning. Ortosen består av tre delar som
enkelt kan fästas samman för att passa olika storlekar/omfång på benet. Den bakre delen med två
aluminiumskenor, är formskuren för bättre komfort och passform. Har även två sidoskenor för ökat
stöd. Skenorna är lätt urtagbara och formbara. Fixeras med hjälp av kardborrband genom sölja mitt
fram. Passar både vänster och höger knä.
Utprovarinstruktion
1. Ta isär de tre delarna som bilden visar. Placera den bakre delen bakom benet med skenorna i 		
centrerat läge. Vid behov kan metallskenorna böjas mot t ex en bordskant.
2. Placera sidostyckena så att ortosen överlappar mitt fram över lår och vad och med knäskålen i
den öppna delen.
3. Spänn och fäst kardborrebanden. Först det strax över knät, därefter det strax under knät, sedan 		
det översta och sist det understa.
4. Kardborrebanden kan klippas av till önskad längd.
5. OBS. Vid behov kan även sidoskenorna böjas till önskad form.
Användarinformation
Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt
utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan
sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Kontrollera att kardborrebanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt
kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel.
Använd enbart knäortosen enligt de föreskrifter som läkare/utprovare angett. Ändra aldrig
inställningen utan läkares/utprovares inrådan. Kontakta alltid läkare/utprovare ifall frågor
uppkommer eller om biverkningar uppstår. Kontakta läkare/utprovare om hudirritation uppstår.
Undvik att
använda hudkräm för att minska påverkan på bandaget. Använd inte knäortosen vid bad/dusch.
Tvättråd
Handtvätt, plantorkas. Fäst kardborrebanden vid tvätt.
Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE.
Medicinteknisk produkt klass 1,
icke steril.
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