PROVIDENCE-KORSETTBEHANDLING
En korsettbehandling påbörjas åt barnet/unga för att förhindra framsteg av ryggradens
felställning.
Providence-korsett


Providence-korsetten är en natt/sömnkorsett.



Providence-korsetten är alltid individuell och anpassad efter barnets/ungas storlek.

Att göra en korsett


Providence-korsetten görs på Respecta i Åbo. Du kommer att få ett visitkort med
kontaktinformation för korsetstillverkaren (assistenttekniker) och Respectas adress, från
barn- och ungdomsortopediska polikliniken.



Information om inledande av korsettbehandlingen för barn/unga och föräldrarnas
kontaktinformation ges åt Respecta Assistent Technology Technician, från Barn- och
ungdomsortopediska polikliniken. Assistenttekniker kommer också att få barnets/ungas
senaste skoliosröntgen. Vanligtvis enas man om att Respecta kommer att kontakta
familjen för att ta mått för korsetten.



Ett kostnadskontrakt görs för korsetten, som skickas hem per post.

Uppföljning av korsettbehandlingen


Respecta meddelar barn- och ungdomskirurgiska och ortopediska vårdkoordinator, när
barnet/unga har fått korsetten.



När barnet/unga kan använda korsetten väl, bokas en tid för den första skoliosröntgen.
Vanligtvis tas bilden ungefär en månad efter påbörjandet av korsettbehandlingen.
Vårdkoordinatorn skickar tiden hem med posten.



Första röntgenbilden tas liggande med korsetten. Barnet/unga sover på sjukhuset natten
före röntgenbilden på avdelningen för barn- och ungdomskirurgi och ortopedi (UC5). Ena
föräldern kan välja att övernatta om han eller hon vill.



Du kommer att höra röntgenbildens svar på sjukhuset och sedan återvända hem.
Ytterligare kontroller bestäms vid denna tidpunkt.

Förnya korsetten och/eller reparationer


När barnet/unga vuxit 4 cm efter att ha fått första korsetten, krävs en helt ny korsett och
ett nytt kostnadskontrakt.



Barnet/unga bör besöka skolhälsovårdaren för att mäta längden mellan kontrollbesöken
för att övervaka tillväxten.



Om korsetten sitter fel (till exempel trycker, klämmer eller skavar), görs nödvändiga
korsettreparationer hos Respecta.

Vänligen kontakta oss
Under Barn- och ungdomsortopediska poliklinikens telefontider, om du har några frågor/problem
med korsettvården.



Sjuksköterska, tel 02 313 0412
Telefontid: mån-fre 8.30 – 9.30

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ● www.vsshp.fi/sv ● Växel 02 313 0000
Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

