
Paramedisch 
Voetencentrum

Leen het hulpmiddel niet uit aan anderen, het product is op maat 

Het product is biocompatibel, desondanks kunnen allergieën 

Wijziging van dit product is niet toegestaan, tenzij het wordt uitgevoerd door een medewerker
van Paramedisch Voetencentrum Apeldoorn.
Draag het product aan de juiste voet.
Controleer uw voeten regelmatig op pijnlijke (druk)plekken en blaren, neem in dat geval contact
op met de praktijk. Neem bij verergering van uw klachten of nieuwe klachten onmiddellijk
contact op met uw voetspecialist.
Het product moet droog worden gebruikt en bewaard.
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of een andere hittebron.
Laat natte producten nooit op de verwarming of bij een andere warmtebron drogen.
Stop het product nooit in de wasmachine tenzij anders wordt aangegeven door de
podotherapeut. 

Spierpijn in de gewenningsperiode (soms)
Zweetvoeten (zelden)
Drukplekken (zelden)
Allergische reactie van de huid (contactallergie) (zeer zelden)

Reinig het product nooit met schuurmiddelen of andere chemische reinigingsmiddelen.
Reinig het product uitsluitend met een licht vochtige doek.
Gladde leersoorten poetsen of borstelen met een neutrale wax. 

Deze informatie is aanvullend op de instructies die u van ons meekrijgt 
wanneer er podotherapeutische zolen aan u zijn afgeleverd.

Waarschuwingen:

       gemaakt en alleen voor u geschikt.

       sporadisch voorkomen. 

In alle gevallen is het medische hulpmiddel voor u, per voet, op maat gemaakt met als doel klachten
de voorkomen/verminderen en/of statiek/dynamiek te beïnvloeden. Het is van belang dat u het
hulpmiddel bij de juiste voet draagt om goede passing te garanderen en (verergering van) klachten
te voorkomen. 

Alle medische hulpmiddelen worden specifiek voor de linker- dan wel rechtervoet vervaardigd. Let
hierop bij het wisselen van steunzolen bij gebruik in verschillende schoenen. 

Mogelijke bijwerkingen:

Onderhoud podotherapeutische zolen:
Onderhoud is beperkt tot reiniging. Het zoolmateriaal heeft tijdens de verwachte levensduur van 1
jaar volgens de productleverancier, geen regelmatig onderhoud nodig. Als het product gebruikt
wordt na de verwachte levensduur, maak dan een afspraak met de podotherapeut om het product te
laten inspecteren.

Onderhoud afdeklaag (bovenlaag):


