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En RIGID SPINAL ORTOS eller plastkorsett är ett individuellt 
anpassat hjälpmedel som används för att ge stöd och ibland 
korrektion av ryggraden i sittande och i stående. 

Korsetten kan se ut på olika sätt. Din korsett är utformad för att 
passa dig och för att uppnå bästa möjliga funktion med avseende 
på dina förutsättningar. 

SYFTE med korsetten är att förbättra balansen för att om 
möjligt uppnå ett mer självständigt sittande och stående. 
Korsetten stöder upp bålen och därigenom underlättas sittande 
och stående. 
Stödet kan underlätta huvudkontroll och kan ge förutsättningar 
för att frigöra händerna till olika aktiviteter. 



ANVÄNDARINSTRUKTION Användning av korsetten bör ske med 
stor försiktighet när den är ny. Använd den inte för långa stunder 
och inspektera huden efter tryckmärken. Rodnader efter tryck eller 
missbehag kontakta Ortopedteknik för kontroll och eventuell åtgärd. 

Efter ett tag kan det uppstå slitage eller problem med passform, då 
bör du kontakta Ortopedteknik för råd och eventuell åtgärd. 

RENGÖRING OCH SKÖTSEL av korsetten är viktig för att den ska 
fungera så bra som möjligt. Den kan tvättas av med ljummet vatten 
och mild tvål, torka ur korsetten och låt den lufttorka i rumstempe-
ratur. Under 
korsetten, närmast huden, används ett linne eller en T-tröja. 
Linnet/T-tröja byts dagligen i samband med tvätt av korsetten. 

FRÅGOR om hur din korsett ska används och under hur lång 
tid ska din läkare eller sjukgymnast kunna ge svar på. Du är alltid 
välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör korsetten 
och dess användning. 



 
 

 
 

 

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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