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En softbrace är en korsett tillverkad i mjuk 

plast. Korsettens funktion är att ge stöd vid 

sittande och stående läge och den kan se 

olika ut beroende på brukarens behov.  

 

Viktigt att veta 

Om banden sitter på baksidan: Ta på 

korsetten genom att öppna den så mycket 

som det går, lägg den över patienten och 

rulla patienten på sidan för att spänna fast 

banden. 

Om banden sitter på framsidan: lägg 

patienten i korsetten och spänn sedan åt.  

Lock-och lådamodell: Lägg patienten på 

plats i korsetten. Placera korsettens framdel 

på plats och spänn banden.  

Känn efter så att rullarna i korsetten sitter i midjan precis ovanför höftkammen. 

Korsetten sitter tajt och därför är det viktigt att man inte använder andra kläder under 

korsetten än de tunna linnen som medföljer korsetten. Linnet har inga sömmar och är av 

ett stretch-material som sitter åt, vilket är viktigt för att inte få tryck och skav.  

Det är bra att byta linne ofta då det blir ganska varmt under korsetten. Själva korsetten 

kan du göra ren med vanlig såpa och en fuktig trasa. 

Det är viktigt att inspektera huden, särskilt i början, för att titta efter tryckmärken som 

skadar huden. I sådana fall bör Ortopedteknik kontaktas för justering. Jämna och stora 

tryckmärken är normala och brukar inte göra ont eller kännas överhuvudtaget. 

 

 

 

  



  

   

 

 

 

Rengöring och skötsel 

Korsetten rengörs med fuktig trasa. 

Kardborreband rengörs lämpligen med en stålborste. Det är viktigt att ta bort ludd som 

fastnar eftersom luddet gör att bandet fäster sämre. Om banden är rengjorda, men ändå 

fäster dåligt, kontakta Ortopedteknik för byte av band.  

 

Kontrollera regelbundet att spännen och band är hela. Kontakta Ortopedteknik vid 

behov.  

  



  

   

För rådgivning, service, tidbokning eller reparation: 

Ortopedteknik, Sunderby sjukhus 
Telefon:  0920-28 38 05 

Postadress:  Ortopedteknik 

Sunderby sjukhus   

Sjukhusvägen 10  

971 80 Sunderbyn 

 

Ortopedteknik, Gällivare sjukhus 
Telefon:  0970-19369   

Telefontid:  måndag -torsdag 07.30-15.30  

 fredag 07.30-11.30 

Postadress:  Ortopedteknik  

Gällivare sjukhus   

982 82 Gällivare 

 

 

Handläggare:________________________________ 
 

Hemsida: www.norrbotten.se/ortopedteknik 

Du kan även kontakta oss via www.1177.se 
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