
GEBRUIKSAANWIJZING PEDISIL-ZILVER ORTHESES 
 
De Pedisil-Zilver Ortheses bestaan uit beschermers en correctoren 
of een combinatie van beide. De Orthese is speciaal ontworpen 
voor de ‘normale’ voet. Bij een te grote of te brede voet of 
een afwijkende voet (denk aan een holvoet, spastische voet of 
een verlamming) kan extra frictie op het product ontstaan en 
daardoor kan de duurzaamheid van de orthese nadelig worden 
beïnvloedt. Kies daarom zorgvuldig het juiste product voor de 
juiste voet. 
 
GEBRUIK 
• Draag het Pedisil product altijd op de droge huid. Gebruik geen 
   voetencrème in combinatie met Pedisil producten. 
• U draagt het product direct op de huid. 
• Behandel het product voor gebruik elke dag met talk- of 
   voetpoeder. De poeder neemt transpiratie op tijdens het lopen 
   en werkt verfrissend. Tevens sluit het product beter aan op de 
   huid en zorgt voor een langere levensduur van het product. 
• Forceer of trek niet onnodig aan het materiaal. Het product 
   moet als het ware de teen, voorvoet en/of hiel omarmen. 
• Gebruik altijd maar één product per voet. 
• Zorg voor een voldoende ruime schoen. 
• De orthese mag niet knellen. 
 
BELANGRIJK 
• Niet direct op een open wond gebruiken! 
 
ONDERHOUD 
De orthese af en toe kort uitspoelen met lauw water en eventueel 
een beetje zeep (niet in de wasmachine). Deppend afdrogen. 
Voor het gebruik steeds opnieuw met talk- of voetpoeder 
behandelen. 
De producten zijn per paar verpakt, tenzij anders aangegeven. 
 
ADVIES 
Ter bescherming van de producten wordt geadviseerd om altijd 
sokken of kousen erover heen aan te trekken. Rol deze op tot de 
teenpartij en controleer of de orthese goed aansluit om de voet. 
Voorkom frictie tijdens het aantrekken. Vouwen in het materiaal 
kan onnodige irritaties veroorzaken. 
 
TIP 
Gebruik elke dag voetpoeder bij uw Pedisil-Zilver producten. Het 
absorbeert transpiratie, houdt het product op zijn plaats, zorgt 
voor een langere levensduur en werkt deodoriserend. U kunt het 
ook gebruiken in de schoenen en sokken. 
Artikelnummer: RPSIL3-0334. 
 
Vanwege de hygiëne kan het product niet worden geretourneerd 
wanneer de verpakking is geopend. Zie ook onze voorwaarden 
op onze website: https://rodiq.nl. 
 

 


