ALLES WAT U MOET
WETEN OVER UW

Steunzolen

LIVIT.NL

Handleiding steunzolen

U heeft steunzolen van
Livit ontvangen. Lees deze
handleiding aandachtig door,
dan kunnen uw steunzolen u
maximaal ondersteunen om weer
vrij(er) te bewegen.

WijUwensen
VEEL

Draagcomfort!

Waar let u op bij het aanschaffen
van schoenen?			
Uw steunzolen komen het best tot hun recht in
schoenen met:
een uitneembaar voetbed en/of
voldoende ruimte voor de steunzool
veter- of klittenbandsluiting
een maximale hakhoogte van 3 cm

Let op: steunzolen in veiligheidsschoenen
Steunzolen voor dagelijks gebruik zijn niet geschikt voor
in veiligheidsschoenen. Hiervoor maakt Livit speciale
steunzolen die er voor zorgen dat de certificering volgens
de Europese norm 20345:2011 gewaarborgd blijft.
Informeer hiernaar bij uw Livit adviseur of kijk op livit.nl

Wennen
Meestal moet u even wennen aan het dragen van
steunzolen. Er kan bijvoorbeeld spierpijn ontstaan door
andere belasting van spieren. Dit gaat doorgaans binnen
twee weken over. Heeft u na drie weken nog last, neem
dan contact op met uw Livit adviseur.
Om het wennen soepel te laten verlopen, adviseren wij u
om zich aan onderstaand opbouwschema te houden:

dag 1:

1 uur

dag 2:

2 uur

dag 3 en 4:

4 tot 9 uur

vanaf dag 5:

de hele dag

Onderhoud
Voor zowel uw schoenen als uw steunzolen is het goed
om na gebruik de steunzool uit de schoen te halen. Beide
kunnen dan aan de lucht drogen. Doe dit niet op of
vlakbij een warmtebron.

Garantie
Op uw steunzolen geldt een garantie van drie maanden op
materiaal - met uitzondering van het afdekmateriaal - en
zes maanden op de pasvorm.

Gebruiksduur en controle
Afhankelijk van intensiviteit van gebruik, gaan
steunzolen ongeveer een jaar mee. Wij adviseren
u uw steunzolen jaarlijks te laten controleren op
slijtage en op de stand van uw voeten ten opzichte
van uw steunzolen.

Niet tevreden?
Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw
opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij
de betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende
resultaat opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze
klachtenprocedure op livit.nl/klachtafhandeling
Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende
oplossing voor u.

Contact
Met vragen kunt u terecht bij onze
Klantenservice: 088 -245 2000
Kijk voor meer informatie over Livit en onze
producten op livit.nl

LIVIT.NL

Disclaimer
Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling,
totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiter. Niettemin
sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan
uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.
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