
Telefon/Telephone 
+46 (0)72 3957992

E-mail & Web
teknik.jonkoping@teamolmed.se 
www.teamolmed.se

Post- och besöksadress 
TeamOlmed Centralproduktion 
Hedenstorpsvägen 14 
SE-554 75 Jönköping SWEDEN 

Hej! 

Ståskalsformuläret har fått några några justeringar. Dels finns en ny ruta för 
höftabduktionsvinkel som ska fungerar som ett alternativ till c/c hälavstånd. När ni 
hovrar med muspekaren över symbolen vid rutan ser ni hur ni mäter den vinkeln.

Nackstöden har fått nytt utseende. Det lilla och stora nackstödet kommer i 
3Dprintad plast med ett textilöverdrag som är tvättbart. Övriga nackstöd görs 
fortfarande som vanligt i PE med polstring och frotté.

Spara ner/ladda ner filen med dina uppgifter och information och bifoga den 
tillsammans med foton när du skickar in allt till:
teknik.jonkoping@teamolmed.se

Du kan alltid maila oss på ovanstående mailadress om du har frågor eller ringa på 
+46 (0) 72 3957992

Tack på förhand för er beställning och för ett gott 
samarbete! 

TeamOlmed Centralproduktion

Uppdaterad: 2022-10-11

anton.storling
Överstruket

anton.storling
Understrykning
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Mått tas
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ML-mått i blanketten är tagna som:

Aktuella slutmått
(Ingen kompensation görs)

Personmått, modelleras med 
kompensation för kläder (mm):
(Samtliga ML-mått kompenseras)

Fotdelar utformade för:
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Barfota

Modelleras med kompensation för 
hälkappa och sula

Fotdel polstrad med PE-skum. 
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mått vid asymmetri

Valgus knä:

Neutralt knä:

AP (mm)
Alltid aktuella slutmått. 
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Vänster

Denna blankett används till digitalt 
ståskal när fotdel  är utformad för 
användande utan skor eller AFO

Ståskal, måttblankett
kompletterande mått för fotform till ståskal



Ståskal

Faktureras 

Levereras 

Adress

Order ID

Konstruktion Bas

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

Fotdel 
Ingen polstring. Lös innersula i svart EVA 14 mm fäst med kardborre. Fotdelarna 
kläs in i svart galon. Tunna halksulor, ej monterade, skickas med separat. Mått på 
fotdel tas inklusive ortoser eller skor som skall användas.

Inlodning 
Bålen är i lodlinje i både frontal- och sagittalplan. Planade lätt koniska fotdelar i PUR-
skum.

Patientbundna val ortos

Infärgning

Bilder på infärgningspapper finns på hemsidan

 mm

Vä Hö

Övriga ändringar/tillägg produktion

Tillägg polstringsval:

Polstring ryggdel i Plastazote 
10-20 mm Enbart posteriort.
Höjd; prox ståskalskant till
sacrum.

Ja Nej

Ingen polstring på 
bål eller rygg

Polstring båldel i 
Plastazote, 10 mm 
inkl. sidor. Höjd; prox 
ståskalskant till sacrum

Förbindelsestag mellan ben

Bål- och ryggpolstring

Modellmått 
Centrum Häl-häl

Benlängdsskillnad

Fylls i av beställare

Fylls i av beställare

10 mm

15 mm

20 mm

Skriv vilket av benen som  är kortare och måste byggas på under

Handläggare

E-mail

Beställningsdatum 

Beräknat provdatum

Minsta ledtid 10+4 arbetsdagar



Storlek: Breddat Litet skålat Stort skålat

Övriga ändringar/tillägg färdigställning

Omonterade band

Vristband

Knäband

Höftband

Handtag och remmar

Bröstband

Axeldrag

Nackstöd

Nedan valda band, handtag och 
nackstöd medskickade omonterade

Vristband i nylon med fixlock 
lateralt, svart prefabricerad kudde

Handtag i överkant båldel

Handtag i gren

Handtag i sidor

Handtagshål 5 cm nedan trimlinje bakkant 

Säkerhetsremmar

10 cm cirkulärt band ovan knä fäst med k-band

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

10 cm cirkulärt band under knä fäst med k-band

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja ovan knä 

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja mitt över knä 

Nylonförstärkta K-band med kudde och vändsölja under knä
(Nylonförstärkta k-band skickas med omonterade)

Inget höftband

10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast 

15 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

Inget bröstband

10 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast 

15 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast 

20 cm cirkulärt bälte fäst med k-band utanpå plast

X-sele TeamOlmed storlek

X-sele Anatomic Sitt storlek

H-sele Anatomic Sitt storlek

Dynamiskt huvudstöd "HEADPOD" fästs centrerat 
på nackstöd. Beställare bör bekanta sig med 
tillverkarens rekommendationer för huvudstödet. 
Bruksanvisning från Mayday Aid HÄR

Halksula

Ingen halksula skickas med 

NNackstödackstöd  modell Uttermodell Utter  

Huvudstöd

Inget nackstöd

Nackstöd enligt storlek nedan, med insticksfäste

Svart PE, 4 mm, med 6 mm PE-skumpolstring. 
Klädsel; limmad svart strechfrotté. 

3D-printat med textilöverdrag
(Samma storlek och form som tidigare)

Storlek: Litet Stort

http://www.maydayaid.se/Handlers/ImageHandler.ashx?UploadedFile=true&pg={0}&image=~/App_Data/UserImages/File/Headpod_bruksanvisning.pdf


Övriga kommentarer för tillverkning

K mmenta  ti  m e ö :

Kommentar till modellör
Om avstämning från modellör önskas innan produktion påbörjas, fyll även i önskemål om det nedan

• "Spara som" alternativt "Ladda ner med dina ändringar" Det finns olika alternativ 
beroende på om du jobbar i en webläsare eller i ett program.

• Maila beställningen med formulär till teknik.jonkoping@teamolmed.se
Bifoga alltid de patientbilder du kan för att underlätta för modellering. (Frontalvy och sagittalvy 
krävs) Ta foton en bit ifrån och inte i vinkel.
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