
Brugervejledning
Scapula Alata ortose 

Dato for udlevering:



 

 
 
 

 

Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om din nye 
scapula alata ortose, som du 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 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

Scapula betyder skulderblad, og Alata betyder 
vingende. På dansk kaldes denne tilstand ”engle-
vinge”. Formålet med behandling med ortose er, at 
holde det vingende skulderblad inde på plads for  
at muliggøre genoptræning af den svækkede  
muskulatur.   
 
Ortosen er udformet så den omslutter brystkassen 
med en plastskal, som lukkes med to velcrobånd. 
Denne forstærkes med en bøjle i enten kulfiber 
eller stål omkring den implicerede side med hold 

bagpå skulderbladet og modhold foran under 
kravebenet. 

  Indikation
Målgruppen for behandling med en ortose er 
patienter med et vingende skulderblad (scapula 
alata).

En scapula alata opstår som følge af en markant 
svækkelse, af de muskler, der styrer skulderbladet. 
Alt efter hvilke muskler der er påvirket, udmønter 
det sig ved at skulderbladet vinkler i forskellige 
retninger, med gener/problemer til følge.

I nogle tilfælde opstår en scapula alata spontant 
uden nogen kendt ydre påvirkning, i andre tilfælde 
er det en ulykke eller virus, der er årsagen.

Ortosen skal altid ordineres af en læge, og det er 
den ordinerende læges beslutning i hvilke tilfælde, 
en behandling med ortose skønnes gavnlig; dette 
være sig også i tilfælde af anden diagnose end 
Scapula Alata.

  Materialer
• Korset i termoplast.  
• Ramme i kulfiber eller stål.
• Nitter i kobber og stål.
• Puder og pelotte i skumplast.
• Underfald i skumplast overtrukket med skind.
• Velcrobånd. 
 
Ortosen bliver fremstillet individuelt over en gipsko-
pi af din brystkasse/ryg.
 
  Behandlingstid for midlertidige hjælpemidler 

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. For børn, der 
vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret 
til seks måneder.  
  
Brug af produktet
 
  Påtagning

Inden påtagning af ortosen, anbefaler vi, du ifører 
dig en stramtsiddende T-shirt eller undertrøje, da 
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dette gavner både hygiejne og komfort. 
Når du har trukket ortosen på, sørg for at underfal-
det ved lukningen havner inden under plastkanten, 
og stram så de to velcrobånd.  
 
  Pleje af huden

Da huden på overkroppen er lukket inde det meste 
af dagen, er det vigtigt at holde den ren og tør for 
at undgå hudproblemer. Det kan anbefales at have 
en ekstra T-shirt med i tasken, så du kan skifte en 
eventuelt fugtig T-shirt ud i løbet af dagen.

  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 ge-
ner eller vurderer, at ortosens pasform er forringet.

   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
Hvis der altid bæres en T-shirt under ortosen, er 
den ikke så rengøringskrævende. Man kan tørre 
den af med en hårdt opvredet klud med varmt 
vand. Ved lugtgener tilsæt eventuelt en smule Ro-
dalon. Vær forsigtig omkring de påklistrede puder 
og underfald under rengøringen.

  Vedligeholdelse
I de påsatte velcrobånd vil der efterhånden samle 
sig ”fnuller”, som gør, at de ikke holder så godt 
sammen. Fjern eventuelt dette ved at børste det 
ud med en stiv børste.

  Bortskaffelse/returnering
Når scapula alata ortosen ikke længere passer, 
eller behandlingen ophører, 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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