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Mått tagna: 

�  Med klädmån        �  Utan klädmån 
Fotdel utformad för 

� Skor       � AFO       

Benlängdsskillnad:       (cm)
  

Fotovy:    � Frontal     � Sagittal vä     � Sagittal hö      � Lordos   

V: H: 

Sagittalplan höger: (°) 

Flektion höft: 

Flektion knä: 

Fotledsvinkel*: 

Frontalplan hö: 
Varus/valgus knä: 
 
Varus/valgus fotled: 

     �  Foten parallell med golvet 
     �  Annan vinkel i fotled: 

Horisontalplan:  

M/L rot. fot: 

Sagittalplan vänster:              (°)  

Flektion höft: 

Flektion knä: 

Fotledsvinkel*: 

Frontalplan vä: 
Varus/valgus knä: 
 
Varus/valgus fotled: 

     �  Foten parallell med golvet 
     �  Annan vinkel i fotled: 

Horisontalplan: 

M/L rot. fot: 

*90° i fotleden = 0° Dorsalflexion nedom nolläge 
anges med minus 

Bakkant 
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Xyphoideus 

Midja 

Trochanter 

Knäcentrum 

Vad 

Lår 



OTA:

Adress:

E-mail 
Handläggare

Beställningsdatum

Prov/lev datumOrder ID:

Beställningsformulär 
Ståskal

Termoplast, PE, 6– 10 mm. Tjocklek termoplast 
dimensioneras efter ståskalets storlek. 

Inlodning: bålen är i lodlinje både i frontal och sagittalplan.
Planade lätt koniska fotdelar i purskum. 
Fotdelarna kläs in i svart galon.
Tunna halksulor ej monterade skickas med separat. 

Ingen polstring. Lös innersula i svart EVA 

 10 cm cirkulärt band ovan knä fäst med k-band
 10 cm cirkulärt band mitt över knä fäst med k-band
 10cm cirkulärt band under knä fäst med k-band

 K-band med kudde och vändsölja ovan knä
 K-band med kudde och vändsölja mitt på knä
 K-band med kudde och vändsölja under knä

 10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast
 15 cm cirkulärt bälte fäst med k--band utanpå plast

 
15 cm cirkulärt bröstband fäst med k-band på maxhöjd
10 cm cirkulärt bröstband fäst med k-band på maxhöjd

 

 X-sele stl 1
 X-sele stl 2
 X-sele stl 3

 Litet nackstöd, svart PE, 4mm, med 6mm PE-skum polstring,
 Klädsel; limmad svart stretchfrotté. Isticksfäste
 Stort nackstöd, svart PE, 4mm, med 6mm PE-skum polstring,
 Klädsel; limmad svart stretchfrotté. Isticksfäste
 Nackstöd modell Uttern

 Säkerhetsfäst handtag i gren
 Säkerhetsfästa handtag sidor omonterade medskickas
 Handtagshål 5 cm nedan trimlinje bakkant
 Bärrem 5 cm nedan trimlinje bakkant
 Säkerhetsremmar

Konstruktion

Fotdel

Färg

Knäband cirkulära

Knäband med 
vändsölja

Höftbälte

Bröstband

Axeldrag

Nackstöd

Handtag

Bilder och storlekstabell

Ryggpolstring Ingen polstring på bål eller rygg

Polstring, båldel plastazote 10mm (inkl sidor, höjd:ståskalskant ner till sacrum)

10mm
15mm

Polstring ryggdel, plastazote (enbart posteriort, höjd:ståskalskant ner till sacrum

20mm

20 cm cirkulärt bröstband fäst med k-band på maxhöjd

Förbindelsestag mellan benFörbindelsestag



Modellmått

Modellmått centrum häl-häl

Benlängdsskillnad

 Ja
 Nej

Förhöjning vä (cm)

Förhöjning hö (cm)

Övriga kommentarer

teknik.jonkoping@teamolmed.se
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