(Bifoga till patientfilen vid leverans)
Grattis - du har köpt de bästa. De här lederna är starka och hållbara
ortotiska komponenter. Dessutom erbjuder Becker Orthopedic ett stort urval
av ortotiska leder så att du kan uppfylla patientens alla behov.
Det här bladet har två perforerade avsnitt med instruktioner till patienten
och teknikern. Ge de tekniska riktlinjerna till teknikern för att säkerställa
korrekt sammansättning.
Diskutera grundläggande skötselråd med patienten när du levererar den
färdiga ortosen och ge dem avsnittet patientinstruktioner.
Det här avsnittet undertecknas av patienten som bevis på att de har tagit
del av skötselsinstruktioner och häftas sedan i patientjournalen.
Modell #: ____________________ Parti #: ______________________
Patientens underskrift: ___________________________________________
Datum: _____________________________________________________
Läggs till patientjournalen vid leverans)
Patientinstruktioner
(Ge till patienten)
Din auktoriserade ortoped har valt de bästa knälederna för din ortos. Det är
viktigt att hålla lederna rena (torka av med en torr och luddfri trasa) för att
säkerställa jämn rörelse och att låsen fungerar. Använd ett milt
rengöringsmedel för plast- eller läderkomponenter. Skölj och torka noggrant.
När du inte använder din ortos ska den förvaras utom räckhåll för öppen eld
och direkt solljus. Metalldelar kan leda värme och delar av plast eller läder kan
få förkortad livslängd på grund av värmeeffekter. Skarvarna bör också smörjas
regelbundet med ett syntetisk smörjmedlet såsom
LPS. Utför följande kontroll dagligen:
Kontroll
1. Kontrollera att stänger och knäleder inte har bucklor, repor eller sprickor.
2. Remmarna ska vara säkra och inte ha revor.
3. Se till att alla nitar och skruvar är åtdragna.
4. Kontrollera låsen.
Kontakta din auktoriserade ortotist omedelbart om du har problem,
upptäcker ovanligt slitage eller observerar vådligheter eller något ovanligt med
ortosen.
Ortotist eller företag: __________________________________________
Telefon: () ___________________________________________
Tekniska riktlinjer
(Ge till tekniker)
Följ de här anvisningarna:
1. Justera distalstången för T.K.A. inriktning
2. Ändra inte den främre delen av dropplås knäleder. Designen tillåter normalt
slitage.
3. Överskrid inte tillåtna böjningar av upprätt material. Minsta radie för 2024T4 aluminium är sex gånger stångtjocklen; 304 2B rostfritt stål 1/4 härdat är
tre gånger tjocklek. Se baksidan för instruktioner
4. När du borrar i de upprätta stängerna ska hålen vara centrerade. Täpp aldrig
igen “oanvända hål” i upprätta stänger.
5. Ta inte bort mediala eller laterala dropplås.
6. Ta bort repor och bucklor på ytorna för att eliminera belastning.
7. Smörj lederna med LPS eller liknande före leverans.
8. För hög spänning på fjädringsspärren kan resultera i förkortad livslängd på
låsspetsar och ledhuvuden.
9. Den här produkten är avsedd att användas på en enda patient.
10. Viktigt: Applicera lim för gänglås med höghållfasthet på alla maskinskruvar
vid slutmontering av ortos.
(Ge till tekniker)

