
Brugervejledning
Lycra Suit/dragt – SDO 
(Sensory Dynamic Orthosis)

Dato for udlevering:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om den nye 
Lycra Suit (dragt), som dit barn har modtaget 
efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den 
mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas perso-
nale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse 
med tilpasning og udlevering af dragten.

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

Lycra Suiten skal behandles rigtigt, og Sahva kan 
ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, 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

Lycra Suiten er specialfremstillet for at hjælpe dit 
barn til kontrol af høj/lav tonus. Dragten komprime-
rer kroppen, og øger på den måde bevidstheden 
om, hvor de forskellige kropsdele befinder sig.
Dragen er fremstillet efter mål, designet til netop dit 
barn – og må derfor ikke anvendes af andre.
Lycra Suiten skal hjælpe barnet til en bedre bevæ-
gelse af arme og ben. For at opnå maksimal fordel 
af dragten, er det vigtigt, den anvendes hver dag i 

begyndelsen af behandlingen. Lycra Suiten virker, 
når barnet er i bevægelse. Under hvile er der ingen 
effekt.

  Indikation
Lycra Suiten kan benyttes ved behandling og redu-
cering af forøget tonus ved neurologiske tilstande 
såsom: Cerebral parese · Erhvervet hjerneskade · 
Erhvervet rygmarvskade · Cerebellær Ataxi · Atetos 
· Spina · Bifida · Stroke · MS.

  Materialer
Lycra Suiten er fremstillet af lycraelastik sammen-
sat i forskellige paneler.

  Behandlingstid for midlertidige produkter 
Efter lægens anvisninger.
OBS: Lycra Suiten skal ikke anvendes om natten.

  Holdbarhed/levetid for varige produkter 
Lycra Suitens størrelse skal kontrolleres cirka hver 
6. måned. Producenten (Camp) har tre måneders 
tilpasningsgaranti på Lycra Suits. 

Brug af produktet
 
  Påtagning

Træk først Lycra Suiten op over knæet på det ene 
ben derefter det andet ben. Kontroller at knæpane-
lerne er centreret og placeret korrekt. Træk Lycra 
Suiten op over bagdelen og hofterne. Put en arm 
i ad gangen og træk derefter Lycra Suiten op over 
skuldrene. Kontroller at albuepanelerne er centreret 
og placeret korrekt. Kontroller at sømmene sidder 
rigtigt placeret på armene og benene og i siderne 
på kroppen. Træk den bageste lynlås op først; der-
efter den forreste lynlås. Sommetider kan det være 
lettere at starte med den forreste lynlås. Hvis der 
trækkes en plastpose over hånden og foden, kan 
armen og benet lettere glide gennem dragten.

  Aftagning
Lycra Suiten tages af ved at udføre ovennævnte 
procedure i modsat rækkefølge.
 
  Pleje af huden

Hvis Lycra Suiten er for stram, bliver hænder, fingre 
og kropsdele blålige eller føles kolde. Sker dette, 
skal dragten straks tages af. Prøv derefter at tage 
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Lycra Suiten på igen. Hvis problemerne opstår, når 
barnet får Lycra Suiten på igen, tages den af, og 
bandagisten kontaktes. Det er normalt, at man kan 
se mærker på huden langs syninger og kanter. Når 
dragten er taget af, skal mærkerne dog forsvinde 
igen efter 20 – 25 minutter.

  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 
Lycra Suitens pasform, og vi opfordrer dig derfor til 
at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever 
gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

  Særlige risici
Undgå at anvende Lycra Suiten, hvis barnet har 
hududslet eller feber. Spørg din læge til råds. Vær 
opmærksom på tegn som følelse af ubehag, for-
andringer af hudfarve og temperatur på hånd/fod, 
da det kan være tegn på cirkulationsproblemer. 
Hvis dette opstår, skal du tage Lycra Suiten af og 
kontakte bandagisten. Opståede mærker skal for-
svinde i løbet af 20-25 minutter efter, Lycra Suiten 
er taget af - ellers skal bandagisten kontaktes.

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

  Rengøring
Lycra Suiten maskinvaskes på 40° C og må ikke 
tørretumbles, men skal tørre over natten. Skal va-
skes regelmæssigt, eller når den er blevet snavset.
Anvend et mildt vaskemiddel uden enzymer.
Anvend ikke skyllemiddel. Dragten må ikke tørres i 
direkte sollys eller på radiator.

  Vedligeholdelse
Se rengøring.

  Bortskaffelse/returnering
Når Lycra Suiten ikke længere passer, eller er slidt 
op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige 
hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med 
behandling på et hospital, skal du forhøre dig på 
hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

  Ansøgningsregler
Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpe-
middel, skal du selv sørge for at søge din kommu-
ne 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 dit hjælpemiddel. 

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 ta-
ger dog det forbehold, at der ikke er sket væsent-
lige 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.
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