Sitsar
Guide för hantering och skötsel

Om din sits

Användning

Skötsel

En sits är ett individuellt anpassat
hjälpmedel som avser att ge ett
självständigt sittande då man har
nedsatt balans och/eller nedsatt
muskelfunktion.

Använd ditt hjälpmedel enligt
instruktion från ditt behandlingsteam.

Sitsen ska tvättas med ett milt
rengöringsmedel och en lätt fuktad
trasa. Vid behov kan även ett
desinfektionsmedel användas. Låt
sitsen självtorka. Använd inte
varmluftsfön, torkskåp eller liknande
då sitsen kan formförändras.

En sits främjar bål-, huvud- och
armkontroll. Sittandet har i sig en
positiv effekt på andning, synintryck
och kommunikation.

De lösa överdragen handtvättas i
max 30 grader med ett milt
rengöringsmedel eller desinfektionsmedel. Låt lufttorka.
Om något går sönder eller blir utslitet,
kontakta din ortopedtekniska
avdelning.

Begränsning/försiktighet

Allmänt

När sitsen är ny bör man till en början
använda den under kortare stunder.
Var uppmärksam på eventuella
tryckmärken. Det är särskilt viktigt om
man har nedsatt känsel och/eller inte
själv kan ändra sin sittställning.

Vid behov av nytt hjälpmedel rådfråga
ditt behandlingsteam. För bästa
service, boka tid för ditt besök oss på
ditt ortopedtekniska center.

Om tryckmärken eller rodnader inte
försvinner efter avslutad användning
kan en justering av sitsen vara
nödvändig.
Kontakta då din:
Ortopedtekniska avdelning
Förskrivare eller hjälpmedelsenhet
Om sisten är avsedd för ett barn, ber
vi dig att uppmärksamma att den inte
är godkänd att använda som ”vanlig”
bilbarnstol.

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.

© Aktiv · 646B103=SV_14.10

Kontakta oss gärna för ett personligt
möte. På vår hemsida hittar du din
närmaste Aktiv Ortopedteknik.
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