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Brukarinformation



En FRAKTURORTOS är ett individuellt anpassat behandlingshjälp-
medel som används efter behandling med gips eller annan fixering 
av vissa arm- och benbrott.
Syftet med frakturortosen är att stimulera läkning, motverka fel-
ställningar och ge möjlighet till tidig rörlighet i närliggande leder.

 
Ortosen kan se ut på olika sätt. Din ortos är utformad för att passa 
dig och för att uppnå bästa möjliga funktion med avseende på dina 
förutsättningar.

ANVÄNDARINSTRUKTION
Ortosen ska sitta på hela dygnet om du inte fått annan instruktion 
av din läkare.
Du bör vara observant på och kontrollera så att skav och andra 
obehag inte uppstår. Om passformen förändras, exempelvis på 
grund av avsvullnad eller om ortosen på något annat sätt inte 
känns bra, måste du kontakta Ortopedteknik för kontroll och 
eventuell justering.
    



RENKÖRNING OCH SKÖTSEL av ortosen kan utföras om och när 
du får ta av den. Den kan då tvättas av med ljummet vatten och 
mild tvål. Under ortosen, närmast huden, används en strumpa – 
bomullstrikå eller tubgas. Strumpan byts i samband med rengörning 
av ortosen.

Alla hjälpmedel är ett lån och ska lämnas tillbaka till ortopedteknik 
när de inte längre används.

FRÅGOR om hur din ortos ska användas och under hur lång tid, ska 
din läkare kunna ge svar på. Du är alltid välkommen att höra av dig 
till oss med frågor som rör ortosen och dess användning.
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FÖR RÅDGIVNING, SERVICE, TIDSBOKNING,  
ELLER REPARATION
Ortopedteknik, Borås lasarett 
Tel: .............. 033-616 14 60 
 Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare
Fax: ............. 033-616 20 06
e-post: ........ ota.boras@vgregion.se
hemsida: ..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDEN
Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in 
på webben:

www.1177.se 


