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Gewenning
Het is verstandig om schoenen waarin een orthopedische voorziening is
aangebracht, de eerste dagen regelmatig even af te wisselen met een ander
paar. Uw voet moet tenslotte wennen aan een nieuwe stand of ondersteuning.
Dit geldt met name als de orthopedische voorziening is gecombineerd met een
individueel voetbed. Ook nieuwe confectieschoenen moeten worden ingelopen.
Voor advies hierover, vraag aan uw schoenmaker welke opbouwschema voor u
het beste zou zijn. De aangebrachte voorziening kan een geringe toename in het
gewicht van de schoen veroorzaken.
Wij streven voortdurend naar toepassing van de lichtste materialen.
Aan- en uittrekken
Maak bij het aan -en uittrekken de sluiting van de schoenen altijd volledig los.
Voor U is dat gemakkelijker en voor Uw schoenen beter.
Let U er wel op dat U bij het aantrekken de sluiting weer stevig vastmaakt, om
zo voldoende ondersteuning van Uw schoenen te ondervinden.
Het is raadzaam om een goede schoenlepel te gebruiken om zo vervorming en
stabiliteitsverlies te voorkomen.
Controle
6-8 weken na aflevering heeft u recht op een na-controle. Hiervoor wordt bij het
afleveren een afspraak ingepland. Als u na twee weken na aflevering nog niet
kunt wennen aan de nieuwe voorziening, is het verstandig terug te komen voor
extra controle. Als er drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen,
dan moet u altijd zo spoedig mogelijk terugkomen. Met name voor diabetici is in
dat geval extra controle van zeer groot belang.
Reparatie
Regelmatig onderhoud en tijdige reparatie verhogen het comfort van uw
schoenen met orthopedische voorzieningen en verlengen de levensduur.
Garantie
Op orthopedische voorzieningen en voetbedden geldt een garantie van drie
maanden op de pasvorm, behalve als de vorm van de voet zelf verandert binnen
die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Wij
maken alle orthopedische voorzieningen en voetbedden met de grootst mogelijke
zorg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, neemt u dan zo snel
mogelijk contact op met ons.

