
Patientinformation för specialanpassad produkt

Uttersits ortopedteknik

Hjälpmedlets funktion och användning
Uttersitsen är tänkt att användas för barn (i åldrarna 6 månader - 6 år) med sen motorisk 
utveckling och balansproblem vid sittande. Som tillbehör finns säkerhetsremmar (för 
att förhindra att sitsen glider eller tippar) samt stödskena, för montering av bålstöd och 
nackstöd. 

Använd sitsen i den utsträckning och på det sätt som din vårdgivare (läkare, 
ortopedingenjör, arbetsterapeut eller fysioterapeut) 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 sitsen på golvet eller fastspänd på en stadig stol. Lyft i barnet och sätt fast/spänn 
höftbandet. När barnet placeras i Uttersitsen är det viktigt att böja i höften, så att bäckenet 
kommer så långt in i sitsen som möjligt. 

Viktigt att tänka på / eventuella risker 
• Se till att Uttersitsen är stadigt placerad och lämna aldrig barnet utan uppsikt.
• Använd Uttersitsen på det sätt och i den utsträckning som angivits av din vårdgivare

(läkare, handläggare/ortopedingenjör eller sjukgymnast).
• Om Uttersitsen används på exempelvis en stol elller annan placering ovan golv/

markplan ska säkerhetsremmar användas (remmarna ska spännas åt hårt) för att
säkerställa att sitsen inte glider eller tippar. Placera alltid Uttersisten på ett stabilt
underlag.

• Var uppmärksam på tryck och skav på huden efter användning.
• Kontrollera eventuellt slitage på sitsen och dess tillbehör regelbundet.
• Sitsen tål vatten, men är inte avsedd att placeras i djupare vatten då den kan börja

flyta. Detta kan medfara en stor fara för barnet.
• Sitsen är inte godkänd för bruk i fordon.
• Kontakta din ortopedtekniska avdelning om du känner dig osäker på passform, funktion

eller säkerhet.

Skötsel och underhåll 
Ortopedtekniska hjälpmedel är kroppsnära och bör därför torkas rena regelbundet. Använd 
en fuktig trasa och ljummet vatten. Låt lufttorka och undvik stark värme från torkskåp, 
element eller liknande. 



Delarna är ihopskruvade efter barnets mått, och kan justeras när barnet växer. Blir 
bottenplattan för liten kan den bytas till en större. Form- och skruvinställningar på 
hjälpmedlet får bara göras av behörig personal.

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. 




