D O N J O Y A C L & O A T I L PA S N I N G S V E J L E D N I N G

SÅDAN TAGES SKINNEN PÅ – TRIN-FOR-TRIN
1 Indledende forberedelser

A. Sæt dig på kanten af en
fast og stabil stol.

2 Placering af skinne og hængsel

B. Midten af hængslerne
skal være 2,5 cm (1
tomme) over TOPPEN
af knæskallen. (Fig. 2A)

B. Bøj knæet let (45°), og
sæt foden fladt ned
mod gulvet.

Fig. 2A

3 Skridsikkert bånd

A. Spænd det skridsikre
læg-bånd omkring
læggen; skal sidde
tæt til. Båndet skal
have FULD kontakt
med benet og ikke
vikles udvendig på
skinnen.
B. Spænd ikke den
yderste strop #4 før i
Trin 5.

5 Spænd stropperne #3 og #4

Fig. 5A

Fig. 5B

A. Spænd den nederste
lårstrop #3; skal sidde
tæt til.
(Fig. 5A)

A. Åbn stropperne, og
træd ind i skinnen.

Fig. 2B

4 Spænd stropperne #1 og #2

C. Skub hængslerne
en smule BAGUD så
de befinder sig bag
knæets midterlinje.
(Fig. 2B)
A. Spænd den nederste
lægstrop #1; skal
sidde tæt til. (Fig. 4A)
B. Spænd den øverste
lårstrop #2. Hvis den
er for stram, kan det
få skinnen til at glide
nedad. (Fig. 4B)

Fig. 4B

Fig. 4A

6 Spænd strop #5

C. Skub igen
hængslerne let
TILBAGE bag knæets
midterlinje.
A. Spænd den bagerste
lægstrop #5; skal
sidde behageligt.
B. Når skinnen er blevet
tilpasset, behøver
du ikke åbne denne
strop; den vil holde
det skridsikre bånd
på plads.

B. Spænd den øverste
forreste lægstrop #4;
skal sidde meget tæt
til. Dette er meget
vigtigt for ACLpatienter. (Fig. 5B)

TILBEHØR
Lycra Undergarment, understrømpe

7

Tjek af pasform og efterspænding

A. Skinnen skal sidde tæt
ind mod benet. OApatienter skal føle et
svagt skub mod den
ene side af knæet.

Neoprenstrop-kit
Neopren Undergarment, understrømpe
Sports Cover, overtræk

Lycra Undergarment,
understrømpe

Neoprenstrop-kit

Få mere at vide om DonJoy ACL

RÅD OG TIPS
Sid altid på en stabil og stiv stol eller bænk
(ikke en seng eller sofa), og sæt dig yderst
på stolen. Dette gør det muligt at anbringe
skinnen HØJERE OPPE på benet.
Når skinnen sættes på, skal den placeres
således at midten af hængslerne befinder
sig 2,5 cm (1 tomme) oppe over toppen af
knæskallen.
Stram aldrig de øverste stropper på låret
for meget (strop #2 og #3); dette vil skubbe
skinnen nedad! Den nederste lægstrop
holder skinnen på plads.
Anbring skinnen direkte mod huden; ikke
uden på bukser. Det er dog ok at have en
understrømpe på under skinnen.

VEDLIGEHOLDELSE AF SKINNEN
1. Rensning af fór, stropper og puder:
A) Tag dem af skinnen.
B) Vaskes i hånden med vand og MILDT
rengøringsmiddel.
C) Skylles grundigt med koldt vand.
D) Lad dem lufttørre.
E) Rene og tørre fór giver mindre hudirritation.
2. Du kan bestille ekstra fór, puder og stropper
hos din leverandør.
3. Skinnen og hængslerne rengøres med en
fugtig klud.
4. Det er ikke nødvendigt at smøre
hængslerne. Hvis hængslerne begynder
at være svære at bevæge, eller hvis
de ikke fungerer som de plejer, bør de
sandsynligvis repareres. Sker dette inden
for garantiperioden, kan det være dækket af
garantien.
5. Afskalling af malingen er normalt ved
intensiv brug. Dybe mærker eller revner skal
repareres. Kontakt din forhandler for at få
det tjekket.

og om OA-skinner på www.DJOglobal.dk

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Sp.: Hvad nu hvis jeg ikke kan få skinnen til at
sidde rigtigt?
Sv.: Kontakt forhandleren; han/hun bør 		
kunne hjælpe dig med at tilpasse skinnen.
Sp.: Kan skinnen tåle at blive våd?
Sv.: JA; det vil ikke få hængslerne til at ruste
eller ødelægge skinnen. Sørg for at skylle og
lufttørre stropper og fór.
Sp.: En af stropperne er faldet af; hvad gør jeg?
Sv.: Kontakt din forhandler for bestilling af en
ny strop.
Sp.: Hvor længe skal jeg gå med skinnen?
Sv.: Det er forskelligt fra patient til patient.
Spørg din egen læge.

GARANTI
Specialtilpasset Defiance ACL / OA:
Ramme/Hængsler:..............................................
Livstid, begrænset garanti
Puder, Stropper, Fór:..................................6 måneder
Genopmåling:..............................................4 måneder
(1. gang GRATIS, ved yderligere tilpasninger
beregnes et gebyr)
Brugsklare ACL / OA:
Ramme/
Hængsler:...................................................................1 år
Puder, Stropper, Fór:..................................6 måneder

FEJLSØGNING

Korrekt placering af hængslet
God
tilpasning

Hængslet skal befinde
sig en lille smule bag
ved midterlinjen
Puderne skal have fuld
kontakt med benet

For langt
fremme

Alle stropper løsnes
Skub hængslerne bagud,
og træk dem en lille
smule opad
Spænd alle stropper igen

Korrekt placering
Skinnen
sidder for lavt

God
tilpasning

Hængslerne sidder en
lille smule højere end
knæskallen
Puderne skal have fuld
kontakt med benet

Alle stropper løsnes
Træk hængslerne opad
på benet
Spænd alle stropper igen

Korrekt pasform

Ingen mellemrum af
betydning
Puderne skal have fuld
kontakt med benet

Anbring en ekstra
condyluspude
Kontakt din forhandler for
en snak om muligheden
for en ny tilpasning

DJO Nordic AB
Murmansgatan 126
SE-212 25 Malmö
SWEDEN
DK: Tlf. +45 89 88 48 57
info.nordic@djoglobal.com
For yderligere information om DonJoy-skinner gå ind på www.DJOglobal.dk
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Skinnen
er for stor

God
tilpasning

