Bostonkorsett
Guide för hantering och skötsel

Om din korsett

Användning

Skötsel

Korsetten du har fått stabiliserar och
korrigerar ryggraden. Målet när vi
anpassar korsetten, är att minska
kröken till hälften under tiden korsetten
används. Det som påverkar hur
mycket man kan korrigera kröken är
dels placeringen av kröken och hur
mjuk din rygg är.

Använd ett linne eller t-shirt utan
sömmar under korsetten då det blir
mer skonsamt mot huden.

Torka av korsetten med ljummet vatten
och mild tvål. Låt lufttorka. Använd ej
varmluftsfön eller andra värmekällor
– då kan plasten formförändras.

Målet med hela behandlingen är att
förhindra att kröken blir större än vad
den var vid behandlingens början.

Kontrollera att ”intagen” i midjan ligger
rätt och börja med att spänna det
mittersta bandet innan du spänner de
andra. Efterspänn vid behov. Korsetten
ska sitta så hårt att banden inte slakar
vid yttre påverkan. Använd gärna våra
hjälplinjer då du spänner banden. En
löst sittande korsett skaver lätt och
åker gärna upp för högt.
Korsetten ska användas 23 timmar per
dygn. Under 1 timme kan korsetten
vara av för att du ska kunna duscha,
lufta huden och tvätta av korsetten.

Om något går sönder eller blir utslitet
kontakta oss och boka en kostnadsfri
justeringstid.

Begränsning/försiktighet

Allmänt

Tryckmärken får gärna vara röda och
över stora ytor men de ska inte vara
blå, små eller finnas runt höftbenen.
Får du skav eller tryck som gör att du
inte kan använda korsetten ta då
kontakt med oss och boka tid för en
kostnadsfri justering.

Vid behov av nytt hjälpmedel rådfråga
din läkare. För bästa service, boka tid
för ditt besök hos oss på ditt ortopedtekniska center. Får du förhinder, var
god och avboka i tid så att andra
patienter har möjlighet att få service.
Sätt av ordentligt med tid för ditt besök
hos oss.
Du är alltid välkommen att ringa oss
om du har frågor angående ditt
ortopedtekniska hjälpmedel.

Kontakta oss
Vi på Aktiv Ortopedteknik är glada över
att kunna hjälpa dig. Vi har lång
erfarenhet, stort produktkunnande och
vill alltid ge dig bästa service.
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Kontakta oss gärna för ett personligt
möte. På vår hemsida hittar du din
närmaste Aktiv Ortopedteknik.
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