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Denna bruksanvisning ger information om hur den mjuka höftledsortosen 
Happy Strap placeras på barnet, hur storleken ställs in, säkerhetsföreskrifter och 
skötselråd. 
Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att både ni och barnet får 
stor glädje av Happy Strap.
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Allmän information

Den mjuka höftledsortosen Happy Strap är framtagen för att ge hypotona barn 
en förbättrad stabilitet i höfterna, vilket hjälper barnet att utveckla sitt-, kryp- och 
gångförmågan.

Användningsområde

Hypotoni, ligamentär instabilitet och tonusväxling är karaktäristiskt för barn med 
t ex Downs syndrom. Dessa barn utvecklar ett ineffektivt rörelsemönster med 
utåtroterade och abducerade höfter samt flekterade och valgusställda knän. Detta 
kan på sikt leda till ortopediska komplikationer som orsakar smärta i höft- och 
knäled.

Den mjuka höftledsortosen Happy Strap har en enkel men effektiv konstruktion 
som stabiliserar höftlederna utan att hindra barnet i sin vilja att röra sig.

Happy Strap kan användas under såväl lek och träning som då barnet sover. 

Producentansvar och CE-märkning

Den mjuka höftledsortosen Happy Strap är en CE märkt produkt. Detta är en 
garanti på att Happy Strap uppfyller alla gällande europeiska säkerhetskrav. 
Tillverkaren försäkrar, som producent med ensamt ansvar, att Happy Strap är 
CE märkt enligt direktiv 93/42/EEC om medicinsk utrustning i klass 1.

Produkten får inte ändras, inga tillbehör eller andra material får monteras utan att 
CE märket tas bort och producentansvaret slutar att gälla.
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Garanti och hållbarhet

Garanti gäller endast då produkten används enligt denna bruksanvisning vilken 
följer producentens rekommendationer.
Den mjuka höftledsortosen Happy Strap har 1 års garanti. Garantin omfattar fel 
som har uppstått i samband med tillverkningen eller ursprungliga fel i materialet. 
Garantin omfattar ej slitage som uppstår i samband med användning eller fel som 
uppstått på grund av att skötselråden ej följts.

Service och reparationer

Om skötselråden följs (sid 8) krävs ingen service av Happy Strap och den håller sig i 
gott skick längre. 

Säkerhetsinstruktioner

Ta omedelbart bort allt förpackningsmaterial som följer med vid leverans. 
Kartongen lämnas till återvinning. 

Känn först över så att alla tryckknappar och plastdetaljer sitter ordentligt fast. En 
lös tryckknapp kan utgöra livsfara om barnet skulle stoppa den i munnen. 
Kontrollera sedan detta regelbundet.

Sätt fast Happy Strap på barnet enligt anvisning på sid 6. Den ska sitta kroppsnära, 
men inte så hårt att barnet får obehag av remmarna. Var extra uppmärksam på 
om barnet skulle få skav eller hudrodnad efter användning, liksom att den inte bör 
sitta för hårt runt magen när barnet sitter upp.
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Storlekstabell

Happy Strap finns i fem olika storlekar. 
Rätt storlek fås fram genom att mäta omkretsen på barnets lår, mitt på benet 
mellan ljumske och knä. 

Ålder Storlek Lårets omkrets Färg
ca 0-12 mån X-small <24 cm ljusblå
ca 1-3 år Small 24-34 cm orange
ca 3-5 år Medium 32-40 cm grönblå
ca 5-8 år Large 38-48 cm lila
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Ta på Happy Strap och 
justera storleken

Öppna midjeremmen som ska 
sitta runt barnets mage (bild 1). 
Då Happy Strap tas på och av 
barnet är detta den enda rem 
som skall öppnas. Tryckknapparna 
används endast för att justera 
storleken.

Trä igenom barnets ben, ett i 
taget, i de vadderade 
benremmarna (bild 2).

Bild 2

Bild 1
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Bild 3

Om benremmarna sitter för hårt 
eller för löst, kan storleken ökas 
eller minskas genom att lossa på 
tryckknapparna (bild 3).

Dra upp hela höftortosen så att 
mittremmen sitter strax under 
grenen (bild 4).

Bild 4
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Bild 6

A

B B

Bild 5

Sätt barnet försiktigt upp och för 
midjeremmen runt barnets rygg. 
Lägg barnet på rygg och för den 
därefter igenom plasthällan och 
fäst kardborrebandet (bild 5). 

Justera Happy Strap så att den 
sitter bra. Knapparna kan 
användas för att justera 
omkretsen runt låren (bild 6, A) 
samt höjden från benremmarna 
upp till midjeremmen (bild 6, B). 

Observera att dessa knappar inte 
ska knäppas upp då Happy Strap 
tas på och av barnet utan bara 
då den redan sitter på barnet, för 
att undvika trassel.
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Skötselråd

Happy Strap rengörs i tvättmaskin i ett vanligt 40°C kulörprogram. Använd ej 
tvättmedel med blekmedel eller sköljmedel. Se till att fästa kardborrebandet och 
alla tryckknappar innan tvätt. Lägg gärna Happy Strap i en tvättpåse.
Hängtorkas efter tvätt. 
Happy Strap får ej torkas i torktumlare eller strykas.



Mjuk höftledsortos

Happy Strap
Säljs i Sverige genom:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39  Kungsbacka

Tel 0300 - 56 97 00
Fax 0300 - 56 97 01

info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent:

HAPPY STRAP
PO Box 382
Tulbagh 6820
Western Cape
South Africa

Tel/Fax  +27 23 230 0156
Mob  +27 82 552 4726

janet@happystrap.co.za
www.happystrap.co.za


