
Ortos 
(Hel- och halvfabrikat) 

Södra Älvsborgs Sjukhus

Brukarinformation



SYFTE
Syftet är att förbättra funktion och/eller lindra smärta i den skadade 
kroppsdelen.

PREFABRICERADE ORTOSER är hjälpmedel som efter mått och 
storlek skall passa dig. Det kan ha en stödjande och avlastande 
funktion men även ge värme och skydd.
Ortosen kan se ut på olika sätt, men är framtagen för att passa 
dig och uppnå bästa möjliga funktion med avseende på dina 
förutsättningar.

ANVÄNDARINSTRUKTION Användning av ortosen bör ske med 
försiktighet när den är ny. Använd den inte för långa stunder och 
inspektera huden efter tryckmärken. Kvarstående tryckmärken eller 
om du känner obehag, kontakta då Ortopedteknik för råd och even-
tuell åtgärd.

Efter ett tag kan det uppstå slitage eller problem med passform, 
boka då tid på Ortopedteknik för service eller reparation.



RENGÖRNING OCH SKÖTSELN av din ortos är viktig för att det ska 
fungera så bra som möjligt.
En ortos i textilt, elastiskt eller termoplastiskt material kan tvättas i 
milt tvål/tvättmedel och vatten. Låt lufttorka! Vissa ortoser kan 
tvättas i maskin. Om ditt hjälpmedel har mekaniska leder bör du 
boka tid för professionell översyn av ditt hjälpmedel.

En del ortoser har metalleder eller annan förstärkning som bör 
tas ur före tvätt.

FRÅGOR om när din ortos ska användas och under hur lång tid den 
ska sitta på bör din läkare, sjukgymnast ge dig svar på.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor som 
rör ortosen och dess användning.

ATT TÄNKA PÅ
När ortosen är ny bör man till en början använda den under kortare 
stunder om inte annat föreskrivits. Var uppmärksam på eventuella 
tryckmärken/ skav. Om tryckmärken/rodnader inte försvunnit efter 
30 minuter efter det att ortosen plockats av bör du ta kontakt med 
ortopedteknik.
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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.

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

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

www.1177.se 


