gebruiksaanwijzing

Basic

Indicatie
Lichte tot matige flexie-/adductieproblemen van knieën en
heupen.
Toepassing
Het aanbrengen van de FlexiOr® BASIC ligorthese gebeurt op
basis van de volgende drie stappen.
Stap 1:
Breng het kussen vanaf het voeteneind onder de hielen aan.
Stap 2:
Trek het kussen onder de benen naar boven richting het bekken,
zodat de benen over de volle lengte worden ondersteund.
Stap 3:
Masseer het halvemaan gedeelte van het kussen omhoog, zodat
het boven de knieën uitsteekt.

* Situatieschets: cliënt ligt in rugligging, ligorthese verticaal, het
halvemaan gedeelte wijst richting cliënt.
Attentie
• De hielen steken bij voorkeur uit, maar mogen ook wegzinken in
het kussen. Let op: de inhoud moet voldoende ruimte laten.
• Er wordt geadviseerd om altijd 30-45° wisselligging toe te
passen. Aangezien het kussen zich voegt naar de houding van de
cliënt hoeft de orthese hierbij niet verwijderd te worden.
• Bij hygiënische verzorging van bijvoorbeeld liezen of stuit hoeft
de orthese niet verwijderd te worden. Het simpelweg terug
trekken van het kussen tot de onderbenen creëert ruimte voor
behandeling zonder ondersteuning te verliezen.

PAS ALTIJD 30-45° WISSELLIGGING TOE
VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIGGING
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DOEL & GEBRUIKERS
FlexiOr® hulpmiddelen worden toegepast ter vermindering van het risico op decubitus en ter ondersteuning en
ontspanning van de (onderste) ledematen. Tot de gebruikers behoren mensen met de ziekte van Alzheimer, mensen
met neurologisch letsel (o.a. CVA, MS, dwarslaesie), personen met gewrichtsaandoeningen (o.a. reumatoïde artritis
en artrosis deformans), zorgvragers met aangeboren of verworven afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat
(o.a. rugklachten, spierdystrofie, bekkeninstabiliteit) en mensen die een operatieve ingreep hebben ondergaan.
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HERINZETBAARHEID
FlexiOr® hulpmiddelen zijn herinzetbaar, op voorwaarde dat er sprake is van gedegen reiniging en desinfectie
volgens de gangbare richtlijnen. Ligortheses mogen in de wasmachine (tot 90°C), mits de vulling wordt verwijderd
en de orthese door een hoes wordt beschermd tegen mechanische beschadiging. Trommeldrogen wordt afgeraden,
aangezien dit de beschermende inco-stof kan beschadigen. Hoezen en fixatiedoeken mogen, mits voorzichtig, in de
wasmachine en trommeldroger. Zie tevens aanwijzingen waslabel.
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
Jodium en kleurstoffen laten verkleuringen in het materiaal achter. Het materiaal is bestand tegen bloed, urine, zuur
en loog. De inco-stof is brandwerend, lichtecht en is gekleurd met lood-, cadmium- en chroom-6 vrije pigmenten.
De inhoud van de ligortheses is, door dubbele sluiting(en) en vulopening(en), aanpasbaar op individuele behoeften.
SPECIALE VOORWAARDEN
►OPSLAAN IN DROGE OMGEVING
►NIET MET SCHERPE VOORWERPEN OPENEN
►VULLINGSGRAAD ALLEEN TE WIJZIGEN DOOR DESKUNDIGE
►PAS ALTIJD 30-45° WISSELLIGGING TOE
►VOORKOM ONGECONTROLEERD DOORDRAAIEN TOT BUIKLIGGING
►VOORKOM ORALE EN NASALE INNAME VAN VULLING
►GARANTIE (12 MAANDEN) VERVALT BIJ ONJUISTE BEHANDELING OF ONEIGENLIJK GEBRUIK

DISCLAIMER
►BIJ ELKE TWIJFEL OVER DE INZET EN HET GEBRUIK EEN FLEXIOR® HULPMIDDEL NEEMT U DIRECT CONTACT OP MET EEN ZORGVERLENER OF DE PRODUCENT.
►ELK ERNSTIG VOORVAL IN VERBAND MET EEN FLEXIOR® HULPMIDDEL MOET GEMELD WORDEN BIJ DE PRODUCENT EN DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD.
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