Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål angående brugen af DB-skinnen, er du velkommen
til at kontakte Bandagist-Centret.
Skulle der mod al forventning forekomme nogen alvorlig hændelse, eller ske en
forværring af din tilstand som direkte følge af brugen af dit hjælpemiddel er det
vigtigt, at du indberetter det til os.
Telefon: 87 42 51 00
Web:
bandagist.nu

Særlige forhold

Version V01, august 2020

Vejledning i brug
af DB-skinne

Bandagist-Centret har efter lægelig
ordination og som et led i den aktuelle
behandling tilpasset og udleveret en
Denis Browne hofteskinne.
Sammen med den mundtlige og praktiske vejledning, der er givet af bandagist, læge,
terapeut eller sygeplejerske, udgør dette en samlet vejledning i brugen af skinnen.

Beskrivelse
Denis Browne hofteskinnen består af 2 lårringe
som forbindes med to rustfri stålskinner. Skinnen holdes på plads ved hjælp af en gummi
strop, som går foran bækkenet til knapperne
på bagsiden af skinnen.

Begge lårringe forsynes med polstring, som
let kan skiftes. Mellem skinnen og barnets
bagdel anbringes en blød pude, som fastholdes ved hjælp af 2 elastiske stropper.

Sammen med skinnen
er der udleveret ekstra
polstring til ringene,
samt ekstra elastikker
og pude. Dette kan
skiftes hjemme efter
behov.
Skinne set forfra

Skinne set bagfra

Anvendelse
Behandlingen består i at anbringe benene i
den såkaldte ”frøstilling”. Derved vil lårbenet
få en position, som vil stimulere hofteleddet
til at færdigudvikles. For at opnå den optimale
behandlingsmæssige effekt skal skinnen
være på hele døgnet og må ikke fjernes.
Skinnen skal sædvanligvis anvendes i 6 uger
fra påsætning. Der kan i nogle tilfælde i forløbet være behov for at justere skinnen, hvis

barnet f.eks. vokser så skinnen ikke passer
optimalt længere, eller der opstår anden
gene. Kontakt da Bandagist-Centret.
Det er vigtigt, at skinnen påsættes rigtigt,
derfor vil bandagisten i forbindelse med tilpasningerne og udleveringen give vejledning
i hvordan skinnen skal sidde, hvordan bleen
skiftes og hvordan barnet pusles og kan ligge.

Størrelse

Vægt i gram
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Pleje af huden

Autostol

Når man følger den almindelige daglige hygiejne, og huden er pæn, er der ingen grund til
at foretage sig noget specielt. Kun hvis huden bliver rød og irriteret, kan man anvende
en almindelig babysalve fx med zink. Huden
bør dagligt efterses for evt. trykspor, rødme
eller andre synlige hudforandringer, vær især
opmærksom på hudfolder og knæhaser. Opstår der sådanne hudforandringer eller andre
komplikationer, der kan have med brugen af
skinnen at gøre, så kontakt hurtigst muligt
Bandagist-Centret.

Det er oftest muligt at transportere barnet
i en autostol. I nogle tilfælde kan det være
nødvendigt, at lægge en ekstra pude ind under barnet for at benene kan gå fri af siderne på
barnestolen. Forhør dig eventuelt dér hvor
du har købt stolen.

Badning
Ved badning skal skinnen blive på. Efter badning udskiftes polstring i ringene samt puden
på ryggen, så skinnen kan tørre fuldstændigt.
Polstringen på lårringene kan også fjernes før
badning. Vigtigst er, at der efter bad kommer
tør polstring på lårringe og ryg. Vær ekstra
opmærksom på at huden skal være så tør
som muligt, vær særligt opmærksom på hudfolder og knæhaser.

Bleskift
Når barnet skiftes afmonteres gummistroppen, som går foran på maven og stålskinnerne
drejes ind under bagdelen på barnet som vist
på billedet.

Allergi
Til skinnen er der ikke anvendt materialer,
der er kendt som allergifremkaldende.

Rengøring og vedligeholdelse
Vær opmærksom på at holde skinnen ren.
Efter bad bleskift mv. kan det være nødvendigt at skifte polstring. Skinne samt rygpude
kan rengøres med mild sæbe og aftørres omhyggeligt. Monter polstringen når skinnen er
fuldstændig tør.
For at bibeholde skinnens funktion, komfort
og sikkerhed må de personer der hjælper i
behandlingsperioden informeres om skinnens brug og vedligehold.
Kontroller jævnligt skinnen for synlige fejl og
slitage. I tilfælde af skader el. lign. kontakt da
Bandagist-Centret.
Bandagist-Centret kan kun garantere for
skinnens funktion og sikkerhed, hvis man
henvender sig så snart man oplever behov
for justering eller reparation. Vi kan ligeledes
kun påtage os ansvar for arbejde, der er udført i Bandagist-Centret. Opstår der spørgsmål eller tvivl omkring forløbet, brugen eller
andet i forhold til skinnen, er I altid velkomne
til at kontakte os.

