
Brukarinformation 

Hyperextensionskorsett 

Södra Älvsborgs Sjukhus 



SYFTE 
Syftet med korsetten är att korrigera, stabilisera eller avlasta ryggra-
den. Detta kan göras tillexempel föra att uppnå bättre balans, mer 
självständigt sittande, minska smärta eller för att förhindra ökad 
felställning. Detta för att förhindra ytterligare komplikationer under 
läkning. 

Hyperextensionskorsett används för att begränsa/kontrollera fexion 
(böjande rörelse framåt) och sidorörlighet i ryggen. 

ANVÄNDARINSTRUKTION 
• Lossa först det blå snäpplåset genom att lyfta den fjädrande 
 bygeln i pilens riktning och för den bakåt. 
• Placera korsetten med nedre bygeln mot höftbenen och den 
 övre bygeln över bröstet. 
• Placera ryggplattan mot ryggen. 
• För höger hand bakom ryggen och ta tag i den blå öglan i änden  
 på ryggbandet och knäpp fast det vita spännet på skruven så att  
 den snäpper fast. 
• Stäng sedan det blå snäpplåset på vänster sida tills du hör ett  
 ”klick”. 



• Använd gärna ett linne under korsetten. Man kan också 
 använda korsetten utanpå kläderna. 
• Du kan behöva hjälp med att ta på korsetten av en 
 anhörig/personal. 

ATT TÄNKA PÅ 
Det är viktigt att det bakre bandet är ordentligt spänt på korsetten. 
En löst sittande korsett ger sämre funktion och kan leda till skav. Då 
du ändrar position särskilt från stående till sittande håll i korsetten 
så att den inte åker upp. Sitter korsetten för högt försämras komfor-
ten. Funktionen påverkas inte. 

När och hur länge korsetten ska användas bestäms av behandlande 
läkare. 

RENGÖRING OCH SKÖTSEL 
Korsetten torkas av med mjuk fuktig trasa. Bär alltid korsetten väl 
åtstramad, en löst sittande korsett skaver lätt. Om något går sönder 
eller blir utslitet/urvuxet, tag kontakt med oss på ortopedteknik. 

PROBLEM 
Vid skav, tryck eller andra problem kontakta Ortopedteknik. 



 
 

 
 

 

LÅNEVILLKOR 
Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du 
som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du 
skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer 
bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte 
återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig. 
Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till 
oss på Ortopedteknik i Borås eller Alingsås lasarett, 
om inget annat avtalas. 

FÖR RÅDGIVNING, TIDSBOKNING, SERVICE 
ELLER REPARATION 
Ortopedteknik, Borås lasarett 
Tel:.............. 033-616 14 60 

Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare 
Fax:............. 033-616 20 06 
e-post: ........ ota.boras@vgregion.se 
hemsida:..... www.vgregion.se/sas 

1177 VÅRDGUIDEN 
Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in 
på webben: www.1177.se 
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