Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål angående brugen af dit Dystrofi-korset, 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
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Vejledning i brug
af Dystrofi-korset

Du har fra Bandagist-Centret
modtaget et individuelt fremstillet
korset. Korsettet skal stabilisere eller
aflaste din ryg og være med til at
forbedre din holdning.

Anvendelse

Rengøring og vedligeholdelse

Korsettet skal altid anvendes ud fra de instruktioner, du har fået fra din bandagist eller
andet sundhedsfagligt personale. Hvis du ikke selv kan håndtere dit korset, vil behandler
teamet sørge for, at de personer der fremover skal hjælpe dig med korsettet får den nødvendige instruktion.

Korsettet kan rengøres med en opvredet klud evt. tilført lidt mild sæbe. Er korsettet helt
eller delvist forsynet med en blød inderforing, kan det rengøres på samme måde. Korsettet
skal lufttørre ved stuetemperatur, inden det tages på igen.

For at mindske risikoen for hudproblemer bør du altid anvende en tætsiddende undertrøje uden sømme under korsettet. Det er vigtigt, at korsettet sidder helt tæt til kroppen
for at forhindre, at der sker gnidninger mellem din krop og korsettet. Kig altid efter de
markeringer din bandagist har lavet på korsettet. Er du i voksealderen eller ændrer du
dig markant i vægt, kan kroppen forandre sig så meget, at korsettet ikke længere passer.
Det er normalt, at der opstår små røde mærker på huden efter brug, men de bør forsvinde
hurtigt igen. Det er altid vigtigt at tjekke din hud for lokale røde mærker, især i opstarts
fasen af behandlingen. Hvis du oplever gener fra rød eller irriteret hud som ikke forsvinder
i løbet af 30-60 minutter, skal du kontakte os med det samme.

Hvis du har nogle spørgsmål angående brugen af korsettet, bedes du kontakte BandagistCentret. Vi beder dig venligst sørge for, at korsettet er rengjort forud for en eventuel
opfølgende konsultation hos os.

