
Hamnplanen 24 
SE-260 40 Viken

info@nordicare.se 
www.nordicare.se

Tel +46 42 35 22 20 
Fax +46 42 35 22 21

R
ev

. 
20

10
-0

9-
20

Höftortos passande både män och kvinnor. Ortos-leden är justerbar i flexion och extension från
0-90 grader. (varje 15 grader). Alternativt kan leden fixeras i ett läge. Ledens skänklar har glidspår
för steglås positionering. Ledens övre skänkel kan monteras i tre utgångslägen, neutral alternativt
10 graders flexion/extension. Önskad abduktionsvinkel ställes in i fyra alternativ: 0  - 15 - 30 grader 
eller fri rörlighet. Ortosen har en mjuk utbytbar polstring. 
 
Utprovarinstruktion
Se guide på baksidan för montering av leden. 
• Den mekaniska leden skall stämma överens med den anatomiska leden. Vinkeln justeras med   
 hjälp av skruvarna i glidspåren.
• Ifall markeringarna vid hålen efter användning blir svårlästa är de numrerade som klockan
 från 1–12.
• För begränsad extension/flexion av leden används en skruv på ledens framsida. För total låsning   
 används två skruvar.
• Abduktionen justeras stegvis om 15 grader med hjälp av en skruv i den laterala delen av leden.

Användarinformation
• Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt
 utbildad person. Ta inte av ortosen utan läkares/utprovares tillstånd.
• Initial utprovning av denna ortos skall göras av medicinskt utbildad personal/läkare/   
 ortopedingenjör.
• Läkare eller medicinskt utbildad person avgör hur länge ortosen skall användas.
• För att fungera korrekt är det viktigt att rätt storlek används. 
• Tag omedelbart av den ifall färgförändringar sker i huden eller andra problem relaterade till blod-
 cirkulation eller hudirritation uppstår.
• Kontakta alltid läkare eller utprovare ifall några tveksamheter eller sidoeffekter uppstår. 
• Ortosen skall aldrig användas för annat än den avsetts för. Låt inte barn leka med den. 
• Ortosen är avsedd att användas på en patient. Om läkare/utprovare tillåter att ortosen tas av
 tillfälligt, bada eller duscha ej med ortosen på för att undvika skador på de rörliga delarna. 
• Det är viktigt att ortosen regelbundet kontrolleras av ortopedingenjör. Inför varje användning, se
 till att alla delar är hela och rena och att alla skruvar sitter fast. Ifall de lossnat kontakta ortoped-
 ingenjör för justering.
• Av hygieniska skäl är det lämpligt att använda bomullskläder under ortosen.

Tvättråd
Torka av delar av metall, plast och skum med en fuktig trasa. Torka med torr trasa. Skölj inte med 
vatten. Använd ej lösningsmedel. Undvik smuts och fett på de rörliga delarna. 
Polstring maskintvätt 40 grader.
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Denna produkt följer medicintekniska 
direktivet 93/42/CEE. Medicinteknisk 
produkt klass 1, icke steril.

Dovre Höftortos art nr 60201



Monteringsanvisning

Dovre framifrån                               Höftkorg bakifrån

Tabell skänkelinställningSkruvförband för fastsättning   
av D-ring på höftkorgens front.

Skruvförband för baksida
höftkorg och lårdel.

Skruvförband för nedre 
skänkelinfästning.

Skruvförband för övre
skänkelinfästning.

En längre version av B att användas för
fastsättning av D-ring på lårdelens framsida.

Illustrationer visar montering för 
vänster höft. Kan även monteras 
för höger höft.


