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Bruksanvisning och skötselråd för Posey Handterapiprodukter. 
 
 
Övervakning. 
Var noga med att följa din anläggnings policyer och riktlinjer för patientövervakningens 
frekvens. Posey rekommenderar att denna produkt tas bort minst varannan (2) timme 
för att kontrollera hudens integritet, korrekt cirkulation och rehabiliteringsövningar.  
 
Inspektion. 
Inspektera före varje användning: kontrollera om det finns trasiga stygn eller 
sönderrivet, skuret eller slitet material; Använd INTE smutsiga eller skadade produkter. 
 
Posey Handkona 5608 
Handkonan är en fast bomullstäckt plastkona  
som passar handflatan. Justerbart skumband  
rymmer alla handstorlekar. Kan användas för  
att träna, eller för att hjälpa flexionskontrakturer  
i handen. En storlek passar alla. 1 st. per låda. 
Art. Nr: 5608 Storlek: 13 cm 
 
Posey handkuddar 6507, 6508. 
En mjuk, frottébelagd kudde för handflatan som  
ger patienterna något att greppa.  
Mikrofiberfylld polyesterfiberprodukt levereras  
med ett mjukt, expanderbart spandexband. 
Latexfri. 
Art. Nr: 6507, Storlek: Liten, L x B: 13 cm x 6 cm 
Art. Nr: 6508, Storlek: Stor, L x B: 13 cm x 8 cm 
 
Posey Fingerkuddar 6560 
Fingerkuddarna håller isär fingrarna och hjälper till  
att förhindra att handen stängs helt.  
Kudden är fylld med polyestermikrofiber och hålls  
fast i patientens hand av ett mjukt, expanderbart,  
latexfritt, spandexband. Finns i en storlek. 
Art. Nr: 6560, Storlek: L x B: 13 cm x 8 cm 
 
 
Tvättanvisningar. 
Ta bort konen (Art. Nr. 5608) före tvätt för att öka hållbarheten. 
Tvätta i 40 grader, vid användning av blekmedel, dosera enligt tillverkarens anvisning. 
Torka vid låg temperatur. 
 
 
Lagring och hantering. 
Produkten är konstruerad för användning i normala inomhusmiljöer. Produkten kan 
lagras i rumstemperatur vid normala luftfuktighetsnivåer. Undvik överflödig fukt eller hög 
luftfuktighet som kan skada produktens material. 


