
Balkefors Support sulan är gjuten efter din fot...

En felaktig mekanik i foten, förändrar 
linjeringen och belastningen av nästan 
alla leder i kroppen.

Några problem som påverkas direkt 
av fotens mekanik. 
 .  Benhinneproblem

      .  Ont i ryggen

      .  Hallux valgus

      .  Knäsmärta

      .  Plantarisfascit

     .  Hälsporre

      .  Morton syndrom

      .  Hälseneproblem 

Många Sjukgymnaster, naprapater och andra 
terapeuter arbetar idag med Balkefors Support 
system. Det har skapat nya möjligheter att be-
handla problem, där foten är orsak till skador. 
Fotens påverkan på  kroppens olika leder  är 
väldigt stor.

Vill du ha mer information om vårt koncept?  
Ring oss eller titta på vår hemsida 
www.balkefors.se     

Råd och tips
 

Rengöring av sulan:  Sulan tvättas i ljummet vatten med  
 vanlig tvål. Tål ej tvättmaskin eller 
 torktummlare.

Skohorn: Använd ej skohorn med vass kant, 
 det skadar sulan.

Tillvänjning: Börja använda fotbädden försiktikt. 
 Det är en korrigerande sula som
 ändrar biomekaniken i fotens leder. 
 Öka användningstiden succesivt.

Garanti: Är du inte helt nöjd med den ortope- 
 diska sulan sök upp tillverkaren och 
 förklara problemet.

Kvalitetskrav CE: Sulan är CE godkänd. Produkten är
 testad och överensstämmer med 
 grundläggande krav på hälsa, sä-
 kerhet, funktion och miljö.

Skoval: Sulan fungerar bäst i en stabil sko
  med snörning. Välj en sko med lös
  sula, ta ur den och lägg in vår orto-
 pediska sula.

Vill du veta mer ?1.  Innan en sula gjutes ge-
 nomförs en analys av  
 dina fötter. Testerna lig-
 ger till grund för hur vi be-
 handlar dig och dina  
 speciella problem.  
 Alla som arbetar med  
 vår patenterade sula har
  också genomgått en av
  oss arragerad utbildning.

2.  Hemligheten med den  
 patenterade fotbädden  
 är att den är stabil och 
 på samma gång flexi-
 bel.

3.  Foten belastas på form- 
 kudden i neutralt läge.  
 (Sub. Talar neutral).  
 Sulan formas exakt efter  
 din fot.

4.  Det gjutna ortopediska  
 inlägget placeras i skon.  
 Det optimala är att sulan  
 placeras i en rymlig sko  
 med löstagbar sula.  
 Fotbädden kan använ-
 das direkt efter gjutnin-
 gen. 
 Ingen onödig väntetid.

ÖVERPRONATION

EN VANLIG ORSAK 

TILL S
KADA

Vårt patenterade inlägg - 
Originalet på marknaden

Balkefors Support är en individuellt gjuten sula med stöd
 i hålfot som korrigerar biomekaniska avvikelser och är 
effektiv för att förebygga och behandla belastningsre-

laterade problem i nedre extremitet. 
Fotbädden är väldigt tunn och smidig och passar 

därför till många olika skor.



Patenterad ortopedisk 
sula formad efter din fot

Vår ortopediska sula behandlar problemfötter och 
förebygger skador.

Balkefors sulan klar att lägga i skon direkt efter 
gjutning.

Balkefors Support AB
Tullgatan 4

271 42 Ystad
0411 463 37

e-mail: info@balkefors.se
www.balkefors.se

Garanti

Innan vi gör en sula genomföres en analys av dina 
fötter. Här sker det på en spegellåda.

Testerna  ligger sedan till grund för hur vi  behandlar 
dig och ditt specifika  problem.

Alla som arbetar med  vår patenterade sula har 
också genomgått en av oss arrangerad utbildning. 
Där ingår bl.a biomekaniska tester och analys av 
fotens funktion. Anatomi och praktisk gjutning  är 
andra moment. Efter avslutad utbildning är delta-
garen diplomerad och godkänd. Vi genomför 
kontinuerligt nya utbildningar för de som vill börja 

arbeta med Balkefors Support system.

Vi har genomgått utbildning för Balkefors Support 
sulan. Kontakta oss. Så hjälper vi dig. 

Utbildning

Torsten Balkefors har utvecklat produkten under
20 år. Han har arbetat med idrottares specifi-
ka problem.

Arbetet på det egna företaget Balkefors Idrott 
& Hälsocenter AB har varit grunden till utveck-
lingen av den ortopediska formgjutna sulan.
Dessutom har han arbetat 3 år som verksam-
hetschef på Lugnets Idrottsvetenskapliga Institut.
LIVI  arbetar med forskning och elitidrottsutveck-
ling i samarbete med RF och Olympisk support. 
Rörelseanalyser och mätning av biomekaniska 
skillnader har varit grunden för att förstå fotens 
påverkan på hela kroppen.

Balkefors support AB arbetar med utbildning, 
försäljning av den patenterade sulan.  Det form-
gjutna inlägget är funktionellt och mycket enkelt 
att arbeta med, det är anledningen till att så 
många människor  har blivit ordinerad att an-
vända det. 

Under flera år testades funktion och kvalitet till-
sammans med elitidrottsmän. För att nämna 
några som använt inläggen med framgång, 
Jenny och Sanna Kallur friidrott, Elfsborg fotboll, 
Redbergslid Handboll. Marcus Ljungkvist cykel-
proffs. Mattias Ekström Racerstjärna, Skidlands-
laget. Många golfspelare, ishockeyspelare och 
bandyspelare är andra användare.

Utveckling

Forsk
ning  

     
     

     
     

     
     

Biomekanisk analys.


