
MKS® modulära korsettsystem
är ett antal produkter som används för att räta ut och 
stabilisera definierade områden av ryggraden för att rätta till 
kroppshållningen. Denna korrigering av kroppshållningen 
stöder aktivt rehabilitering vid specifika indikationer. 
De två modulsystemen med styv framstång eller delvis 
elastiskt kroppsbälte har utformats för individuell justering 
enligt indikationerna och patienten. Vissa av de enskilda 
komponenterna av de två systemen kan kombineras.

MKS® Osteo Flex är en spinal ortos bestående av ett 
delvis elastiskt kroppsbälte, ett tygbakstycke med flexibla 
stålstänger som bas och icke-elastiska axel- och lateralremmar.  
Funktionen bygger på avlastningsprincipen. När ryggraden 
rätas ut med hjälp av de två axelremmarna avlastas specifika 
områden i bröstkotorna. Buktrycket mot ryggplattan som 
det breda kroppsbältet utövar ger ett stöd av ländryggen 
samt avlastning i detta område. Avlastningsremmarna fästs 
till kroppsbältet med hjälp av laterala remmar som begränsar 
rörelsemöjligheterna vilket därmed ger en bättre stabilisering 
av hela ryggraden. De många justeringsmöjligheterna av de 
enskilda axel- och lateralremmarna möjliggör individuell 
anpassning av remmarnas placering. 

Användning

Inledning

Läkaren avgör vilken typ av behandling som ska tillämpas 
utgående från sin diagnos. I allmänhet indikeras 
användningen av MKS® Osteo Flex, dvs. att räta ut och 
stabilisera hela ryggraden genom avlastning, av:

o framskriden osteoporos

För alla avvikande indikationer måste läkare tillfrågas.

Indikationer/kontraindikationer

Leveransomfattning

Försäkran om överensstämmelse

Säkerhetsanmärkningar

MKS® Osteo Flex levereras till dig redo att användas, i 
den storlek du beställt, med användarinstruktioner och 
produktetikett.

MKS® Osteo Flex överensstämmer med de grundläggande 
kraven i Europadirektiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter. Produkten är CE-märkt i enlighet med detta 
direktiv.

Användarinstruktioner

MKS® modulära korsettsystem
enligt CPO Vogel, Offenburg

MKS® modulära korsettsystem

Osteo Flex spinal ortos

MKS® Osteo Flex hjälper till vid behandlingen 
av applikationsområdet från den tredje 
bröstkotan till den femte ländkotan hos 
vuxna. Den stabiliserar hela ryggraden. Syftet 
med produkten är att hjälpa dig uppnå en 
så oberoende livsstil som möjligt medan den 
fortfarande uppfyller dina behov och motsvarar 
dina personliga möjligheter.

! MKS® Osteo Flex bör inte användas i 
sportsammanhang

!  Använd inte MKS® Osteo Flex om den är skadad
!  Se till att MKS® Osteo Flex individuella justeringar är 

optimala
!  Använd endast en MKS® Osteo Flex som är lämplig för 

din kroppsstorlek
!  Rådgör med din ortopedibutik om du får problem med 

din MKS® Osteo Flex



MKS® Osteo Flex levereras inte steril och är ej heller 
lämplig för sterilisering. Använd inte frätande eller 
slipande rengöringsmedel. Ingen maskintvätt. Alla 
textiler kan tvättas för hand i 30 °C med vatten och ett 
milt rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel. Det 
är dock ett krav att komponenterna separeras korrekt.  
Ryggstängerna måste avlägsnas innan handtvätt.    
Produkten kan lufttorkas. Se till att ryggstängerna placeras 
korrekt efter att tyget har torkat => markering upptill/
på utsidan. Fråga din läkare eller apotekspersonalen 
och läs tillverkarens anmärkningar när du väljer 
desinfektionsmedel.

MKS® Osteo Flex består av återvinningsbara material 
utan giftiga eller andra miljöfarliga ämnen. Produkten 
kan återvinnas på normalt sätt förutsatt att den inte är 
besmittad med smittosamma bakterier. Var god rådgör 
med din ortopedibutik för att vara säker på detta.

Skötselråd

Bortskaffning

Omfång Längd bakstycke

S
42-46 cm

M
46-50 cm

L
54-58 cm

Storlek 1 60 - 70 cm 783C-1 783A-1 783B-1

Storlek 2 70 - 80 cm 783C-2 783A-2 783B-2

Storlek 3 80 - 90 cm 783C-3 783A-3 783B-3

Storlek 4 90 - 105 cm 783C-4 783A-4 783B-4

Storlek 5 105 - 120 cm 783C-5 783A-5 783B-5

Storlek 6 120 - 135 cm 783C-6 783A-6 783B-6

Steg 1

Tag ut MKS® Osteo Flex, som är klar att användas, ur 
förpackningen och ta på den på samma sätt som en 
ryggsäck.

Steg 2

Slut kroppsbältet med hjälp av handöglorna. Se till att 
det sitter som det ska, dvs. platt och utan veck.

Kontaktuppgifter

Storlekar

Individuella justeringar

Tekniska data / Material
Beskrivning Material

Kroppsbälte elastiskt material 28 % viskos, 48 % per-
lon, 24 % elastodien

kantband 83 % viskos, 17 % dorlastan

velour PA

Vaddering velour PA

Remmar velour PA

Steg 3

Spänn avlastningsremmarna genom att dra dem neråt 
och fäst dem med kardborrbanden på kroppsbältet.

JHInova
Flötviksvägen 17
165 72 Hässelby
Tel:  08 564 441 20
Fax: 08 739 25 33
E-post: info@jhinova.com
www.jhinova.se

Det är viktigt att man lär sig hantera  MKS® Osteo Flex redan 
vid första användningstillfället. Man bör öva på att ta av och 
på ortosen.  Använd MKS® Osteo Flex direkt mot huden eller 
med en snäv undertröja utan veck. Det rekommenderas att 
man använder en absorberande undertröja för att undvika 
fukt som orsakas av att man svettas mycket.  Var god följ 
stegen nedan för att ta på MKS® Osteo Flex. Se alltid till att 
MKS® Osteo Flex sitter jämnt och spänt. För att förhindra att 
kanterna pressas in bör den dock inte spännas alltför hårt.

MKS® Osteo Flex finns i sex storlekar enligt tabellen nedan.
Bakstycke = avståndet från korsbenet till ca 2-3 cm under 
halskotan C 7.

Påtagning

Garanti
Garantin täcker användandet av MKS® Osteo Flex under 3 
månader.
Ortosen är en medicinsk rehabiliteringsprodukt och skall 
ej användas för några andra ändamål än de beskrivna i 
produktinformationen. All modifiering eller applikation 
som inte är beskriven i produktinformationen kräver 
skriftlig godkännande av albrecht GmbH. Vid avsaknad av 
sådant godkännande gäller ej garantin. 
Om någon led eller komponent skall användas individuellt, 
måste de användas ändamålsenligt. Om någon del eller 
komponent ändras eller modifieras (t. ex. borrning för 
kompleternade fixering) frånsäger sig producenten 
garantiansvaret och detsamma gäller om QM-etiketten tas 
bort.

MKS® Osteo Flex är inte lämplig för återanvändning utan 
bör endast användas av en person.

Överlåtelse


