
☐  Stofstøttekorset højt/lavt

☐  Stofstøttekorset med BH

☐  Abdominalt korset

☐  Elastisk korset

☐  Keystonkorset

☐  Præfabrikeret produkt

TLSO Semirigid
Thoraco Lumbo Sacral Ortose

Sådan bruger og vedligeholder du 
dit personlige hjælpemiddel fra Ortos



Hvad er et korset?
Et korset er et personligt hjælpemiddel, som kun passer til dig, og det kan 
ikke bruges af andre. Et korset sidder uden på kroppen for at støtte og af-
hjælpe et problem, som kan være af fysisk eller smertemæssig karakter.  
Et korset er fremstillet af stof og/eller elastisk materiale. De fleste korsetter 
har metalstivere og metalfjedre for at forstærke funktionen samt holde på 
formen under anvendelse. 

Sådan tager du korsettet på
Bandagisten vil tilpasse korsettet og vise dig, hvordan du skal tage det på. 
Korsettet skal sidde godt til for at give den ønskede effekt. Dette forhindrer 
også, at korsettet glider op eller roterer på kroppen.
Det er vigtigt, at du altid sikrer dig, at taljemarkeringen i korsettet passer 
med din talje.
Et korset skal i nogle tilfælde bruges efter behov. Det er vigtigt, at du kender 
dit behov for brug af korsettet, så det bruges korrekt. 

Vær opmærksom på trykmærker
Korsetter giver som regel ikke trykproblemer, men du vil altid kunne se 
mærker, hvor korsettet har støttet, når du tager det af. 
Du skal også være opmærksom på tryk, hvis du bruger korsettet uden på 
eksempelvis bukser, hvor der er en tyk linning.
  
Hvis du har sukkersyge eller nedsat følelse, skal du være ekstra forsigtig 
med tryk. Du skal kigge efter røde mærker hver dag. Det kan bl.a. være hvor 
metalstiverne ender. Røde mærker skal forsvinde 20-30 min efter, du har 
taget korsettet af. Kontakt banda- gisten ved tegn på tryk, så korsettet kan 
rettes til.

Sved og fugt
Korsettet er lavet i materialer, som vil suge fugt og sved. Huden kan reagere 
på sved. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt rengører dit korset. 
Det vil altid være en god idé at have en undertrøje eller en T-shirt, der sid-
der tæt på kroppen under korsettet. Undertrøjen vil tage den første del af 
fugten, og du kan anvende korsettet i flere dage uden at vaske det.
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Vask
De fleste korsetter kan vaskes i hånden. 
Brug håndvarmt vand og mild sæbe og skyl altid godt efter, så der ikke er 
sæberester i korsettet. Din hud kan reagere på sæberester.
Korsettet skal lufttørres. Det må ikke tørretumbles, lægges på et varme-
legeme eller i direkte sollys. Læg eller hæng korsettet op, så stoffet ikke 
vrider.
Hvis der er indvendige puder i korsettet, som kan tages ud, skal dette gøres, 
inden korsettet vaskes.
 
Sådan vedligeholder du dit korset
Når du ikke har korsettet på, skal det lægges fladt med retsiden ud. Det 
sikrer, at korsettet ikke vrides skævt.

Pasform og slitage
Stof og elastik er bløde materialer og vil blive slidt ved brug. Det kan være 
svært at sætte tid på, hvor længe et korset holder. Det afhænger af brugen 
af korsettet. Et nedslidt korset vil ikke have den optimale funktion. Stoffet vil 
virke slapt og løst og kan være flosset langs kanterne og i syningerne.

3 måneders tilpasningsservice
Der er en tilpasningsservice på 3 måneder på alle produkter. Denne service 
er gæld-ende 3 måneder efter udlevering af produktet under forudsætning 
af, at der ikke sker væsentlige fysiske ændringer i den periode. F.eks. store 
ændringer i vægten eller lignende. Ved ændringer eller justeringer efter 3 
måneder, skal du søge kommunen om en bevilling.  

Fornyet korset
Der kræves en ny bevilling fra din kommune, hver gang der skal laves et nyt 
korset. Hvis der er væsentlige ændringer i korsettets opbygning og funktion, 
kan det være nødvendigt at få en ny ordination hos speciallægen.

Specialfremstillet udstyr



Din bandagists specifikke instruktion

Erklæring vedrørende udstyr til særlige formål
Det bekræftes hermed, at det pågældende udstyr er i overensstem-

melse med de væsentlige krav i forordning 2017/745 om medicinsk 

udstyr, MDR (Medical Device Regulation 2017/745).
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