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SKOR/SANDALER är fotbeklädnader för utomhus- eller inomhus-
bruk och som bör ha följande egenskaper. Den ska skydda din fot 
och vara stabil, både med avseende på bakkappa och sula. I vissa fall 
kan skon vara avlastande samt korrigera eventuella felställningar i 
foten. Skon ska underlätta ditt gående. 

ANVÄNDARINSTRUKTION 
Skor är ofta stela och ibland lite obekväma när de är nya. Därför 
behöver en ny sko alltid ”gås in” försiktigt under en period, för att 
undvika skav och tryck på fötterna. Var alltid uppmärksam på hur 
dina fötter mår. 
Om rodnad, skav eller sår uppstår på fötterna, kontakta omgående 
Ortopedteknik för råd och evetuell åtgärd. 



 

  

RENGÖRING OCH SKÖTSEL 
Med jämna mellanrum bör du tömma dina skor på grus, sand mm. 
Känn med handen inuti skon efter veck, trasigt foder eller andra 
ojämnheter. Om skorna är försedda med inlägg eller fotbäddar ska 
även dessa, vid behov, tas ur och rengöras med mild tvål och vatten. 

Skokräm eller impregneringsmedel ska användas för att underhålla 
skinnet och förhindra att skon blir blöt. Sulning och klackning av 
skorna ska göras vid behov för att förlänga skornas livslängd. Vid 
normalt slitage hänvisar vi dig till din lokala skomakare. Lättare 
klackning, byte av kardborreband samt omsulning sköts normalt 
av dig som patient. Vid onormalt slitage tillhandahålls hjälp av 
ortopedteknik. 

FRÅGOR 
Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med frågor som rör 
skorna 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 VÅRDGUIDENR 
Du kan beställa tid, begära att bli kontaktad etc. genom att gå in 
på webben: 

www.1177.se 
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