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Atle Mage art nr 50105
Semielastisk ryggortos som ger god stabilitet och bekvämt stöd över ländryggen. Passar personer
med större/förslappad buk samt under/efter graviditet då ortosen har ett format framparti som
går att justera efter bukens storlek. Atle Mage fästs med kardborrlåsning i höger och vänster sida.
De breda elastiska dragbanden är reglerbara och fästes fram/under magen med kardborre. De två
urtagbara ryggskenorna kan formas efter ryggens kontur. ”Atle Mage” används vid ryggskott, ischias
samt övrigt vanliga förekommande besvär i ländryggen. Kan även användas för att ge extra stöd för
en större/förslappad buk, vid graviditet eller för personer som har mindre bråck.
Instruktion till utprovaren/användaren
•
•
•
•
•
•

Fäst kardborrlåsningen på ena sidan av frampartiet, sätt gördeln på plats och fäst kardorrlåsningen på den anda sidan av frampartiet.
Justera kardborrlåsningen mot frampartiet så att önskad form över magen uppnås och det
känns bekvämt.
Dag åt banden till önskat stöd och fäst dem mitt fram.
Forma ryggskenorna efter ryggens kontur.
Spänn inte dragbanden för hårt. Tag av gördeln ifall det svider, skaver eller färgförändringar
uppstår i huden. Kontakta utprovaren.
För ytterligare information eller frågor, kontakta utprovaren.

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 användarinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden
är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig
persnal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel.
Tvättråd. Maskintvätt 40 grader, tag ur ryggskenorna och
fäst alla kardborrband före tvätt, använd tvättpåse. Använd
ej blekmedel. Ej strykning. Torktumla ej, plantorkas.

Denna produkt följer medicintekniska direktivet 93/42/CEE.
Medicinteknisk produkt klass 1,
icke steril.
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