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THERAPEUTISCHE SCHOENEN
Het superieure behandelingsconcept voor een vroeg-functionele behandeling

Vroeg-functionele behandelingsmaatregelen, in het bijzonder bij letsels aan de voet en het onderbeen, hebben de afgelopen jaren ingang  
gevonden. Ze dragen met succes bij tot een verbetering van de behandelingsresultaten en tot een verkorting van de revalidatieduur.

Door een alternatieve vroeg-functionele behandeling met onze therapeutische schoenen zijn beperkte, veilig begeleide en gestabiliseerde  
bewegingen en belastingen mogelijk.

VOORDELEN 

Voordelen van de vroeg-functionele behandeling met de  
ORTHOTECH therapeutische schoenen: 

SNELLERE GENEZING

* Vroegere belasting mogelijk

* Kortere arbeidsongeschiktheid

MEER COMFORT

* Geen krukken of volumineuze verbanden

* Toegankelijk voor lichaamshygiëne

* Afrolondersteuning door hiel-/hakrol

* 2-breedtesysteem door meegeleverde inlegzolen

Superieure behandeling tegenover: 

GIPS

* Gereduceerde trombosebehandeling

* Wondbehandeling mogelijk

* Geen meervoudige behandeling nodig

ORTHESEN EN VERBANDEN

* Betere rotatiestabiliteit

VERBANDEN UIT HARD PLASTIC

* Behoud van de stapsymmetrie en lichaamsstabiliteit

* Meer mobiliteit



Stabil klittenbandsluiting of vetersluiting / zwart

Vario Stabil / zwart

Stabil sandaal / zwart

Stabil klittenbandsluiting of vetersluiting / wit

Vario Stabil / wit

Reha-Stabil zwart-wit / zwart

Stabil-Safety / S3 zwart
Safety-Control / S3 zwart

ORTHOTECH STABIL 

INDICATIES
*  Operatieve en conservatieve behandeling en nabehandeling van te 

verzorgen kapselbandlaesies van het spronggewricht
*  Bepaalde botletsels van het spronggewricht en van de voet zoals 

bijv. stressfracturen
*  Distorsies van het spronggewricht, artrose van het spronggewricht
*  Beperkte beweeglijkheid
*  Fixatie in het gebied van de voetwortel en de middenvoet

Onze beproefde ORTHOTECH Stabil is nu voor dezelfde indicaties en 
met de bekende voordelen ook verkrijgbaar als SANDAAL.

ORTHOTECH VARIO-STABIL

INDICATIES
*  Vroeg-functionele behandeling van een scheur in de achillespees  

na een operatieve en conservatieve behandeling
*  Stabiliteitshulp bij belastingsinsufficiënties en bewegingspijn in het 

gebied van het onderbeen en de achtervoet in de zin van een  
flexibele arthrodeselaars

*  Naverzorging van fracturen en arthrodesen in het gebied tussen de 
voetwortel en het distale onderbeen

*  Compensatie van musculaire functiebeperkingen (verlammingen)  
in het gebied van het onderbeen en de voet

ORTHOTECH REHA-STABIL

INDICATIES
*  Toestand na beroerte
*  Slappe verlamming
*  Spastische verlamming

ORTHOTECH STABIL-SAFETY
De Stabil veiligheidsschoen / S3 (overeenkomstig EN ISO 20345:2007)

INDICATIES
*  Behandeling en nabehandeling van letsels aan het spronggewricht
*  Voor preventie bij patiënten, die vaak te maken hebben met letsels  

aan het spronggewricht
*  Artrose aan het spronggewricht
*  Beperkte beweeglijkheid

Orthopedische afwerking en individuele inlegzolen overeenkomstig  
BGR 191 mogelijk


