ALLES WAT U MOET
WETEN OVER UW

Orthese

LIVIT.NL

Handleiding Orthesen
U heeft uw orthese van Livit ontvangen. Dit
product is met de grootste zorg voor u op maat
gemaakt. Lees deze handleiding voor gebruik
aandachtig door, dan kan uw orthese u maximaal
ondersteunen om weer vrij(er) te bewegen.

WijUwensen
VEEL

Draagcomfort!

Gebruik
Er zijn veel verschillende soorten orthesen en deze worden op
verschillende manieren gebruikt. In deze handleiding geven wij u
algemene informatie over dit product. Specifieke informatie over uw
orthese krijgt u van uw Livit adviseur.
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Door het dragen van een orthese kunt u plaatselijk wat meer gaan
transpireren. Laat de huid wennen en in de loop van de tijd zal de
zweetproductie vaak afnemen.

Aantrekken
Het aantrekken van uw orthese kan in het begin wat stroef

gaan, maar door het gebruik wordt deze steeds soepeler
waardoor het aantrekken steeds makkelijker gaat.
	
Positioneer uw lichaamsdeel (arm, been of hoofd) goed in
de orthese. De orthese hoort uw lichaam te ondersteunen
of te corrigeren, dus moet uw lichaamsdeel zo veel mogelijk
omvatten.
	
Bevestig sluitbanden altijd één voor één en begin op die
plek die het verste van uw hart af ligt (eerst pols, dan
onderarm en eerst onderbeen en daarna bovenbeen).
	
Controleer altijd of sluitingen goed vast zitten voor u gaat
bewegen.

Enkel-Voetorthese, knie-enkel-voetorthese
De meeste kevo’s zijn bedoeld om in een schoen te dragen. Draag
deze enkel in de schoen die erbij bedoeld is en nooit zonder.
	
Zorg dat de schoen volledig is geopend en ga zitten. Plaats
uw orthese in de schoen. Laat uw voet vervolgens aan de
voorzijde in de schoen glijden. Zorg voor een gebogen knie
of kniescharnier. Druk de hiel goed in de achterkant van de
orthese.
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	Bevestig de sluitbanden op het onderbeen en eventueel
daarna op het bovenbeen. Dan sluit u uw schoen en kunt
u staan.
	Heeft uw beenorthese een vergrendelingsysteem, zorg
dan dat u uw been volledig strekt en het kniescharnier
vergrendeld voor u gaat lopen.

Onderhoud
Een orthese kan van (combinaties van) verschillende materialen
gemaakt zijn. Het onderhoud van een orthese verschilt dus van
soort tot soort.

Siliconen
Dit materiaal is afwasbaar met water en een niet-agressieve zeep.
Spoel en droog het materiaal goed na om zeepresten te verwijderen.
Siliconen is een sterk materiaal, maar kan minder goed tegen
scherpe voorwerpen. Neem contact op met uw Livit adviseur zodra u
een scheurtje ziet.

Kunststof
Maak kunststof delen regelmatig schoon met een vochtige
doek, eventueel met wat schoonmaakmiddel. Gebruik nooit
oplosmiddelen zoals aceton, spiritus, wasbenzine of iets dergelijks.

Leer
Leer kunt u schoonmaken met een vochtige doek. Het beste gebruikt
u hiervoor kalkvrij water (gedestilleerd of gekookt water). Gebruik
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geen zeep. Laat het leer drogen aan de lucht en vermijdt langdurig
wrijven.

Carbon
Carbon is een zeer sterk en slijtvast materiaal. U kunt het reinigen
met water en zeep en laten drogen aan de lucht.

Scharnieren
Scharnieren kunt u insmeren met naaimachineolie.
Deze olie is zuurvrij en heeft een hoge zuiverheid.

Voering
De voering in onze valhelmen is gemaakt van schuimmateriaal dat
bekleed is met lycra. De voering is van de buitenschaal te scheiden
door het loshalen van het klittenband. De voering kan dan heel
voorzichtig met de hand, op lage temperatuur en met vloeibaar
wasmiddel gewassen worden. De harde schaal kan met een vochtige
doek afgenomen worden. Als u de schuimvoering nat maakt, houdt
dan rekening met een aanzienlijke droogtijd. Een eventuele tweede
voering kan aangeschaft worden.
Voor alle materialen en soorten orthesen geldt dat deze goed droog
moeten zijn voor deze gedragen kunnen worden. Droog de orthese
altijd aan de lucht en nooit op of met een externe warmtebron.
Hierdoor kan de orthese zijn vorm verliezen.
Ga bij duidelijk zichtbare schade (diepe groef of barst) aan kunststof
delen terug naar uw Livit adviseur. Voor een reparatie of specifieke
onderhoudsvragen kunt u ook altijd contact opnemen. Zo kunnen
we indien nodig de sluiting van uw orthese vervangen.
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Wennen
In het algemeen geldt voor een orthopedisch hulpmiddel een
gewenningstijd. Per soort voorziening is deze gewenningstijd
verschillend. Neemt u hiervoor rustig de tijd en laat uw adviseur of
arts u uitleggen hoe u de draagtijd opbouwt.
Controleer tijdens de opbouwfase uw lichaamsdeel op drukplekken.
Doe dit 25 minuten na het uitdoen van de orthese. Plekken die dan
nog behoorlijk rood zijn, noemen we drukplekken en vaak vind u
die op de kuit, voet of hak. Dit is een heel normaal verschijnsel. Ziet
u deze plekken verschijnen, bouw het dragen van uw orthese dan
iets langzamer op. Als de drukpunten na 1 tot 2 weken niet zijn
verdwenen, maak dan een afspraak met uw Livit adviseur.

Controle
Door het intensief dragen van uw orthese kan er ongemerkt slijtage
optreden. Door slijtage aan bijvoorbeeld de pasvorm, het materiaal
of de sluitingen kan de werking van uw hulpmiddel verminderen.
Laat uw orthese daarom regelmatig controleren door uw Livit
adviseur. Wij nemen contact met u op voor het plannen van deze
controle-afspraak. Heeft u last of vragen, bel ons dan gerust.
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Garantie
De garantietermijn op materiaal- en productiefouten in uw op maat
gemaakte orthese is één jaar en gaat in op de datum van aflevering.
Als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat problemen door
anatomische veranderingen zijn/worden veroorzaakt, is de
garantieregeling niet van toepassing.
Livit is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik
van, of het aanbrengen van aanpassingen aan, de door haar
geleverde producten door andere dan door Livit als bevoegd
erkende personen. Hiermee vervalt tevens de garantieregeling.

Niet tevreden?
Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw
opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij de
betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende resultaat
opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure op
livit.nl/klachtafhandeling. Wij zoeken zo snel mogelijk naar een
passende oplossing voor u.
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Contact
Met vragen kunt u terecht bij onze
Klantenservice: 088 -245 2000
Kijk voor meer informatie over Livit en onze
producten op livit.nl

Disclaimer
Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling,
totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiter. Niettemin
sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan
uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.
Livit Orthopedie BV, Kabelweg 40, 1014 BB Amsterdam
05/2017

