Gebruiksaanwijzing orthonyxie
• Onze orthonyxies zijn maatwerk en in hoogte, breedte en lengte gemaakt op de maat van
uw nagelplaat in combinatie met dragen van sokken en schoenen#
• Koop uw schoenen bij voorkeur ‘s middags, de voeten zijn dan net iets groter dan in de
ochtend
• Zet zodra u thuis komt indien toegepast de Copoline(watjes) vast met wat blanke nagellak
• Maak iedere 6 weken een afspraak bij een medisch pedicure om de beugel te herplaatsen.
• Zit niet aan de nagelbeugel/hechtmiddel/Copoline dus niet pulken of trekken
• Copoline kunt u eventueel voorzichtig terug duwen en wederom met blanke nagellak
vastzetten
• Mocht het de beugel toch los laten, laat deze dan zitten, plak deze vast met een pleister
en neem contact met ons/de medisch pedicure(indien deze de beugel laatst herplaatst
heeft) op zoals hier onder beschreven, we herplaatsen de beugel en geven u advies om dit
de volgende keer te voorkomen.
• Inspecteer dagelijks uw voeten in de omgeving van de nagelbeugel als u geen of
verminderd gevoel in de voeten heeft!
• Indien problemen neem dan meteen contact op met ons info@vanbakelpodotherapie.nl
of op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 046-4588228 wij kijken graag naar het probleem
en eventuele mogelijke oplossingen*

#-

De orthese/prothese en schoenen zijn 1 geheel van de therapie, indien problemen moeten wellicht andere schoenen met de zolen gedragen gaan
worden.
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