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Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din lyske-
brok ortose, som du har modtaget efter lægelig 
ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige 
vejledning, du har fået af Sahvas personale - el-
ler andet sundhedspersonale - i forbindelse med 
tilpasning og udlevering af lyskebrok ortosen.

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.

Ortosen 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

Anvendes som støttende ortose. Kan også an-
vendes til at holde brokket inde på plads, så man 
undgår afklemning af brokket.

  Indikation
Anvendes ved lyskebrok (inguinalhernie). For 
eksempel før operation eller hvor operation ikke 
er mulig. Hos mænd kan brokken undertiden nå 
helt ned i pungen (scrotum). Hertil kan man få et 
suspensorium som støtter pungen, så den ikke 
føles tung.

  Materialer
Findes til højre eller venstre side eller dobbelt, hvis 
der er brok i begge sider. Den består af en pude, 
som holdes inde på brokket, og en rem som sidder 
rundt om hofterne. Der er en lårrem, som holder 
puden og brokbindet godt på plads.

  Behandlingstid for midlertidige produkter 
Efter lægens anvisninger.

  Holdbarhed/levetid for varige produkter 
Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, 
hvis du behandler det efter forskrifterne, og din 
krop ikke forandrer sig væsentligt. 

Brug af produktet
 
  Påtagning

Ortosen kan tages på enten liggende eller stående. 
Når man ligger ned, falder brokket som regel på 
plads, hvorved det er lettere at stramme ortosen til, 
så man undgår afklemning af brokket. Hofterem-
men lukkes først, hvorefter lårremmen lukkes. Skal 
sidde så stramt, at brokket bliver holdt på plads.

  Aftagning
Løs forsigtigt lårremmen først, hvorefter hofterem-
men løsnes. Tag derefter ortosen af.

  Pleje af huden
Huden vaskes dagligt med uparfumeret, mild 
sæbe.

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

  Særlige risici
Risikoen ved at have lyskebrok er, at en mindre del 
af tarmen kan afklemmes i brokket således, at der 
opstår et indeklemt brok. Sørg for at hele brokket 
er på plads, inden ortosen strammes til.
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  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
Ortosen kan vaskes i håndvarmt vand med mild 
uparfumeret sæbe og tørres på et håndklæde nat-
ten over.

  Bortskaffelse/returnering
Når ortosen 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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