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Tack för att du litar på en medicinteknisk produkt från BORT 
GmbH. Läs den befintliga bruksanvisningen noggrant. Om du har 
några frågor kan du vända dig till din läkare eller den 
återförsäljare från vilken du köpte den här medicintekniska 
produkten. 

Syfte 
Denna medicintekniska produkt är ett elastiskt handledsstöd för 
att stödja handleden. 

Indikationer 
Kronisk posttraumatisk eller postoperativ irritation i 
handledsområdet, t.ex. distorsioner, karpalartros, 
karpaltunnelsyndrom (CTS), tenosynovit. 

Kontraindikationer 
Perifer arteriell ocklusiv sjukdom (PAOD), lymfdräneringsstörning-
ar, också oklara mjukdelssvullnader distalt från det placerade 
stödet, sensoriska och cirkulatoriska störningar i den behandlade 
kroppsdelen, hudsjukdomar i den behandlade kroppsdelen, 
latexallergi. 

Risker i samband med tillämpningen/viktiga anteckningar 

 
Denna medicintekniska produkt är en förskrivningsbar produkt. 
Diskutera användningen och användningstiden med din 
behandlande läkare. Den sakkunniga personalen som du har fått 
den medicinska utrustningen av kommer att välja lämplig storlek 
och undervisa dig om hur den ska användas. 
– ta bort den medicinska anordningen före radiologiska 

undersökningar  

– inte stänga den för hårt under längre viloperioder, t.ex. när du 
sover  

– vid domningar, lossa den medicinska anordningen och ta bort 
den vid behov  

– vid ihållande besvär, kontakta läkare eller 
specialiståterförsäljare  

– använda den medicintekniska produkten i enlighet med de 
terapeutiska behoven  

– endast använda andra produkter samtidigt efter samråd med 
din läkare  

– gör inga ändringar i produkten  

– bär den inte på öppna sår  

– använd inte vid intolerans mot något av de använda materialen  

– ingen återanvändning - detta medicinska hjälpmedel är avsett 
för behandling av en patient  

– när du bär stödet får du inte använda några krämer eller salvor 
på eller runtomkring det eftersom de kan förstöra materialet 

Anpassningsanvisningar 
Innan du sätter på den, böjer du aluminiumskenan till önskad 
form. Lossa bandet och öppna kardborrebanden. Placera sedan 
stödet på den drabbade handleden. Aluminiumskenan löper längs 
handflatornas yta. Stäng först kardborreknäppningen mellan 
tummen och pekfingret och sedan de följande kard-
borreknäppningarna. Till sist stänger du remmen genom att 
slingra den runt handleden och fäster den på velouren. 

Avlägsnande 
För att ta bort stödet lossar du bandet och öppnar kardborreban-
den. Ta tag i skenan i handflatan och dra av stödet över fing-
rarna. Stäng kardborrebanden för att undvika att kardborreytan 
slits i förtid. 

Materialets sammansättning 
Grått: bomull (BW), polyamid (PA), elastodien/latex (LA),  
viskos (CV), polyester (PES), polyuretan (PUR) 

Beige: bomull (BW), polyamid (PA), elastodien/latex (LA),  
polyester (PES), polyuretan (PUR) 

Den insydda textieletiketten ger en exakt information om 
materialets sammansättning. 

 Produkten innehåller latex och kan utlösa allergiska 
reaktioner. 

Information om rengöring 

eodmU  
Delikat tvätt 30°C, Blek inte, Torka inte i torktumlare, Stryk inte 
med strykjärn, Rengör inte kemiskt 

Ta bort aluminiumskenan innan du tvättar den. Stäng kardborre-
banden för att undvika att andra kläder skadas. Använd inte 
sköljmedel. Sträck stöden tillbaka till formen och torka i den 
friska luften. 

Garanti 
De rättsliga bestämmelserna i det land där du köpte produkten 
gäller för den köpta produkten. Kontakta din återförsäljare om du 
tror att du har ett garantianspråk. Rengör produkten innan du 
lämnar in ett garantianspråk. Om de bifogade bruksanvisningarna 
inte har följts korrekt kan garantin försämras eller upphävas. 
Garantin omfattar inte användning av produkten som är olämplig 
för indikationen, bristande iakttagande av tillämpningsrisker, 
instruktioner och obehöriga ändringar av produkten. 



 

Användbar livslängd/Produktens livslängd 
Den medicintekniska produktens livslängd bestäms av dess 
naturliga slitage om den behandlas på rätt sätt och enligt 
rekommendationerna. 

Anmälningsplikt 
Om en allvarlig försämring av hälsotillståndet inträffar vid 
användning av den medicintekniska produkten är du skyldig att 
meddela fackhandeln eller oss som tillverkare och Säkerhets- 
och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.  
Du hittar våra kontaktuppgifter i denna bruksanvisning. Du hittar 
kontaktuppgifter till den nationella myndigheten i ditt land på 
följande länk: www.bort.com/md-eu-contact.  

Bortskaffande 
När användningen upphör måste produkten hanteras i enlighet 
med motsvarande lokala regler. 

Förklaring om överensstämmelse 
Vi bekräftar att den här produkten uppfyller kraven i 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 
2017/745. Du hittar den aktuella förklaringen om 
överensstämmelse på följande länk: www.bort.com/conformity  

Pont: 04.2022 
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 Tillverkare: BORT GmbH, Am Schweizerbach 1,  
D-71384 Weinstadt, www.bort.com 
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