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Tuff elastisk ryggortos art nr 50200
Tuff ger ett mycket stabilt stöd över ländrygg/bäcken och är utmärkt att använda till de personer
som önskar en smidig låg ryggortos med kraftigt stöd. Passar de flesta figurtyper, både dam
och herr. Ortosen kan appliceras i midjehöjd eller över bäckenet beroende på var stödet önskas.
Om ortosen avses att användas i midjehöjd, välj då en mindre storlek. Tuff har extra bred
kardborrlåsning framtill för att passa både över höft alternativt i midjehöjd. De elastiska dragbanden
är reglerbara och även de fästs mitt fram med kardborre. Tuff används vid ryggskott, ischias samt
övriga vanligt förekommande besvär i ländryggen. Tuff passar även utmärkt att använda som stöd
för höft/bäcken vid exempelvis kvarstående SI-besvär efter graviditet. Applicera då produkten längre
ner över höft/bäcken.
Instruktion till utprovaren/användaren
1.
2.
3.
4.

Sätt gördeln på plats och fäst kardborrlåsningen över magen.
Justera så det känns bekvämt.
Drag åt banden till önskat stöd och fäst dem mitt fram.
Spänn inte dragbanden för hårt. Tag av gördeln ifall det svider, skaver eller
färgförändringar uppstår i huden. Kontakta utprovaren.
5. För ytterligare information eller andra 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 användningsinstruktionerna. Kontrollera att
kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med
medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel.

Tvättråd. Maskintvätt 40 grader. Förslut alla kardborrband före tvätt. Använd ej blekmedel. Ej strykning.
Torktumla ej. Plantorkas. Använd gärna tvättpåse.

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