VOET – TEEN PROBLEMEN

Pijn op of onder de voet ?
Als elke pas mankend en/of met pijn gepaard gaat?
Staan, lopen, werken en sporten steeds moeilijker of zelfs onmogelijk wordt.
Of als uw platvoeten of holvoeten pijn beginnen te veroorzaken?
Die problemen lost u op met de professionele voethulpmiddelen van de
BlessuroTheek.
Een paar voorbeelden:
• hakken met uitsparing (hielspoor)
• corrigerende inlay’s, wigzolen
• softzolen en softhakken, die de
schokken perfect dempen, e.v.a..

Hielcups Adl, Pro, Sport en Hard
Tuli’s zijn schokabsorberende hielcups met diverse
schokabsorberende profielen.
Adl: klein, soepel ruitmotief
Sport: groter, stugger ruitmotief (meer schokabsorptie)
Pro: grootste schokabsorptie (combinatie Adl & Sport)
Hard: profiel in harde kunststof, harde zijkanten
(teveel wijkend corpus adiposum)
Verkrijgbaar: M en L
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HAMERTEEN

Hallux Valgus Nachtspalk
De positie van een Hallux Valgus kan ’s nachts worden
beïnvloed door een nachtspalk.
Verkrijgbaar: S/M en M/L

Hamerteen Drukontlasting
Drukgevoelige plaatsen bij o.a. hamertenen kunnen ook
van drukontlastingselement worden voorzien.
Verkrijgbaar: klein en groot

Hamerteen Drukovername
Drukgevoelige plaatsen bij o.a. hamertenen kunnen ook
van drukovername element worden voorzien.
Verkrijgbaar: klein en groot

Hamerteencorrectie 1 Teen
Voor één teen. De bandage trekt één of meer tenen
in strekking en zorgt tevens voor polstering van de
metatarsalia aan de onderzijde.
Verkrijgbaar: één maat

Hamerteenkussen
Dit eenvoudig kussentje zorgt voor een
drukverbreding die zowel de metatarsalia ontlast
als de onderkant van de tenen zelf.
Verkrijgbaar: S,M en L
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TEENSPREIDER

Teenspreider Soft, Dens en 5 tenen
Als wrijvingsdruk door tegen elkaar drukkende of over elkaar
verlopende tenen tot gevoelige plaatsen tussen de tenen leidt
kan een teenspreider met of zonder drukontlastingsopening
een oplossing zijn.
Verkrijgbaar Soft: S,M en L
Dens: S/M en M/L

Teenkap Bekleed
Een met textiel beklede teenkap die voor drukontlasting
van de pijnlijke teen kan zorgen, ook aan de voorkant
van de teen.
Verkrijgbaar: S,M en L

Teenkap Onbekleed
Een onbeklede teenkap die voor drukontlasting van de
pijnlijke teen kan zorgen, ook aan de voorkant van de
teen.
Verkrijgbaar: S,M en L

Teenspreider met Ballenbed
Drukontlasting over de pijnlijke plek en één voor één lichte
drukvermindering zorgende teenspreider.
Verkrijgbaar: S/M en M/L

T. 03 248 04 57

F. 03 238 80 09

E. info@ergomedics.be

SOFTSOLE

SoftSole Hakverhoging Kort/ lang
Schokabsorberend ter hoogte van de hiel.
Ondersteuning bij achillespees-tendenitis.
Verkrijgbaar: S,M en L

SoftSole Hak + Uitsparing
Vermindert directe druk door uitsparing ter hoogte
van de heilspoor en verhoging ter hoogte van de
calcaneusrand.
Verkrijgbaar: S,M en L

SoftSole Zool
Reduceert schokken over de hele plantaire
oppervlakte van de voet. Vermindert de pijn bij
degeneratie van vetweefsel. Uitstekend bij
wandelen of werken op harde vloeren.
Verkrijgbaar: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44,
45/46,

Meer info
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