
Installation i gipsförband

Inbyggd i gipsförbandet

•  Markera behandlingsområdet och 
dra på tubbandaget

•  Klipp ett hål i tubbandaget över 
behandlingsstället, och se till att 
det markerade området är öppet 
mot huden

Dra tubbandaget 
uppåt

•  Applicera filtmaterial på 
gipsförbandet – dela eller 
klipp ett hål som passar över 
fästanordningen

•  Applicera resten av 
gipspolstringen. Passa in 
fästanordningen i hålet så 
hålls den på plats medan 
gipsningen avslutas.

•  Placera fästanordningen 
i remmen så att den sitter 
säkert över öppningen i 
gipset

•  Dra av skyddspappret från 
den gråa fyrkantiga dynan 
och fäst den vid botten på 
fästanordningen

•  Infoga denna enhet i tubbandaget

•  Applicera ett lager med 
syntetiskt gipsmaterial

•  Placera nätfyrkanten på 
plastporten för att säkerställa 
en solid konstruktion

•  Placera den runda filtpluggen 
i fästanordningen

•  Illustration av korrekt 
placering under polstring

•  För in den runda filtpluggen 
för att hålla fästanordningen 
på plats

•  Sätt det röda locket på 
fästanordningen

•  Avsluta gipsningen så att 
gipsbindan täcker nätet runt 
fästanordningen

•  Sätt på locket på 
fästanordningen

Metoder för gipsning 
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Installation i gipsförbandet med fyrkantig dyna

Filt- och skumdynor

Svart rund 
skumskiva

Gipsnät

Snäpplock

Rött lock

Fästanordning

•  Lokalisera frakturstället med 
röntgen

•  Markera behandlingsområdet 
på gipsförbandet med ett X

•  Avlägsna lager från den fyrkantiga 
filtdynan tills dynan har samma 
tjocklek som gipsförbandet

•  Använd endast fyrkantig dyna när 
du skär ut ett fyrkantigt hål

•  Avsluta gipsningen så att 
gipsbindan täcker nätet 
runt fästanordningen

•  Sätt på locket på 
fästanordningen

•  Använd en gipssåg av 
standardtyp

•  Skär ut en öppning i 
gipsförbandet

•  För in fästanordningen i nätet tills 
nätet sitter över den undre kragen

•  Dra av skyddspappret från den gråa 
fyrkantiga dynan och fäst den vid 
botten på fästanordningen

• Slutförd inbyggnad i gipset

•  Avlägsna den utsågade biten 
från öppningen

•  Avlägsna överskott på 
polstringsmaterial och klipp 
det elastiska tubbandaget 
med sax

•  För in enheten i den 
fyrkantiga öppningen

•  Sätt det röda locket på 
fästanordningen

•  Installera filtpluggen 
för att förhindra ödem i 
öppningen

Tillbehörssats för gipsning
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*Summering av användningsområde
EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven 
frakturläkning†, stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i 
bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.
† En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.
Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller 
ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara 
känsliga för ultraljudsgelen. Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen på www.exogen.com. Du kan även ringa kundtjänst på 020-79 77 55.


