
Brugervejledning
Kosmetisk/æstetisk delhåndsprotese 
(fingerprotese)

Dato for udlevering:



 

 
 
 

Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye 
æstetiske protese, som du har modtaget efter læ-
gelig ordination. Pjecen skal supplere den mundt-
lige vejledning, du har fået af Sahvas personale - 
eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med 
tilpasning og udlevering af protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen 
opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal 
hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt 
igennem.

Æstetiske proteser skal behandles rigtigt, og Sahva 
kan ikke påtage sig ansvar for proteser, der ikke er 
anvendt i overensstemmelse med vejledningen. 
Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny 
fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du 
naturligvis velkommen til at kontakte os. 

Beskrivelse af produkt
 
  Funktion

Kosmetisk og som hjælp til øget grebsfunktion, 
da protesen fungerer som opposition - det vil sige 
hjælp til den anden side - og dermed skaber et 
modhold. Endvidere som hjælp ved tastearbejde.
 
  Indikation

Ved vristamputation, delhåndsamputation, finger-
amputation med god stumplængde
 

  Materialer
Homogen silikone, negle i akryl.

  Holdbarhed/levetid for varige produkter 
Protesen forventes at holde minimum et år, hvis 
du behandler det efter forskrifterne, og din krop 
ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, 
er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks 
måneder. 

Brug af produktet
 
  Påtagning

Ved lang stump tages håndlotion (uden allergifrem-
kaldende stoffer) på stumpen, og protesen skrues 
langsomt på (fra side til side). Ved kort stump 
fugtes denne med vand eller sprit, og protesen 
skrues på. 
Det er vigtigt, at protesen er helt i bund og sidder 
korrekt, samt at der ingen luft er tilbage indvendigt. 
Det er vigtigt, at protesen IKKE trykkes på, da den 
så kan revne. Husk altid at skubbe den på som 
beskrevet ovenfor.

  Aftagning
Der dannes en lille luftlomme ved at knibe en 
”hudfold” i protesen; dette gør, at du forsigtigt kan 
skubbe protesen af. Der kan eventuelt anvendes 
sæbevand, der hældes ned i folden, hvorefter pro-
tesen skubbes af. Ved en lang stump kan det være 
svært at knibe en ”hudfold”, og en strikkepind kan 
med fordel anvendes til at slippe luft ind

  Pleje af huden
Huden vaskes med mild sæbe uden allergifrem-
kaldende stoffer og smøres med mild lotion. Ved 
hudforandringer kontakt egen læge eller Sahva.  
Det er vigtigt, at protesen ikke bruges om natten.

  Forandring af kroppen
Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er 
barn eller voksen. Visse typer medicin og syg-
domme kan påvirke kroppens væskebalance og 
volumen.  
Alt sammen kan være med til at ændre protesens 
pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte 
Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller 
vurderer, at protesens pasform er forringet.
 

Gå ind på www.sahva.dk eller ring på 70 11 07 11  
og få oplyst din nærmeste Sahva afdeling



  Særlige risici
Der kan opstå hudgener, hvis hygiejnen ikke er 
god.
  Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse 
dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn 
til din allergi ved valget af de materialer, der har 
kontakt med huden.

  Rengøring
Protesen vaskes som ved almindelig håndvask 
med mild sæbe uden farvestof og parfume. Der 
kan med jævne mellemrum anvendes sprit til at 
rengøre protesen.

  Vedligeholdelse
Protesen kan få permanente misfarvninger som 
følge af cigaretrøg, læder- og stoffarver, spritpenne 
og tryksværte fra aviser. Forsøg at undgå disse ting 
på protesen. I tilfælde af at protesen får revner, eller 
at neglen løsner sig, må du ikke reparere den selv. 
Kontakt i stedet Sahva. Anvendes neglelak er det 
vigtigt, at det kun kommer på neglen. Anvend kun 
neglelakfjerner UDEN acetone. Protesen bør ikke 
opbevares i nærheden af børn eller kæledyr

  Bortskaffelse/returnering
Når den æstetiske protese ikke længere passer 
eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva.  
 

Reparation/Fornyelse af produkt

  Ansøgningsregler
Hvis du skal have repareret eller fornyet din æste-
tiske protese, skal du selv sørge for at søge din 
kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig 
gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug 
for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til 
at få betalt protesen. 

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes ma-
teriale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke 
defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.
Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, fore-
tager Sahva korrektioner uden beregning, indtil 
det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, 
fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning  

– dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi 
tager dog det forbehold, at der ikke er sket væ-
sentlige  
 
forandringer af kroppen, i den tid det har taget at 
fremstille hjælpemidlet. 

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov 
med hensyn til garanti og reklamationsret.

Gå ind på www.sahva.dk eller ring på 70 11 07 11  
og få oplyst din nærmeste Sahva afdeling


