Gebruiksaanwijzing

Onderbeenprothese zonder liner

Bij een beenprothese kan de stomp op verschillende

De prothese uittrekken

manieren verbonden zijn met een prothese. Eén van de

Wanneer u de prothese uittrekt, trekt u allereerst het elastische

mogelijkheden is door middel van een onderbeenprothese

kniemanchet naar beneden. Houd daarna het nylon kousje vast

zonder liner (KBM). De afkorting KBM staat voor Kondyle

met één hand en druk met uw andere hand de harde buitenkoker

Bettung Münster en beschrijft de type prothese die uit de

naar beneden. Op dit moment zit alleen de zachte binnenkoker

stad Münster vandaan komt. Deze prothese is eenvoudig en

nog om uw been. Trek daarna het nylon kousje uit, vervolgens de

snel aan te trekken in geval van een onderbeenamputatie.

zachte binnenkoker en tot slot de stompsok.

De buitenkoker is geheel op maat gemaakt op basis van een

ONDERHOUD

gipsafdruk. In de harde buitenkoker draagt u een zachte

Het is van belang om de stompsok dagelijks te wassen. Was

binnenkoker die schokken opvangt. Hierdoor verminderen

het nylon kousje alleen wanneer het vuil wordt. Houd de

wrijf- en drukpunten in uw koker. Deze folder voorziet u

binnenkoker schoon door middel van een vochtige doek.

onder meer van informatie over het gebruik en onderhoud
van uw prothese.

GARANTIE
Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars.

GEBRUIK

Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen

De prothese aantrekken

ter inzage beschikbaar.

Trek allereerst de stompsok aan en vervolgens de zachte
binnenkoker. Stompsokken worden gebruikt om het

SERVICE

aantrekken van de prothese te vergemakkelijken en om vocht

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze prothesen.

op te nemen. Dit vocht komt vrij door transpiratie. Plaats over

Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw

de binnenkoker het nylon kousje. Vervolgens trekt u de

hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem

prothese aan en stapt u zo in de harde buitenkoker. Tot slot

dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend

trekt u het elastische kniemanchet over uw prothese.

leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-

Nu vormt de prothese één geheel met uw been, waardoor

gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge

de cosmetische voordelen tot hun recht komen.

eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.
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