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INLÄGG är ett hjälpmedel som kan skydda och stabilisera foten. 
Inlägg kan avlasta delar av foten samt korrigera felställningar i foten 
och/eller fotleden. 

ANVÄNDARINSTRUKTION 
Skornas passform och funktion påverkar hur bra effekt inläggen 
ger. Inläggen kan oftast användas i andra skor, då tas med fördel 
innersulan ut ur skorna. 
När inläggen är nya kan en tillvänjningsperiod vara nödvändig då 
man använder inläggen kortare stunder. Var alltid uppmärksam på 
hur dina fötter mår. Om rodnad, skav, eller sår uppstår, kontakta 
omgående Ortopedteknik för råd och eventuell åtgärd. 

RENGÖRING OCH SKÖTSEL 
För att undvika skav bör du med jämna mellanrum lyfta ur 
inlägget och tömma dina skor på grus, sand mm för att undvika 
skavsår. Känn dagligen med handen inuti skon och på inlägget 
efter veck, trasigt foder eller andra ojämnheter. 
Inlägg skall vid behov tas ur och rengöras med mild tvål och 
vatten. Hållbarheten på ett inlägg brukar vara ca 2 år, men 
varierar beroende på dess funktion och användning. 



  

 
 

 
 

 

  
   

  
 

  

REORDINATION 
Vid behov av nya inlägg under remissens giltighetstid, kontakta 
Ortopedteknik. Om inläggen är gjorda efter avgjutning/avtryck 
lämna in gipsformarna på Ortopedtekniks reception före nästa 
besök. Viktigt är att skriva ner namn och personnummer så att en 
kallelse kan skickas ut. 

FRÅGOR 
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör 
inläggen och dess användning. 

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

www.1177.se 
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Postadress Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås 
Besöksadress SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 
Telefon SÄS Borås, vx 033-616 10 00 SÄS Skene, vx 0320-77 80 00 
E-post sas@vgregion.se 
Internetadress www.vgregion.se/sas www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr 
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