
Tips voor behoud
van uw schoenen
Inlopen
De bovenkant van deze orthopedische schoenen is vervaardigd van leer. Dit materiaal heeft de eigenschap zich geleidelijk aan te 
passen aan de vorm van uw voeten. Het is daarom belangrijk dat u deze schoenen gedurende een week rustig inloopt, te begin-
nen met twee uur per dag. Als u een drukplek constateert bij het inlopen, neem dan contact met ons op zodat wij een en ander 
kunnen bijstellen. Stop nooit natte kranten of Iappen in uw schoenen, of pruts nooit zelf aan deze schoenen.

Wisselen
Uw schoenen gaan Ianger mee als u ze regelmatig wisselt. De schoe nen nemen lichaamsvocht op tijdens het dragen en kun-
nen dat alleen afstaan op momenten dat u ze niet draagt. De nacht is daarvoor soms te kort. Een pauze van minimaal 24 uur 
is daarom af en toe noodza kelijk. Laat de schoenen nooit bij een verwarmingsapparaat versneld drogen. Wij raden u dan aan uw 
schoenen niet Ianger dan twee dagen achter elkaar te dragen. Als u nog geen wisselpaar heeft, neem dan contact met ons op 
zodat wij u verder kunnen adviseren. Na het eer ste paar komt u mogelijk in aanmerking voor een wisselpaar.

Aan- en uittrekken
Maak de veters en/of ritssluiting volledig los bij het aan- en uittrekken. Dat is voor u minder pijnlijk en ook uw voeten varen er wel 
bij. Als u problemen heeft met het vastmaken  van de veters, vraag ons dan advies. Het is raadzaam een schoenlepel te gebrui-
ken om vervormingen en stabiliteitsverlies tegen te gaan. Bij moeilijk uit te trekken hoge schoenen of laarzen kan een ‘laarzen-
knecht’ uitkomst bieden.

Ritssluitingen
Als uw orthopedische schoenen voorzien zijn van een of meer ritsslui tingen, verdient het aanbeveling deze regelmatig  met een 
beetje zeep of kaarsvet in te smeren om het glijden te bevorderen. Levert dit niet het gewenste resultaat op, neem dan con-
tact met ons op. Heeft u problemen met het vastpakken van de ritssluiting, dan kunnen wij ringen en/of lipjes zetten voor een 
beter houvast.

Transpiratie
Het dragen van orthopedische schoenen kan transpiratie verergeren. Dit komt doordat uw voeten meer ingesloten zitten en het 
voetzool  contact op het voetbed groter is. Heeft u problemen met transpiratie, dan volgen hier enkele tips:
• wissel regelmatig van schoenen;
• verschoon regelmatig uw sokken;
• was regelmatig uw voeten;
• gebruik anti-transpiratie creme (bij apotheek, drogist of pedicure);
• raadpleeg uw huisarts of dermatoloog;
• meld ons de problemen, zodat wij bij een volgend paar de materiaalkeuze kunnen aanpassen;
• draag katoenen of wollen kousen.

Onderhoud
Voor het behoud van het waterafstotend vermogen en de souplesse van de leervezel is het noodzakelijk gladde en geschuurde 
(nubuck) leersoorten regelmatig met schoencreme te behandelen. Suede leer soorten dient u regelmatig te borstelen en in te 
spuiten met een pro tector tegen vocht en vuil. Ontstaan er ondanks deze maatregelen toch vlekken, breng dan de schoenen 
zo spoedig mogelijk naar ons terug. Wij zullen proberen de schade zoveel mogelijk te beperken. Soms gaan schoenen na enige 
tijd piepen of kraken. Dit wordt ver oorzaakt door het over elkaar schuiven van droge materialen. U kunt dit eenvoudig oplossen 
door wat talkpoeder in uw schoenen te strooi en, zo mogelijk ook onder het voetbed. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, 
dan kunnen wij het probleem wellicht voor u oplossen.

Reparaties
Wij adviseren u alle reparaties door ons te Iaten uitvoeren. Dit is belangrijk in verband met met het behoud van de garantie. Is 
dit niet mogelijk, zoekt u dan een plaatselijke gediplomeerde schoenherstel ler. Het spreekt voor zich dat dit voor eigen risico is. 
Normale gebruiks slijtage en slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik, komen altijd voor rekening van de gebruiker.


