Brukarinformation

CTO

Södra Älvsborgs Sjukhus

CTO halskrage är ett hjälpmedel som efter mått och storlek skall
passa dig. Målet med kragen är att minska rörelsen i nacke och
rygg.
För att kragen ska uppfylla målen med behandlingen ska kragen
sitta stabilt mot kroppen, inte för löst.
PROBLEM
Vid mycket sängliggande tenderar kragen att åka upp, dra själv ner
kragen så att axelbanden ligger emot axeln. Kragen dras lättast ner
vid stående/sittande. Håll emot/ner kragen när du lägger dig ner för
att motverka att kragen trycks upp. Sänk huvudändan på sängen
och undvik höga kuddar under huvudet.
Om du upplever att kragen fortfarande trycker på hakan/nacken/
bröstbenet efter att du dragit ner den, kan detta motverkas genom
att lätt böja i plastflikarna på kragen.
Om du får andra problem med kragen är du välkommen att
kontakta Ortopedteknik.

ANVÄNDARINSTRUKTION
Du får instruktioner av oss på Ortopedteknik och av din läkare om
hur din krage ska användas.
Du bör vara observant på och kontrollera så att skav eller andra
obehag inte uppstår.
Efter lång tids användande kan det uppstå problem med slitage och/
eller passform, då bör du kontakta Ortopedteknik för service eller
reparation.
RENGÖRING OCH SKÖTSEL
På de kragar där fodret är löstagbart bör de bytas och tvättas för att
bibehålla god hygien.
Handtvätta foder och skal med milt tvättmedel och ljummet vatten.
Vrid ur fodret och låt det torka.
Skölj och torka av halskragens plastskal.
Återplacera fodret mot kardborrebitarna. Se till att fodret väl
täcker plastskalet mot insidan.
Halskrage utan foder kan torkas av med mild tvållösning och
ljummet vatten. Torka med en torr trasa.
FRÅGOR
Om när och under hur lång tid din krage ska användas svarar din
läkare på.

LÅNEVILLKOR
Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du
som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du
skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer
bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte
återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.
Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på
Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och lämnas
in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.
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Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in
på webben:
www.1177.se
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FÖR RÅDGIVNING, TIDSBOKNING, SERVICE
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

