Gebruiksaanwijzing

Lange beenbeugel aan schoen

Een lange beunbeugel is een orthese. Een orthese is een

vergrendelingsysteem, zorg er dan altijd voor dat u uw been

hulpmiddel ter correctie van lichaamsafwijkingen.

volledig strekt. Let op dat het kniescharnier daadwerkelijk

Afhankelijk van de doelstelling heeft een orthese een

vergrendeld is voordat u gaat lopen.

ondersteunende, stabiliserende of ontlastende functie.
Dit hulpmiddel is op maat gemaakt op basis van een

Controleer met name in het begin uw huid op verkleuringen na

gipsafdruk om een optimale pasvorm te garanderen. Het

het dragen van de beugel. Een lichte verkleuring (die binnen vijf

hulpmiddel wordt ook wel KEVO genoemd (knie-enkel-

minuten na het uittrekken van de beugel verdwijnt) is normaal

voet-orthese). De voorziening is gemaakt van kunststof of

gesproken geen probleem. Houdt de verkleuring echter langer

metaal. Deze folder voorziet u onder meer van informatie

aan of ervaart u pijn, neem dan contact op met één van onze

over het doel, gebruik en onderhoud van dit hulpmiddel.

vestigingen voor een controleafspraak.

DOEL HULPMIDDEL

ONDERHOUD

Het doel van dit hulpmiddel is het stabiliseren van uw

Reinig uw orthese wekelijks met een vochtige doek. Wanneer uw

been wanneer u loopt en staat. Omdat de normale functie

hulpmiddel ook over scharnieren beschikt, smeer deze dan met

van uw been is verstoord, zal dit hulpmiddel helpen om dit

naaimachineolie. Deze olie heeft een zeer hoge zuiverheid en is

functieverlies te compenseren.

zuurvrij.

GEBRUIK

GARANTIE

U kunt de orthese alleen dragen met de schoenen,

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaar-

waaraan de beugel bevestigd is. Het aantrekken van de

den die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden

beugel gaat doorgaans het beste als u de voet in de

zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

volledig geopende schoen plaatst. Laat uw voet in zittende
positie (bij voorkeur op het puntje van een stoel) aan de

SERVICE

voorzijde in de schoen glijden. Een schoenlepel is hierbij

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze hulpmid-

een handig hulpmiddel. Het kniescharnier moet zich in

delen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw

een gebogen positie bevinden. Als uw voet in de schoen

hulpmiddel of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem

zit, kunt u vervolgens de sluitbanden op het onderbeen-

dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend

gedeelte bevestigen. Daarna bevestigt u de sluitbanden op

leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-

het bovenbeengedeelte, sluit u uw schoen en kunt u gaan

gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen

staan. Als uw hulpmiddel beschikt over een

die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.
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