Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål angående brugen af dit natkorset, 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 natkorset

Du har efter lægelig ordination og
som et led i din aktuelle behandling
af skoliose modtaget et natkorset
fra Bandagist-Centret. Korsettet
er individuelt tilpasset til dig for at
stabilisere og korrigere din rygsøjle.

Anvendelse
Korsettet skal altid anvendes ud fra de instruktioner, du har fået fra din læge. Hvis du ikke
selv kan håndtere dit korset, vil behandlerteamet sørge for, at de personer der fremover
skal hjælpe dig med korsettet får den nødvendige instruktion. Husk at korsettet kun skal
anvendes om natten, med mindre andet er aftalt.

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 min., skal du kontakte os.

For at mindske risikoen for hudproblemer bør du altid anvende en tætsiddende undertrøje
uden sømme under korsettet. Følgende er en instruktion i hvordan korsettet tages korrekt på:

Løbende opfølgning

1. I mens du sidder på kanten af din seng, åbnes korsettet og placeres rundt om over
kroppen. Vær opmærksom på at det centreres omkring midten af din ryg. Læg dig ned
og placer lændepuden i talje-niveau.
2. N
 år du ligger ned spændes stropperne, så at åbningen i korsettet er parallel. Spænd den
midterste strop først, efterfulgt af stropperne nedenfra og opefter.
3.	Korsettet skal gradvist spændes efter, til det når det slutniveau, der er markeret af
bandagisten.
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 passer optimalt længere.

Det er sygehuset der står for opfølgningen af, hvordan din skoliose udvikler sig. Oplever du
nogle problemer med pasformen af korsettet eller andre problemer med dit korset, skal du
kontakte Bandagist-Centret for en kontrol.

Rengøring og vedligeholdelse
Korsettet kan rengøres med en opvredet klud evt. tilført lidt mild sæbe.
Korsettet skal lufttørre ved stuetemperatur, inden det tages på igen.

