Nog vragen? Bel: (0592) 300 929
Voor meer informatie: www.otnn.nl
OTNN - Amerikaweg 80, 9407 TM Assen

Steunzolen
Orthopedie Techniek Noord Nederland (OTNN)
Kosten steunzolen
Kinderen tot 12 jaar

EUR 175.EUR 150.-

Garanties
Uw steunzolen zijn vakkundig vervaardigd volgens de laatste richtlijnen voor
orthopedische steunzolen. Het is logisch dat wij op een dergelijk kwaliteitsproduct
goede garanties verstrekken. In het kort zijn deze als volgt:
* 6 maanden op pasvorm bij gelijkblijvende situatie;
* 6 maanden op materiaal en technische kwaliteit bij normaal gebruik.

Controle
Nazorg is erg belangrijk. Laat daarom uw steunzolen controleren. Wij bekijken de
pasvorm, de stand en het slijten van uw schoenen, zodat we u kunnen adviseren
over de noodzakelijke aanpassingen.

Onze openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09:00 uur - 17:00 uur
09:00 uur - 17:00 uur
09:00 uur - 17:00 uur
09:00 uur - 17:00 uur

Vrijdag

09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

Transpiratie
Het dragen van hoog gesloten schoenen, kan transpiratie verergeren.
Enkele maatregelen om dit te verminderen zijn:
* Wissel regelmatig van schoenen;
* Gebruik eventueel antitranspiratie crème.
* Uw voeten in koud water spoelen helpt ook vaak;
* Draag elke dag een ander paar katoenen of wollen sokken of kousen;

Mocht dit niet helpen, raadpleeg dan uw huisarts of dermatoloog.

Drogen
Laat uw steunzolen nooit op of bij een warmtebron drogen, maar op een luchtige plaats.

Aan- en uittrekken van schoenen bij gebruik van steunzolen.
Maak de veters, het klittenband en/of de ritssluiting geheel los en gebruik een schoenlepel. Bij moeilijk uit te trekken schoenen of laarzen is een zogenaamde ‘laarzenknecht’
erg handig.

Reparaties
Wij adviseren u, ook in verband met garantie, de reparaties door ons te laten uitvoeren.
Normale gebruiksslijtage en slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik zijn voor eigen
rekening en vallen niet onder enige garantie.

Factuur
De factuur kunt u samen met de verwijsbrief(voorschrift arts), indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw
zorgverzekering.

- kwaliteit
- service
- persoonlijk
Orthopedie Techniek Noord Nederland is een
zelfstandige orthopedisch Instrumentmakerij met vakkundige medewerkers.
Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht
van orthopedisch technicus beogen wij de
volle tevredenheid van de klant over zowel
hulpmiddel als service. De cliënt staat dus
centraal. Dat is voor u een prettig idee.
Onze medewerkers vormen een
gespecialiseerd, enthousiast en hecht
team. Zij hebben zich als doel gesteld: een
perfect en persoonlijk product af te
leveren.

Branchegenoten
Wij werken samen met een aantal goede
branchegenoten om u als klant een zo
goed mogelijk product te leveren. Door
goed overleg met deze partners kunnen
we altijd rekenen op de beste kwaliteit.
Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk
zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam
en kwalitatief goed product welke is
voortgekomen uit onderzoek en veel
praktijkervaring.
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Steunzolen
Waar op gelet dient te worden bij het kopen
van schoenen die geschikt zijn voor Steunzolen.
(De hoofdletters voor onderstaande tekst corresponderen met de tekening eronder).
A. Schoenen met vetersluiting hebben over het algemeen een betere pasvorm. Ze geven
een betere omsluiting om de voet, met name op de wreef en aan de zijkant van de voet.
Onze openingstijden
B. Een schoen met een brede en niet te hoge hak geeft de meeste steun.
C. Het is belangrijk dat de schoen een goede hielversteviging heeft (contrefort).
Deze zorgt er voor dat de voet niet van de steunzool glijdt.
D. Wanneer er een los confectievoetbed of losse steun in de schoen zit, dan moet dit uit
de schoen verwijderd worden. Zo komt er ruimte voor de steunzool. Ook dient er op
gelet te worden dat de schoen voldoende diep is. Dat controleert men door de schoen
mét steunzool te passen.
E. De schoen moet een goede cambreur (brugsteun) hebben,
zodat hij tussen zool en hak niet doorzakt.
F. Nieuwe schoenen moeten goed passen in lengte en breedte. Het is belangrijk dat er
genoeg teenruimte is. De schoen dient ongeveer 10 mm langer te zijn dan de langste
teen. Schoenen mogen nooit te groot worden gekocht.
G.. Bij hamertenen of een Hallux Valgus ( knobbel langs de binnenkant van de grote teen)
moet er op gelet worden dat er geen dikke naden of sierstiksels op de gevoelige plekken
drukken.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

09:00 uur - 17:00 uur
09:00 uur - 17:00 uur
09:00 uur - 17:00 uur
09:00 uur - 17:00 uur

Vrijdag

09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN
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