
Patientinformation för specialanpassad produkt

Ståskal ortopedteknik

Hjälpmedlets funktion och användning
Ett ståskal är ett specialanpassat hjälpmedel som möjliggör ett säkert och stabilt stående. 
Ståskalet används oftast tillsammans med stårullstol, ståplatta (hip) eller andra hjälpmedel. 
Se till att ståskalet är stadigt placerat och använd det i den utsträckning och på det sätt 
som din vårdgivare (läkare, ortopedingenjör eller sjukgymnast) rekommenderar. Inga form- 
eller skruvinställningar får ändras på ditt hjälpmedel utan tillåtelse. Om inget annat angetts 
är ditt hjälpmedel endast avsett att användas för vad som anses som normalt bruk. 

På- och avtagning
Lägg skalet på en plan yta. Öppna alla band och lägg sedan brukaren på plats. Se till att 
ben, knän och fötter kommer på plats i ståskalet. Spänn åt banden. Om nackstöd används, 
se till att det sitter i rätt position innan ni ställer upp ståskalet. Var noga med att kläderna 
inte ligger i veck under banden. 

Viktigt att tänka på / eventuella risker
• Lämna aldrig brukaren utan uppsikt i ståskalet, även om det är förankrat i t.ex. en bänk.
• Kontrollera för tryck och skav på huden efter användning av ståskalet. Uppkommer

tryckmärken som inte försvinner efter användning, bör ett återbesök bokas till den
ortopedtekniska avdelningen.

• Kontrollera regelbundet att band, handtag, lyftremmar och tillbehör ej utsatts för slitage
samt att de fungerar som de ska och känns säkra.

• Kontakta din ortopedtekniska avdelning för kontroll om du känner dig osäker på
passform, funktion eller säkerhet.

Skötsel och underhåll 
Ortopedtekniska hjälpmedel är kroppsnära och bör därför torkas rent regelbundet. 
Använd en fuktig trasa och ljummet vatten. Handsprit eller alsolsprit kan användas för 
att desinficera ytan på hjälpmedlet. Detta finns att köpa på apotek. Undvik att skölja 
hjälpmedlet under rinnande vatten. Låt lufttorka och undvik stark värme från torkskåp, 
element eller liknande. 

Inga form- eller skruvinställningar får ändras på hjälpmedlet. Om inget annat angetts är ditt 
hjälpmedel endast avsett att användas för vad som anses som normalt bruk.

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. 




