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Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye 
korset, som du har modtaget efter lægelig ordina-
tion. Pjecen skal supplere den mundtlige vejled-
ning, du har fået af Sahvas personale - eller andet 
sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning 
og udlevering af korsettet.

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.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke 
påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er an-
vendt 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

At stabilisere rygsøjlen.

  Indikation
Nyopererede neuromuskulære scolioser (lateral 
deviation af rygsøjlen). 

  Materialer
Korsettet er opbygget i termoplastisk materiale, der 
er foret med en blød polstring indvendigt. 

  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

Påtagning (liggende)
• Tag undertrøjen på og sørg for, der ikke er folder.
• Rul om på den ene side.
• Rygskjoldet skubbes så langt ind under ryggen    
   som muligt. 
• Kontroller at taljemarkeringen er ud for taljen.
• Rul tilbage på ryggen i rygskjoldet. 
• Forskjoldet sættes nu på ved at styrerne føres ind 
i  
   beslagene på bagskjoldet. 
• Velcrostropperne (tre styk i hver side) strammes.     
   Korsettet skal sidde så stramt som muligt med  
   jævnt tryk.
• Korsettet skal stå en centimeter åben i hver side.

  Aftagning
• Løs alle stropperne.
• Tag fat i begge sider af forskjoldet og løft dette af. 
• Rul om på den ene side og tag rygskjoldet væk. 

  Pleje af huden
• Tag bad hver dag (brusebad eller karbad).
• Bær altid en bomuldstrøje, uden søm, nærmest 
   kroppen.
• Skift undertøj ofte.
• Anvend altid trusser uden på korsettet (bleer kan 
   af hygiejniske årsager anvendes under korsettet).
• Brug ikke pudder under korsettet.
• Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, at 
   den er trængt helt ind i huden, før korsettet  
   tages på.

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

Trykmærker, der ikke forsvinder efter 20 minutter,  
er tegn på for højt tryk og kan udvikle sig til tryksår.

  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.

  Pleje af korsettet
Korsettet skal gøres rent hver dag både indvendigt 
og udvendigt. Du kan vaske det med almindelig sæ-
beopløsning. Skyl grundigt for at undgå sæberester, 
der kan irritere huden. Tør bagefter med frottéhånd-
klæde eller viskestykke. Hvis skumgummien har 
suget vand, skal det presses ud. Lad ikke korsettet 
tørre ved et varmeelement eller i solen, da korsettet 
i så fald kan blive blødt og ændre form.

  Bortskaffelse/returnering
Korsettet kan afleveres eller sendes til en af Sahvas 
afdelinger, når det ikke længere passer eller er slidt 
op, hvis du ikke selv ønsker at beholde eller bort-
skaffe det.
 

Reparation/Fornyelse af produkt

  Ansøgningsregler
Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpe-
middel, 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. Kom-
munen 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, foretager 
Sahva korrektioner uden beregning, indtil det pas-
ser. 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 væsentlige 
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.

Sahva opfylder gældende EU-krav
til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse 
med de gældende krav for medicinsk udstyr 
i klasse I og lever op til kravene i Europa-
Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, 
bekræftes det herved, at Sahva efterlever de 
gældende krav for individuelt fremstillede produkter 
efter mål. 

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag 
XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan 
til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

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


