
FREJKA – abduktionsortos
60232

Utprovarinstruktion
Sätt på skenan/plastortosen som en blöja med barnets höftled 
i önskad abduktion. Fixera skenan med byxan (Fig. 1) genom 
att fästa byxans kardborrband mot motsvarande band på 
skenan. De långa axelbanden skall sitta mot barnets rygg. Fäst 
axelbanden i motsvarande snabblås på magen. Banden justeras 
till önskad längd. Reglera slutligen de fyra sidobanden över 
magen och fäst med hjälp av tryckknappar.

Användarinstruktion
1. För att fungera korrekt är det viktigt att rätt storlek används. 
2. Tryck inte ihop ortosen för tight mot låren. Tag omedelbart 
av den ifall färgförändringar sker i huden eller andra problem 
relaterade till blodcirkulation eller hudirritation uppstår.
3. Axelbanden öppnas/stängs med snabblåset. Ändra inte 
längden på axelbanden utan utprovarens medgivande.
4. Kontakta alltid läkare eller utprovare ifall några tveksamheter 
eller sidoeffekter uppstår. 
5. Ortosen skall aldrig användas för annat än den avsetts för. Låt 
inte barn leka med den. Ortosen är avsedd att användas för en 
patient. Återanvänd den ej på flera patienter.
6. Då ortosen sitter på ett barn måste ortosen regelbundet 
kontrolleras av en ansvarig vuxen.
7. Undvik användning av cremer under behandlingstiden. 
Ortosen skall ej användas när barnet badas eller duschas.
8. Förskrivning samt rekommendation om användning av denna 
produkt skall göras av medicinskt utbildad person. 
9. Initial utprovning av denna ortos skall göras av medicinskt 
utbildad personal/läkare/ortopedingenjör.
10. Läkare eller medicinskt utbildad person avgör hur länge 
ortosen skall användas.
11. Ordination om hur länge ortosen skall användas per dag 
måste följas.

Indikation
Medfödd höftluxation/subluxation. Höftdysplasi.

Material
Bomull 53%, Polyamid 17%, Polyuretan 12%, Polyetylen 10%, PVC 
5%, Polyester 3%. Latexfri.

Höftabduktionsskena som används för att 
positionera höftlederna hos barn med höftdysplasi 

för att motverka höftledsluxation.  

Fig. 1. Byxa
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Måttagning

Skötsel och råd
Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att 
vidhäftningsförmågan inte försämrats. Kontrollera regelbundet 
att band och snäpplås är hela och fungerar. 

Hudvård:
- Huden skall ej bli skavd eller irriterad vid tryckpunkterna.
- Det är viktigt att se över barnets hud minst en gång om dagen. 
- Beakta särskilt följande områden; skuldror, nacke, rygg, bröst, 
höft, baksidan av knäna, ben och anklar. 
- Användning av salvor eller puder bör göras i samråd med 
utprovare/läkare.
- För bättre bekvämlighet och hygien samt för att skydda huden 
är det lämpligt att använda byxa med ben av bomull under 
ortosen.

Råd vid bad:
- Bada barnet så kort tid som möjligt för att minimera tiden utan 
ortosen på plats.
- Massera försiktigt barnets hud vid tryckpunkterna för att mjuka 
upp musklerna.

Tvättråd
Förslut alla kardborreband före tvätt. Byxan tvättas i maskin 40°. 
Skenan torkas av med mjuk fuktig trasa, använd milt tvättmedel.

Storlek Skenans bredd (cm) Mått mellan knän (cm)

X-Small 14 15-18

Small 16 17-20

Medium 18 19-22

Large 20 21-24

X-Large 24 24-28


