Gebruiksaanwijzing

Gel liner

Bij een beenprothese kan de stomp op verschillende
manieren verbonden zijn met een prothese. Eén van
de mogelijkheden is door middel van een gel liner.
De buitenkoker is geheel op maat gemaakt op basis van
een gipsafdruk. In de buitenkoker draagt u de liner.
Deze liner vangt schokken op en vermindert daardoor
wrijf- en drukpunten in uw koker. De koker en liner zijn
met elkaar verbonden door middel van een pin, koordje of
vacuümsysteem. Deze folder voorziet u onder meer van
informatie over het gebruik en onderhoud van uw liner.
GEBRUIK
Zorg er allereerst altijd voor dat de binnenkant van de liner
schoon en droog is. Ook is het van belang dat de liner vrij is
van vreemde voorwerpen die huidirritatie kunnen
veroorzaken. Rol de liner voor het aantrekken helemaal
terug en keer deze binnenstebuiten. Houd de liner goed
tegen de onderkant van de stomp en rol de liner over uw
been. Belangrijk is dat de liner goed aansluit op uw been en
dat zich geen lucht bevindt tussen de liner en uw stomp.
Schuif de liner helemaal terug en trek deze opnieuw aan,
wanneer deze niet goed om uw been zit. Trek nooit aan de
liner om deze goed sluitend te krijgen en let op dat u geen
beschadigingen aanbrengt met uw vingernagels.
Als uw liner aan de onderkant voorzien is van een
aansluiting, dan moet deze recht in het midden onder uw
stomp bevestigd worden. Eventuele merktekens op de liner
moeten aan de voorzijde in het midden van uw been
uitkomen. Haal in dat geval altijd even de rand aan de
bovenkant van de liner los van de huid. Dit kunt u het beste
doen door uw vinger tussen uw been en de liner te
bewegen. Daarna kunt u de liner weer terugrollen op uw
huid. Om de liner uit te doen, slaat u de bovenrand een
stukje om, waarna u de liner langzaam van de stomp kunt
schuiven.

ONDERHOUD
Was uw liner dagelijks na gebruik aan de binnen- en buitenzijde.
Doe dit door de liner binnenstebuiten onder lauw stromend water
te houden en deze met neutrale zeep te reinigen. Het is belangrijk
dat u de liner zorgvuldig afspoelt na het schoonmaken. Doe dit
met water aan beide zijden en wrijf de liner vervolgens droog met
een stofvrije doek. Na het wassen kunt u de liner meteen dragen;
deze hoeft niet eerst te drogen. De liner kan beschadigd worden
door krachtige was- en reinigingsmiddelen, wasverzachters en
bleekmiddelen. Ook is het belangrijk niet te schrobben, aangezien
dit de gel van de liner kan beschadigen.
Breng de liner zo snel mogelijk terug in de normale positie na het
schoonmaken. Droog de liner met een doek die niet pluizig is;
pluisjes kunnen in de gel blijven zitten en vervolgens huidproblemen veroorzaken. Plaats de liner met de stofzijde aan de
buitenkant op de standaard. Drogen met de gelzijde aan de
buitenkant kan de liner namelijk ook beschadigen. De liner mag
niet binnenstebuiten gekeerd blijven of blootgesteld worden aan
zonlicht of extreme hitte. Pas ook op met agressieve schoonmaakmiddelen, badproducten, zeep, deodorant en parfum.
GARANTIE
Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden
zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.
SERVICE
Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze voorzieningen en aan het informeren over het gebruik en onderhoud
hiervan. Mocht u verdere vragen hebben over het gebruik van uw
liner, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de
orthopedisch adviseur die u geholpen heeft. Wij zijn een erkend
leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen
die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.
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