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Vejledning til kunder med diabetes / nedsat 
kredsløb. 
 
 
Diabetikere og personer med nedsat blodforsyning i fødder skal være ekstra 
opmærksomme på føddernes tilstand. Tryk fra fodtøj kan give skader på huden og 
evt. sår øger risikoen for infektion. For at hindre dette anbefaler vi følgende: 
 
Undersøg regelmæssigt fødderne for trykmærker. Ved trykmærker vil huden være 
rød og irriteret. Undlad ved trykmærker at bruge fodtøjet og kontakt 
ortopædskomageren. 
 
Ved nedsat syn kan det være nødvendigt, at andre personer kontrollere fødderne, og 
vi anbefaler regelmæssig konsultation hos en statsautoriseret fodterapeut. 
Indlæg i ortopædisk fodtøj bør regelmæssigt tages ud af fodtøjet og fodtøjet 
tømmes for eventuelle sand/sten eller lignede. Der skal ved samme lejlighed 
undersøges for indvendige folder og rynker, da alle uregelmæssigheder kan give 
tryk. 
 
Fodtøjet er et personligt hjælpemiddel som er konstrueret til dig og må ikke 
benyttes af andre. 
 
I de fleste tilfælde er gradvis tilvænning nødvendig. 
 
Fodtøjet skal jævnligt efterses for slid og repareres ved tydeligt tegn på slid. For 
stort slid kan medføre, at skoene ikke længere giver den optimale støtte. 
 
Hvis der opstår synlige tegn på, at limninger har taget skade, bør skoene ikke 
benyttes, men omgående repareres. 
 
Vær opmærksom på, at skoene til enhver tid skal være stabil og støtte korrekt. Er 
dette ikke tilfældet, kan det være tegn på forandringer i skoenes materialer. Fodtøjet 
bør indleveres til eftersyn. 
 
Fodtøjet bør behandles som alm. fodtøj med konkret anvisning på deres fodtøj. 
 
Fodtøjet bør ikke udsættes for stærk varme. 
 
Skoene bør kun tørres ved normal stuetemperatur. 
 
Garantien følger gældende Dansk købelov. Garantien omfatter ikke almindelig slitage 
og bortfalder, såfremt defekt opstår som følge af misligholdelse, forkert brug eller 
pleje. 
 
Hvis du er tvivl er du altid velkommen til at kontakte HR2ortopædi. 


