
Bruksanvisning Handledsortoser
För bästa resultat rekommenderar Catell att produkten 
provas ut och anpassas av legitimerad eller övrigt utbildad 
sjukvårdskunnig personal. Om frågor kring produkten 
uppstår kontakta din ordinatör, utprovare eller Catell.

Ortosen stödjer och avlastar brukarens hand, handled och underarm efter 
skada, operation, kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastnings 
besvär. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller 
monotona rörelsemoment. Rådgör med din ordinatör eller utprovare om val av 
modell eller kontakta Catell.

Användningsområde

Applicering

1.  Om ortosen har volar skena ta ut den ur skenfickan. Bocka skenan till  
 lämplig form och vinkel för brukarens hand och behov. Placera den åter i  
 skenfickan. Skenans försänkning skall vara vänd in mot handflatan.
2.  Öppna samtliga kardborrband och stäng tumgreppet. Placera handen i  
 ortosen enligt bilden.
3. Knäpp samtliga kardborrband så att ortosen sitter behagligt. Justera  
 tumgreppet.

Klipp av överflödigt kardborrband så får ortosen ett renare och snyggare 
utseende.

Samtliga kardborrband kan behöva justeras med jämna mellanrum beroende 
på vilka situationer ortosen används i. Det viktiga är att ortosen sitter 
behagligt och utan att klämma eller skava. Om problem uppstår kontakta din 
ordinatör, utprovare eller Catell.
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För dorsalt stöd finns valmöjlighet enligt följande:
•  För rejält stadigt stöd, behåll befintliga metallskenor i skenfickorna. 
 Dessa kan behöva bockas till efter handledens dorsala vinkel.
•  För att tillåta viss dorsal rörlighet, öppna kardborren på dorsala 
 skenfickorna och byt ut metallskenorna till medföljande plastskenor.
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1. Ortosen har en förbockad volar skena. Behöver denna vinkel ändras så   
 tag ur skenan ur skenfickan och bocka om efter brukarens handled och behov. 

Bruksanvisning Prisma



Stabil Plus: Bomull, polyester, gummi. 

Catells målsättning är att våra produkter skall vara till god hjälp i behandling 


