Gebruiksaanwijzing

Heuporthese

Een orthese is een hulpmiddel ter correctie van

klachten. Tijdens het douchen mag de orthese in elk geval nooit

lichaamsafwijkingen. Afhankelijk van de doelstelling heeft

gedragen worden. Trek de orthese alleen staand aan en uit voor

een orthese een ondersteunende, stabiliserende of

en na het douchen.

ontlastende functie. Deze heuporthese wordt verstrekt
wanneer de heup uit de kom is (luxatie) in het geval van een

Zorg er verder voor dat u altijd in een hoge stoel zit. Ook is het

inwendige heupprothese. Een heuporthese kan ook verstrekt

van belang bij het zitten en opstaan uw geopereerde been te

worden na vervanging van een totale inwendige heup-

ontlasten. Heeft u problemen met het aan- en uittrekken van

prothese. In dat geval wordt de kop en/ of de kom van de

de orthese of ervaart u pijn, neem dan contact op met met één

totale heup vervangen. Deze folder voorziet u onder meer

van onze vestigingen voor een controleafspraak.

van informatie over het doel, gebruik en onderhoud van dit
hulpmiddel.

ONDERHOUD
Wanneer u ziet dat de bekleding van de orthese schoongemaakt

DOEL HULPMIDDEL

moet worden, kunt u deze met de hand wassen. Het drogen van

Het doel van dit hulpmiddel is het voorkomen dat uw heup

de bekleding kan vrij lang duren. Om het drogen te versnellen,

weer uit de kom schiet.

kunt u de orthese in een handdoek wikkelen.

GEBRUIK

GARANTIE

De orthese kan zowel liggend of staand worden aan- en

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantie-

uitgetrokken. Het liggend aantrekken van het hulpmiddel

voorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars.

gebeurt eigenlijk alleen de eerste keer of wanneer

Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen

lichamelijke verzorging aan het bed plaatsvindt. Zonder de

ter inzage beschikbaar.

orthese mag u absoluut niet zitten of staan. Het is raadzaam
een hemd of T-shirt onder de orthese te dragen. Het is het

SERVICE

handigst uw onderbroek over de orthese te dragen in

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze

verband met toiletbezoeken. Soms is het noodzakelijk een

hulpmiddelen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent

grotere maat onderbroek, broek of rok aan te schaffen.

over uw hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben,
neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een

De orthese moet in principe 24 uur per dag gedragen worden.

erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-

Het kan zijn dat uw behandelend specialist u een ander

gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge

advies geeft; dit kan te maken hebben met de ernst van uw

eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.
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