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Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om den nye 
hofteortose, dit barn 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 hofteortosen.

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.

Hofteortosen 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

Forbedre holdning og stabilitet når man sidder og 
står. Forbedre gang for gående børn. Forbedre 
hofteledsplacering - og dermed hindrer hoften i at 
gå af led (luksation), ved at holde benene spredte.

  Indikation
Børn og teenagere med cerebral parese der er 
spastiske, efter hofteoperationer (post operativt) og 
andre neuromuskulære sygdomme.

  Behandlingstid for midlertidige produkter 
Lægen bestemmer, hvor mange timer ortosen 
skal benyttes i døgnet. Antallet af timer kan variere 
afhængig af diagnosens sværhedsgrad, genoptræ-
ningsmål og brugerens tolerance overfor ortosen. 
Det anbefales dog, at barnet har ortosen på 
mindst seks timer pr. dag; helst i den periode hvor 
barnet er mest aktiv. Ortosen kan også ordineres til 
natbrug for at forhindre benene krydser (saksebe-
vægelser).

  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

Efter bandagistens anvisninger. Bedste effekt op-
nås ved at bære ortosen under tøjet.

  Aftagning
Efter bandagistens anvisninger.

  Pleje af huden
Røde mærker der opstår efter brug af ortosen skal 
forsvinde 20 -30 minutter, efter ortosen er fjernet. 
Oftest ses de røde mærker på indersiden af lårene 
under lårmanchetten. Kontakt din bandagist hvis 
mærkerne ikke er forsvundet 20 - 30 minutter 
efter, ortosen er fjernet. Huden skal holdes ren og, 
så vidt mulig, tør da fugt kan give hudproblemer. 
Vask huden med en parfumefri hudvenlig sæbe, og 
smør huden med en god parfumefri lotion dagligt.

  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 hofteorto-
sens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kon-
takte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener 
eller vurderer, at ortosens pasform er forringet.

  Særlige risici
Stram ikke velcrobåndene for hårdt. Du skal kunne 
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få dine fingre på den ene hånd ind mellem polstrin-
gen og maven.
 
  Allergi

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

  Rengøring
Polstringen på ortosen kan tages af og håndva-
skes i koldt vand med mild sæbe. Polstringen skal 
lufttørre. Det er muligt at anskaffe ekstra polstring 
gennem din bandagist. Ortosens plast- og metal-
dele kan rengøres med vand og sæbe samt hus-
holdningssprit. Undgå direkte varme på plasten.

  Vedligeholdelse
Velcrolukninger skal altid holdes lukket, for at der 
ikke skal sætte sig snavs og fnug i materialet. 
Dette vil forlænge lukningernes holdbarhed.

  Bortskaffelse/returnering
Når hofteortosen 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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