Het Voetenpunt Gooi- en Omstreken
Ortheses
Gebruik
Een orthese mag geen pijn doen, blaartjes of rode plekken veroorzaken. Hebt u minder
gevoel of geen gevoel meer in uw voeten, laat dan de huid van uw voeten regelmatig door
iemand anders controleren. De werking van een orthese is het beste in combinatie met
sokken en dichte schoenen, mits daar voldoende ruimte voor is in de schoenen. Neem bij
het kopen van nieuwe schoenen de orthese mee. ’s Nachts mag de orthese niet gedragen te
worden. Probeer de orthese altijd met twee handen aan te (laten) doen en te verwijderen.
Nooit trekken, dan kan de orthese scheuren.
Onderhoud
U kunt de orthese dagelijks onder de kraan wassen met een zachte zeep. Voorzichtig drogen.
U kunt het stukje na gebruik in een bakje met talkpoeder bewaren. De orthese scheurt dan
minder snel
Vergeet de controle afspraak bij uw pedicure niet.
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Het Voetenpunt Gooi- en Omstreken
De geplaatste nagelbeugel
Controle nagelbeugel
Een nagelbeugel mag geen pijn doen. Controleer regelmatig of de nagelbeugel geen
drukplekjes (roodheid) of irritatie veroorzaakt. Hebt u een verminderd gevoel of geen gevoel
meer in uw voeten laat dan iemand anders de huid rond uw nagel controleren. Laat de
nagelbeugel los of is er een drukplekje neem dan direct contact op met uw pedicure.
Hebt u uw teennagels gelakt en wilt u de nagellak eraf halen? Gebruik dan een
nagellakremover zonder aceton. Aceton kan het materiaal aantasten waarmee de beugel
vast zit.
Vergeet de controle afspraak bij uw pedicure niet.
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Het Voetenpunt Gooi- en Omstreken
Advies over de uitgevoerde nagelreparatie
Nagelreparatie
Uw pedicure heeft bij u een nagel gerepareerd met gel of acryl. Het is erg belangrijk dat u
dagelijks controleert of het materiaal geen drukplekjes (roodheid) of irritatie veroorzaakt
rond de nagel. Neem anders direct contact op met uw pedicure. Heeft u een vermindert
gevoel of geen gevoel meer in uw voeten, laat dan iemand anders de huid rond de nagel
controleren.
Hebt u uw teennagels gelakt en wilt u de nagellak eraf halen? Gebruik dan een
nagellakremover zonder aceton. Aceton kan het materiaal aantasten waarmee de nagel
gerepareerd is.
Vergeet de controle afspraak bij uw pedicure niet.
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Het Voetenpunt Gooi- en Omstreken
Advies geplaatste materialen voor druk regulering
Drukregulering
Neem meteen contact op met uw pedicure als de huid rondom het aangebrachte materiaal
rood wordt, zwelling vertoont, jeukt of pijn doet. Probeer het aangebrachte materiaal zo
droog mogelijk te houden. Als het eraf gehaald moet worden, dan kan dit het beste
gebeuren na het douchen. De plak laag van het materiaal laat dan makkelijker los. Nooit de
pleister ruw van de huid aftrekken, liever rustig oprollen. Hebt u minder of geen gevoel meer
in uw voeten, laat dan de huid van uw voeten regelmatig door iemand anders controleren.
Vergeet de controle afspraak bij uw pedicure niet.
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