
Ståskal

Södra Älvsborgs Sjukhus

Brukarinformation



SYFTET 
Syftet med ståskalet är bl.a. att möjliggöra stående för att belasta 
skelettet och förbättra andnings- och magfunktioner.

ANVÄNDARINSTRUKTION
Du får instruktioner av oss på Ortopedteknik och av din sjukgymnast 
om hur ståskalet ska användas. Oftast används ståskalet tillsammans 
med andra hjälpmedel.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL
Ståskalet kan torkas av med fuktig trasa.

VANLIGT FÖREKOMMANDE PROBLEM
Var observant på och kontrollera så att skav eller andra obehag inte 
uppstår. Om tryckmärken/rodnader inte försvunnit efter 30 minuter 
efter det att ståskalet plockats av bör du ta kontakt med 
Ortopedteknik.



FRÅGOR 
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor som 
rör ståskalet. 

LÅNEVILLKOR
Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du 
som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du 
skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer 
bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte 
återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.
Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till oss på 
Ortopedteknik eller märks med namn och födelsedata och 
lämnas in till närmaste vårdcentral eller Alingsås lasarett.
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LÅNEVILLKOR
Hjälpmedlet som du fått utprovat på Ortopedteknik är ett lån. Du 
som lånar ett hjälpmedel ansvarar för det under lånetiden. Om du 
skadar ditt hjälpmedel utöver normal förslitning, om det kommer 
bort på grund av oaktsamhet eller om du trots uppmaning inte 
återlämnar det, kan du bli ersättningsskyldig.
Hjälpmedlet lämnas tillbaka komplett och rengjort till 
oss på Ortopedteknik i Borås eller Alingsås lasarett, 
om inget annat avtalas. 

FÖR RÅDGIVNING, TIDSBOKNING, SERVICE 
ELLER REPARATION
Ortopedteknik, Borås lasarett 
Tel: .............. 033-616 14 60 
 Mån - Fre 09.30 - 11.30, övrig tid telefonsvarare
Fax: ............. 033-616 20 06
e-post: ........ ota.boras@vgregion.se
hemsida: ..... www.vgregion.se/sas

1177 VÅRDGUIDENR
Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in 
på webben:

www.1177.se 


