Gebruik en onderhoud van
orthopedische schoenen

Om uw schoenen zo lang mogelijk in goede
conditie te houden, verdienen ze zorgvuldig
gebruik en onderhoud. In deze folder staan een
aantal tips.

Inlopen

• wissel regelmatig uw schoenen;
• draag katoenen, wollen sokken of kousen en
verschoon deze regelmatig;
• was regelmatig uw voeten;
• gebruik anti-transpiratie crème.
Mocht dit niet helpen, raadpleeg dan uw huisarts of
dermatoloog.

Uw nieuwe schoenen zijn gemaakt van duurzame
materialen, die in het begin nog een beetje stug
kunnen zijn. Het is daarom belangrijk dat u deze
schoenen gedurende de eerste weken regelmatig
draagt zodat ze wat soepeler worden, te beginnen
met twee uur per dag. Mochten er tijdens deze
inloopperiode problemen ontstaan, bel ons dan voor
advies of een correctie afspraak.

Wisselen
Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig
wisselt. Vocht door transpireren en vocht van
buitenaf krijgt hierdoor voldoende tijd om te worden
afgevoerd. Hebt u nog geen wisselpaar? Neem dan
contact met ons op, zodat wij kunnen bekijken of u
hiervoor in aanmerking komt.

Transpiratie

Onderhoud

Het dragen van vaak hooggesloten orthopedische
schoenen kan transpiratie verergeren. Enkele
maatregelen om dit te verminderen zijn:

• Poets uw schoenen zeker één keer per week om
het leer in perfecte staat te houden. Behandel
uw schoenen ook regelmatig met een water- en
vuilafstotend middel.
• Gladde leersoorten onderhoudt u met een goede
schoencrème.
• Suède en nubuck leersoorten dient u regelmatig te
borstelen en in te spuiten met een protector.
• Gaan uw schoenen na verloop van tijd hinderlijk
kraken, dan kunt u dit oplossen door wat talkpoeder
tussen voetbed en binnenzool te strooien.

Tips
• Laat uw schoenen nooit op of bij een
warmtebron drogen, maar op een
luchtige plaats.

Nazorg
Wij maken uw schoenen met de grootst mogelijke zorg.
Mochten er onverhoopt problemen ontstaan, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen. Eventuele reparaties of correcties
dienen bij voorkeur door ons in Groenekan te worden verricht.
In spoedeisende situaties en na telefonisch overleg kan een
klaar-terwijl-u-wacht-afspraak worden gemaakt.

Zeer natte schoenen drogen sneller met
een prop papier erin.
• Maak de veters, het klittenband
en/of de ritssluiting geheel los en
gebruik een schoenlepel.
• Om een ritssluiting soepel te laten
lopen kunt u deze insmeren met zeep,
kaarsvet of bijenwas. Ook wordt
hiervoor vaak teflonspray gebruikt.
Schoenen met klittenband kunt u het
beste sluiten als u ze niet draagt.

Garanties
Uw nieuwe schoenen zijn vakkundig vervaardigd volgens de
nieuwste richtlijnen voor orthopedisch schoeisel. Het is logisch
dat wij op een dergelijk kwaliteitsproduct goede garanties
verstrekken. In het kort zijn deze als volgt:
• drie maanden op pasvorm bij gelijkblijvende situatie;
• zes maanden op materiaal en technische kwaliteit bij normaal
gebruik.

Jaarlijkse controle
Goede pasvorm en functionele werking is belangrijk. Laat
daarom uw orthopedische schoenen jaarlijks door ons
controleren. Wij kijken dan of de pasvorm en de ondersteuning
nog goed is en of u de schoenen op de juiste manier draagt en
behandelt.

Informatie
Op onze website vindt u meer informatie over ons
bedrijf en producten.
Koningin Wilhelminaweg 495
3737 BG Groenekan
Telefoon: 0346 - 25 94 59
E-mail: info@indermaur.nl
Internet: www.indermaur.nl

Heeft u nog vragen? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag
telefonisch bereikbaar op nummer 0346 - 25 94 59.

