
Patientinformation för specialanpassad produkt

Sittskal ortopedteknik

Hjälpmedlets funktion och användning
Sittskal används för att möjliggöra ett säkert och stabilt sittande på golv. Se till att 
sittskalet är stadigt placerat och använd det i den utsträckning och på det sätt som din 
vårdgivare (läkare, ortopedingenjör eller sjukgymnast) rekommenderar. Inga form- eller 
skruvinställningar får ändras på ditt hjälpmedel utan tillåtelse. Om inget annat angetts är 
ditt hjälpmedel endast avsett att användas för vad som anses som normalt bruk. 

På- och avtagning
Placera sittskalet på golvet och lyft i barnet i sittskalet. Det underlättar om man böjer 
ordentligt i höfterna. Se till att rygg och rumpa kommer in och ner ordentligt. Fixera sedan 
med band och ev bröstplatta/väst.  

Viktigt att tänka på / eventuella risker 
• Lämna aldrig barnet utan uppsikt i sittskalet.
• Var uppmärksam på tryck och skav efter användning.
• Använd sittskalet på det sätt och i den utsträckning som angivits av din vårdgivare

(läkare, handläggare/ortopedingenjör eller sjukgymnast).
• Kontrollera ev slitage på hjälpmedlet regelbundet.
• Kontakta din ortopedtekniska avdelning för kontroll om du känner dig osäker på

passform, funktion eller säkerhet.

Skötsel och underhåll 
Ortopedtekniska hjälpmedel är kroppsnära och bör därför torkas rent regelbundet. 
Använd en fuktig trasa och ljummet vatten. Handsprit eller alsolsprit kan användas för 
att desinficera ytan på hjälpmedlet, detta finns att köpa på apotek. Undvik att skölja 
hjälpmedlet under rinnande vatten. Låt lufttorka och undvik stark värme från torkskåp, 
element eller liknande. 

Inga form- eller skruvinställningar får ändras på hjälpmedlet. Om inget annat angetts är ditt 
hjälpmedel endast avsett att användas för vad som anses som normalt bruk.

Retur/återvinning
När ditt hjälpmedel inte ska användas mer och om du inte har fått annan information, ber 
vi dig att källsortera produktens delar innan de slängs. I de fall där vi önskar hjälpmedlet i 
retur, lämnas det vidare till bistånd eller återanvänds. 




