
Patientinformation för specialanpassad produkt

Ortopedisk barnsko 
Inklusive inlägg ortopedteknik

Hjälpmedlets funktion och användning
En ortopedisk barnsko är en extra stabil sko/sandal som används när en vanlig sko eller 
sandal inte ger tillräckligt stöd. Ofta kompletteras skorna med inlägg.

Påtagning
För att inte bakkappan skall trampas ner och förstöras bör skorna/sandalerna tas på med 
hjälp av ett skohorn. För att din sko/sandal ska fungera som avsett är det viktigt att skjuta 
tillbaka hälen mot bakkappan/hälrem och sedan dra åt kardborrband/snörning så att skon/
sandalen sitter fast ordentligt. I övrigt används dessa skor precis som vanliga skor.  

Viktigt att tänka på / eventuella risker
• Det är viktigt att vänja foten vid skorna/sandalerna och inläggen. Trötthetskänsla i

foten kan förekomma i början av användningen. Skorna bör därför börja användas
successivt.

• Kontrollera att sand, grus eller annat skräp inte finns i skorna/sandalerna när du
använder dem.

• Kontakta din ortopedtekniska avdelning om förändringar i huden uppkommer, som
exempelvis skav och tryck. Vid nedsatt känsel och cirkulation bör man vara extra
observant.

Skötsel, hygien och underhåll 
Dina ortopediska barnskor/sandaler är individuellt utprovade och sköts enligt anvisning. 
Förändring av behov och/eller slitage på skorna/sandalerna kan göra att passform/funktion 
förändras. De bör inspekteras med jämna mellanrum med avseende på förslitningsskador.  
Är du osäker eller om något inte känns som det brukar, är du välkommen att kontakta oss. 
Vid justeringar och reparationer behövs sällan någon ny remiss/ordination.

Om du inte har speciella instruktioner från din läkare räcker det med normal fothygien. 

En välskött sko har betydligt längre livslängd. Se till att smörja/impregnera dem 
regelbundet. Eventuell smuts torkas av med fuktig trasa. Om en värmekälla används för att 
torka dina skor, se till att eventuella inlägg avlägsnas då de kan deformeras av värmen. 
Töm eventuellt grus/sand ur skorna då detta sliter på både sko och inlägg och kan ge 
upphov till skav.

Retur/återvinning
När ditt hjälpmedel inte ska användas mer och om du inte har fått annan information, ber 
vi dig att källsortera produktens delar innan de slängs. I de fall där vi önskar hjälpmedlet i 
retur, lämnas det vidare till bistånd eller återanvänds.




