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Birk Trygg art nr 50352
Hyperextensionsortos som används för att begränsa/kontrollera flexion och sidorörlighet i den
thoracolumbala delen av ryggraden.

Ortosen är enkel att justera för bästa passform:
• Den nedre bygeln går att ställa in i rörligt alternativt fixerat läge. Vid inställning i rörligt läge 
   uppnås en mer bekväm ortos, speciellt vid sittande.
• Den övre bygeln går att justera i vidd, dessutom går den att ställa i olika vinklar för att uppnå 
   bästa passform över bröstkorgen.
• Produkten är justerbar i höjd. Polstringen i sidan är delad och kan positioneras i önskat läge.
• När skruvarna lossats kan de sitta kvar i sina glidspår vid inpassning av ortosen.

När ortosen väl är inprovad sköts av- och påtagning via två spännen. Ett knäpplås och ett spänne 
som av säkerhetsskäl är fjäderbelastat i sitt låsta läge, vilket ger en säkrare produkt.

Utprovarinstruktion

Börja med höftbygeln vilken kan ställas in i rörlig respektive fixerad position. I rörligt läge blir den 
mer bekväm, särskilt vid sittande ställning. Öppna tryckknappen för att komma åt att lossa skruven 
med den bifogade insexnyckeln. Vid önskat rörligt läge, lossa skruven helt. 
Justera därefter höjdinställningen som är steglös. I de yttersta lägena behöver den bifogade 
distansplattan användas under spännet på vänster sida för att fästpunkterna för spännet ska hamna 
i samma nivå. 
Justera till sist den övre bygelns vidd och vinklar. Lossa justeringsskruvarna försiktigt så kan ortosen 
enkelt finjusteras på patienten då plastbrickorna ger ett visst glidmotstånd. 
Frigör bygeln på vänster sida genom att trycka in det blå snäpplåset. Fäst bandet på höger sida. 
Anpassa ryggbandets längd och finjustera tills önskat stöd uppnås med vänstra spännet i låst läge. 
Se till att ryggplattan centreras.

Medföljer: insexnyckel, distansplatta samt 2 extra skruvar med plastbrickor.

Tvättråd. Torkas av med mjuk fuktig trasa.
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Tillverkad av:
PRIM, S.A.
Pol. Ind. No. 1
28939  Mostoles
Spain

Denna produkt följer medicin-
tekniska direktivet 93/42/CEE. 
Medicinteknisk produkt klass 1, 
icke steril.
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Användarinstruktion

Lossa först spännet på vänster sida genom att trycka in det blå snäpplåset. Placera ryggkorsetten 
enligt utprovarens anvisning med nedre bygeln mot höftbenen och den övre bygeln över bröstet. Ta 
med höger hand tag i öglan i änden på ryggbandet och knäpp fast bandet på höger sida. Se till att 
ryggplattan hamnar mitt på ryggen. För sedan fram bygeln på vänster sida tills den snäpper fast.

Förskrivning samt rekommendation om användning av denna produkt skall göras av medicinskt 
utbildad person. Utprovning bör göras av/under ledning av ortopedingenjör/tekniker eller annan 
sjukvårdspersonal. För bästa resultat, följ användningsinstruktionerna. Rådgör med medicinskt 
kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel. Använd inte 
ortosen på tryckpunkter eller områden med irriterad hud. Av hygien- och bekvämlighetsskäl är det 
lämpligt att bära ett bomullsplagg under ortosen. Undersök regelbundet bältet och låsanordningen 
och se till att de är fria från smuts eller annan skada. Kontrollera att kardborrbandet är fritt från 
smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Samtliga justeringsmöjligheter bör regelbundet 
kontrolleras av utprovaren så att de ej har rubbats ur sina lägen.

Tvättråd. Torkas av med mjuk fuktig trasa.
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