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R-VALUE KWIK-FORM TOIMINNALLINEN LEPO-ORTOOSI, A812-730 TILL A812-733
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FI
Ohjeet kohdistuvat sivulla oleviin kuviin.Tarkista mitä ortoosia käytät ja seuraa kyseiseen ortoosiin 
kuuluvia ohjeita. Jos muita ohjeita ei mainita sopivat ohjeet kaikkiin yllä mainittuihin ortooseihin.

INDIKAATIOT
Lievästä kohtalaiseen hypertoniaan.
Kwik-Form toiminnallista lepo-ortoosia voidaan käyttää artroosin ja reumasairauksien hoidossa. 

KONTRAINDIKAATIOT
Ortoosi ei ole tarkoitettu vaikean hypertonian hoitoon.

VAROITUS
Ortoosin tulee sovittaa ammattitaitoinen henkilö, joka tuntee ortoosin käyttöön tarkoitetut syyt. Tämä 
henkilö on myös vastuussa siitä, että 
käyttöohjeet toimitetaan myös muille hoitohenkilöille, jotka vastaavat asiakkaan hoidosta sekä asiakkaalle 
itselleen. Jos epänormaalia turvotusta, ihoärsytystä tai muuta epämukavuuden tunnetta ilmenee tulee 
ortoosin käyttö lopettaa ja ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan. Varmista, että tuki ei kiristä siten, että 
verenkierto estyisi. Tuotetta suositellaan yhden ihmisen käytettäväksi.

KWIK-FORM TOIMINNALLINEN LEPO-ORTOOSI
Tuote sisältää luonnonmukaista kumilateksia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Älä yritä muokata 
ortoosia sopimaan vastakkaiseen käteen.

HOITO JA PUHDISTUS
Rolyan Kwik-Form ortoosit
Rolyan Kwik-Form ortoosin rungon päällä on irrotettava suojakangas. Poista suojakangas sekä sulje kaikki 
tarranauhat ennen pesua.
Ortoosin runko - pyyhi mietoa pesuainetta sisältävällä pyyhkeellä. Ilmakuivata huolellisesti.
Suojakangas - Aseta pesupussiin. Pese koneessa lämpimässä vedessä. Ilmakuivata hyvin ennen kuin se 
asetetaan ortoosin päälle. 
Suojakankaan asettaminen - Aseta suojakangas Kwik-Form toiminnallisen lepo-ortoosin päälle kuvan A 
mukaisesti ja Kwik-Form progressiivinen lepo-ortoosi kuva B mukaisesti. Kun suojakangas on on paikoil-
laan varmista, että se on asetettu oikein ortoosin päälle.
R-Value Kwik-Form ortoosit
R-Value Kwik-Form ortoosin rungon pintaan tarttuu tarranauha kiinni. Tämä voidaan pyyhkiä mietoa 
pesuainetta sisältävällä pyyhkeellä. Ilmakuivata huolellisesti.

KÄYTTÖOHJEET
Rolyan Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi
Mallit A812-700 - A812-701
1. Aseta ortoosi oikeaan asentoon raajan päälle nähdäksesi mitä säätöjä tulee tehdä. Taivuta ortoosi 
haluttuun fleksio- tai ekstensioasentoon. Oikea asento näytetään kuvassa C ja D.
2. Laita ortoosi raajan päälle ja aseta pidempi distaalinauha diagonaalisesti kämmenselän ylitse, käsivarren 
volaari- ja dorsaalipuolelle (E). Kiinnitä tarranauhat ortoosin proksimaalipuolelta. Nauhojen pituutta 
voidaan tarvittaessa leikata.
3. Aseta lyhyempi distaalinauha sormien päälle.
4. Kiinnitä proksimaalipuolen nauha.
5. Kuvassa E näytetään oikealla tavalla sovitettu Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi. 
R-Value Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi
Mallit A812-730 - A812-733
Ortooseihin kuuluu kolme kiinnitysnauhaa, joissa on tarrakiinnitys molemmissa päissä. Pidemmässä 
nauhassa on myös tarrakiinnitys nauhan keskellä.
6. Aseta ortoosi oikeaan asentoon raajan päälle nähdäksesi mitä säätöjä tulee tehdä. Taivuta ortoosi 
haluttuun fleksio- tai ekstensioasentoon. Oikea asento näytetään kuvassa C ja D.
7.  Laita ortoosi raajan päälle. Aseta pidemmän nauhan keskellä oleva tarrakiinnityskohta ortoosin 
volaaripuolelle ranteen kohdalle. Aseta molempien nauhojen päät diagonaalisesti kämmenselän ylitse ja 
kiinnitä ne ortoosin vastakkaiselle puolelle (F).
Aseta jäljelle jääneet nauhat toinen distaalisesti ja toinen proksimaalisesti.
9.  Kuvassa F näytetään oikealla tavalla sovitettu R-Value Kwik-Form toiminnallinen lepo-ortoosi. 

ROLYAN R-VALUE KWIK-FORM PROGRESSIIVINEN
lepo-ortoosi
Näihin ortooseihin kuuluu kolme tarranauhakiinnitystä. Pidemmässä nauhassa on myös tarrakiinnitys 
nauhan keskellä.
10. Aseta ortoosi oikeaan asentoon raajan päälle nähdäksesi mitä säätöjä tulee tehdä. Taivuta ortoosi 
haluttuun fleksio- tai ekstensioasentoon. Distaaliosaa ei voida säätää. 
11. Kiinnitä tarranauha ortoosin distaaliosan ulnaaripuolelle kuvan G mukaisesti. 
12. Valitse vaahtomuovirullista se, joka sopii parhaiten asiakkaan fleksio- ja ekstensiotasoon. Aseta suojus 
rullan päälle ja pujota se ortoosin distaalisesti ulkonevaan osaan nauhan tarraosan päälle.
13. Kun ortoosi on asetettu oikeaan kohtaan raajan päälle aseta distaali nauha sormien ylitse. Kiinnitä 
tarranauha rullan suojuksessa olevaan kiinnitysosaan ja jatka nauhan vetämistä peukalon alitse ja kiinnitä 
se sitten itseensä kiinni.
14. Aseta pidemmän nauhan keskellä oleva tar rakiinnitys kohta ortoosin volaaripuolelle ranteen 
kohdalle. Aseta molempien nauhojen päät diagonaalisesti kämmenselän dorsaalipuolelle ja kiinnitä ne 
ortoosin vastakkaiselle puolelle (H).
15. Kiinnitä jäljellä oleva nauha proksimaalisesti.
16. Kuvassa H näytetään oikealla tavalla sovitettu R-Value Kwik-Form progressiivinen lepo-ortoosi.
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