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HemiSafe skulderortos art nr 20100
HemiSafe är en funktionell skulderortos speciellt framtagen för användning vid skuldersmärta efter stroke. HemiSafe ger ett bekvämt stöd för
axeln samtidigt som den medger användaren att fritt röra sin arm vid dagliga aktiviteter. HemiSafe är möjlig att ta på och av med en hand och
användes direkt mot huden eller ovanpå ett linne/undertröja utan ärm. Den kan även bäras utanpå kläderna.
En liten kudde medföljer som kan appliceras under armhålan om ökad abduktion önskas.
Instruktion till utprovaren
1. Mät användarens mått runt överarmen. För att anpassa armdelen (A) till rätt storlek och för att få
hjälp att ”lyfta” armen, förslut armdelen nedanför armbågen och drag den försiktigt uppåt. Armdelen
ska sitta tight men inte för hårt. Markera gärna förslutningens placering (A1) med en penna som hjälp
för användaren.
2. Trä på armdelen nedifrån och se till att överarmen ”lyfts” med upp i lämpligt läge.
3. Anpassa bröstbandet (B) vars funktion är att hålla ortosen på plats. Fäst bröstbandets ände löst framtill
mot axeldelens kardborrfästning (D), (svarta zick-zack markeringar mot varandra). Innan bröstbandet
spänns åt, kontrollera längden: öppna D-ringens fäste (B1) och korta av bröstbandet ifall det är för
långt. D-ringens placering bör vara strax framför armhålan. Spänn därefter bröstbandet vid (B2) så
det sitter bekvämt runt bröstkorgen, ej för hårt.
4. Drag skulderbandet (C) lugnt och försiktigt snett utåt/nedåt så att önskat stöd och ”lyft” uppnås
i armen/axeln. Skulderbandets funktion är att fixera armen/axeln i rätt läge. Se till att det mittersta
kardborrefästet (C1) fäster mot bröstbandet. Fäst därefter skulderbandets yttersta del framtill.
5. Vid behov kan armkudden (E) fästas under armen ifall ökad abduktion önskas.
6. Rekommendera användaren att stå framför en spegel vid påtagning. Informera att det underlättar
mycket om armdelen är fästad enligt anvisning och att bröstband och skulderband är lätt fästade vid
varandra.
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Instruktion till användaren
1. Se till att armdelens kardborrfäste (A1) är stängt enligt markering från utprovaren och att bröstband
(B) och skulderband (C) är lätt fästade vid varandra för att lättare få tag i skulderbandet när det ska
sträckas. Stå gärna framför en spegel när du tar på ortosen.
2. Trä på armdelen (A) nedifrån och dra den upp över axeln. Du ska känna att överarmen följer med en
bit upp.
3. Fatta tag i bröstbandet (B) och kontrollera att det ligger rätt över ryggen. Fäst bröstbandet framtill mot
axeldelen (D) med de svarta zick-zack markeringarna mot varandra. I det här momentet ska
bröstbandet vara utsträckt i sin fulla längd.
4. Spänn/efterjustera bröstbandet så det känns bekvämt med hjälp av kardborrefästet vid
plastsöljan (B2).
5. Fatta tag i skulderbandet (C). Se till att kardborrfästet är loss från bröstbandet. Drag skulderbandet
långsamt snett utåt/nedåt tills att önskat stöd och ”lyft” uppnås i armen/axeln. Därefter framåt
så att det mittersta kardborrfästet (C1) fäster vid armhålan. Fäst till slut skulderbandets yttersta
kardborrfäste framtill. Vid behov kan armkudden (E) fästas under armen.
6. För ytterligare information eller andra frågor kontakta din utprovare.
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 kardborrbanden är
fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinsktkunnig personal vid
användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel.
Tvättråd. Maskintvätt 40 grader. Använd ej blekmedel.
Ej strykning. Torktumla ej. Plantorkas. Förslut alla
kardborrband före tvätt. Använd gärna tvättpåse.

Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE.
Medicinteknisk produkt klass 1,
icke steril.
Tillverkad av:
PRIM, S.A.
Pol. Ind. No. 1
28939 Mostoles
Spain
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