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VISTA® Lower Spine

Vista® 627 Lumbar Vista® 637 LSOVista® 631 LSO LoPro Vista® 464 TLSO

a. Juster bæltets størrelse ved at flytte 
knapperne til de huller i hver side af ryg-
panelet, der giver den bedste pasform.
Se bæltestørrelse til højre.

b. Mindre størrelser opnås ved at føre 
sidepanelet gennem slidsen og derefter 
flytte knapperne til de rigtige huller på 
undersiden.

c. Når størrelsen passer, låses knap-
perne i hullerne ved at trække i bæltets 
ender.

a. Placer rygpanelet midtfor på ryggen og 
så lavt, som det er behageligt.

b. Læg bæltets venstre side tæt om kroppen.

c. Gør det samme med højre side og hold 
vejret, mens velcrolukket presses sammen, 
så bæltet slutter tæt til kroppen.

OBS: Sørg for, at øverste og nederste del af 
bæltet sidder til. Bæltets ender kan eventuelt 
vinkles for at opnå bedre pasform.

a. Træk hårdt i ringene i retning væk fra 
kroppen. Stram mere end nødvendigt og 
løsn derefter for at opnå bedst mulig 
pasform. Nederste halvdel strammes 
ved træk i venstre ring, og øverste ved 
træk i højre ring.

b.  Sæt ringene fast på den bløde velcro 
for at holde bæltet stramt.

Indsæt eller fjern lordoseindlæg for 
størst mulig komfort.

BÆLTESTØRRELSE VEJLEDNING TIL VALG AF BÆLTE STØRRELSE

KORSETTET LEVERES “ONE SIZE” MEN KAN JUSTERES I FØLGENDE STØRRELSER:

SIDE 1

MåLES OMKRING MAVENS STØRSTE OMFANG.

EXTRA SMALL

61 - 73 cm

SMALL

71- 89 cm

MEDIUM

86 - 106 cm

LARGE

102 - 119 cm

EXTRA LARGE

117 - 135 cm

EXTRA EXTRA LARGE

132 - 147 cm

PLACERING STRAMNING

LORDOSEINDLÆG
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a. Centrer rygpanelet så lavt som muligt 
på lænden. Juster mavepanel og bryst-
pude sideværts, så midterbøjle og panel 
følger kroppens midterakse.

b. Til mindre høje patienter kan for- 
længerstykket tages ud af midterbøjlen. 
Bøj knappen bagud og lad aluminiums-
skinnen glide ind, så knappen låser i det 
rigtige hul. 

c. Brystpuden kan også justeres vertikalt 
fra mavepanelet ved at trykke knappen 
med bladmærket indad og derefter hæve 
eller sænke brystpuden efter behov.

a. Før stabiliseringsstropperne under 
armene og fastgør dem til brystpuden.
Denne placering anbefales.

b. Træk i enderne for at stramme 
stropperne.

c. Stabiliseringsstropperne og bryst-
puden skal sidde tæt til kroppen.

d. Stabiliseringsstropperne kan også 
føres over skuldrene.

OBS: Om nødvendigt kan støttebøjlen 
bøjes for at opnå bedre pasform.

Træk hårdt i ringene i retning væk fra 
kroppen. Stram mere end nødvendigt 
og løsn derefter for at opnå bedst mulig 
pasform. Nederste halvdel strammes 
separat ved træk i venstre ring, og 
øverste ved træk i højre ring.

Hvis det er nødvendigt med spænder, 
kan der monteres et spænde for enden 
af hver strop. Fastgør spænderne til 
øverste del af TLSO- rygpanelet.
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Placer udvidelsespuder på forpanelet 
til ønsket dækning. Panelerne skal 
overlappe hinanden for at opnå bedst 
mulig støtte.

PLACERING/JUSTERING

VEJLEDNING TIL 3-PUNKTSKORSET

STROPPER
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OVER SKULDRENE (VALGFRIT)
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VISTA® Lower Spine

Vista® 627 Lumbar Vista® 637 LSOVista® 631 LSO LoPro Vista® 464 TLSO

VEJLEDNING TIL VALG AF BÆLTE STØRRELSE

KORSETTET LEVERES “ONE SIZE” MEN KAN JUSTERES I FØLGENDE STØRRELSER:
SE VEJLEDNING PÅ SIDE 1

MåLES OMKRING MAVENS STØRSTE OMFANG.

EXTRA SMALL

61 - 73 cm

SMALL

71- 89 cm

MEDIUM

86 - 106 cm

LARGE

102 - 119 cm

EXTRA LARGE

117 - 135 cm

EXTRA EXTRA LARGE

132 - 147 cm

SIDE 2


