Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål angående brugen af dine sko, er du velkommen
til at kontakte Bandagist-Centret.
Skulle der mod al forventning forekomme nogen alvorlig hændelse, eller ske en
forværring af din tilstand som direkte følge af brugen af dit hjælpemiddel er det
vigtigt, at du indberetter det til os.
Telefon: 87 42 51 02
Web:
bandagist.nu
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Vejledning i brug
af ortopædiske sko

Du har fra Bandagist-Centret modtaget
et par ortopædiske sko. Skoen er valgt og
eventuelt tilpasset efter dine individuelle
behov for funktion, pasform og komfort.
Ortopædiske sko fungerer som en almindelig sko, men er særligt velegnet i forbindelse med
brug af ortopædiske hjælpemidler, eller hvor sko man kan købe i butikkerne ikke passer
optimalt. Skoen har en udformning, der giver ekstra god støtte til foden.

Anvendelse

Rengøring og vedligeholdelse

Tilvænning til dine nye sko bør ske gradvist. Leveres skoene med løse indlæg er det vigtigt, at indlæggene altid placeres korrekt i skoene.

Beskidte sko tørres af med en fugtig klud. For at forlænge levetiden bør du regelmæssigt
pudse og imprægnere dine sko.

Det er en god idé at tjekke dine fødder dagligt for eventuelle trykmærker, rødme eller
andre synlige hudforandringer. Det er især vigtigt, hvis du har diabetes eller andre problemer med føleforstyrrelser i dine fødder. Har du svært ved selv at inspicere dine fødder,
kan du med fordel gøre brug af et spejl. Skulle der opstå hudforandringer eller andre
komplikationer, så stop med at anvende skoene og kontakt Bandagist-Centret for at få
hjælp.

Hvis skoen ikke længere passer til foden, er slidt op eller på anden måde defekt, skal den
fornys, da brug af skoen ellers kan forårsage forandringer af fodens struktur. Er du i tvivl,
er det altid en god idé at booke en halvårlig kontroltid.

Inden du tager dine sko på, bør du altid sikre dig, at der ikke ligger noget skidt, grus eller
andet i dine sko som kan forårsage tryk. Sørg også for at dine strømper ikke folder nede
i skoene.

