Undersøgelse af dit behov for indlæg.

Før en scanning besluttes, undersøges det grundigt, om du har behov for indlæg.
Hvis du har tilbagevendende rygproblemer, smerter i ankler, knæ, hofter eller i fødderne,
kunne det skyldes et behov for korrektion af din fodstilling.
Det er vigtigt at undersøge, om dine fodproblemer skyldes andre alvorlige sygdomme. (Fx
diabetes, gigt eller nervebetændelse).
Det undersøges også, hvordan du går og står, samt om du har hård hud på og under fødderne.
Derefter skal du stå på - og gå hen over en scanningsplade.
Scanningspladen er udstyret med 4096 tryksensorer, der måler trykket fra dine fødder og
bevægeligheden af knoglerne i dine fødder. Pladens tryksensorer bliver aflæst 300 gange pr.
sekund. Fra dine skridt på pladen kommer der på computerskærmen både 2-D og 3-D billeder
af dit fodaftryk. Ved hjælp af disse informationer kan vi afgøre, hvorvidt dine smerter skyldes
fejlstilling af fødderne.
Se video af fodscanning.
Hvor lang tid tager undersøgelsen?
Alt i alt regner vi med 60 min. til samtale og undersøgelse, hvis du er ny patient. Til patienter
der er i behandlingsforløb afsættes 40 min.

Hvad er indlæg?
Indlæg er såler, som er præcist tilpasset dine fødders behov for støtte, korrektion og
beskyttelse. Det er vigtigt, at de passer godt i dine sko.
Hvilken holdbarhed har indlæggene?
Der er livsvarig garanti på indlæggenes kerne af memory-plast.
Holdbarheden er 3 – 5 år. De skal ikke udskiftes så ofte, som andre indlæg.
Får jeg ondt i mine fødder af at bruge af indlæg?
De første uger kræver de tilpasning. Du kan muligvis mærke lidt ubehag i dine fødder, ben
eller i din ryg. Det er helt normalt, og det er et tegn på, at de virker.
Din krop har vænnet sig til ubalance og bliver nu justeret. Du kan sammenligne det med en
tandbøjle, der nænsomt justerer tandstillingen.
Kontakt os, hvis dit ubehag fortsætter længere end nogle få uger.
Hvor ofte skal jeg bruge mine indlæg?
Dine indlæg skal bruges, hver gang du er på fødderne – på arbejde, i hjemmet eller til sport.
Indlæg er ligesom briller – de virker kun, når du har dem på. Hvis du ikke bruger indlæggene,
vil de symptomer, du havde før, sandsynligvis vende tilbage.
Betyder det noget, hvilken slags sko jeg bruger?
Indlæggene er mest effektive i sko, som er fabrikeret godt, passer ordentligt og er i god stand.
Det er bedst at tage dine sko med til undersøgelsen, så vi kan anbefale indlæg, der passer
bedst til din livsstil.
Nogle foretrækker at få et sæt indlæg til lette, pænere sko – og andet sæt til mere rummelige
arbejds- eller sportssko.
Når du skal købe nye sko, vil vi råde dig til at prøve dem med dine indlæg i.
Det er bedst at prøve sko om eftermiddagen, fordi fødderne hæver i løbet af dagen. Tag de
strømper på, som du helst vil bruge i skoene.
Fire gode råd, når du køber nye sko:
• Der skal være god plads til tæerne. Du skal kunne vrikke med dem!
• Skoens bredde skal passe godt. Forfoden må aldrig være bredere
end skoen.
•

Hælen skal støttes godt og stabilt!

•

Skoene bør føles komfortable i det øjeblik, du køber dem.

Indlæg tilpasset individuelle fødder og behov.
Der kan fremstilles indlæg til næsten alle – uanset alder. De er fremstillet specielt efter dine
fødder – ingen andre kan have glæde af at bruge dem.
De fleste der får indlæg, får at få korrigeret fejlstilling af fødderne, men der tages
også andre specifikke hensyn.

Hverdagsindlæg.
Nedenstående indlæg er beregnet til patienter, der har brug for behagelig støtte i skoene i
arbejdstiden og i fritiden.
Superflex:
Til patienter, der har behov for moderat til maximum støtte.
Fodtøj: Almindelige sko og sportssko. (Ikke smalle sko eller støvler).
Safetyflex:
Til patienter, som går hele dagen, og som behøver beskyttelse mod ujævnheder, maximal
komfort, stødabsorbering, støtte og holdbarhed.
Fodtøj: Arbejdssko, sikkerhedssko og – støvler
Kidsflex:
Til børn under 6 år/ eller under 30 kg og som har brug for moderat til maximal
indlægsstøtte.
Fodtøj: Sports- og hverdagssko med dyb hælkop, hvilket giver plads til den større fedtpude,
der findes under mindre børns hæle.
Cushionflex:
Til fx ældre og gigtpatienter, der har brug for en blød, behagelig og moderat støtte.
Fodtøj: Rummelige hverdagssko.
Diabeticflex:
Til patienter med diabetes, der har brug for et specielt blødt indlæg, som aflaster de
områder af foden, som er udsat for størst belastning. De forebygger dannelsen af sår.
Fodtøj: Rummeligt, da disse indlæg er tykkere.

Indlæg til de ”pæne” sko.
Når man er klædt pænere på til job eller til selskab, kan man også have brug for at give
fødderne støtte og aflastning.
Dressflex:
Til patienter, der ønsker at gøre brug af smallere sko eller støvler.
Indlæggene er tynde, så de ikke fylder meget. De giver let til moderat støtte.
Fodtøj: Lette smallere sko eller støvler uden hæle.
Fashionflex:
Til kvinder, der har brug for støtte i smalle, højhælede sko eller støvler.
Indlæggene er tynde – fylder mindre og giver let til moderat støtte.
Fodtøj: Højhælede sko eller støvler.

Sportsindlæg.
Sportsindlæg er bygget op til hver enkelt atlet for at understøtte foden korrekt. Desuden er de
specifikt opbygget til de belastninger, der opstår i forskellige sportsgrene, således at de
beskytter mod skader.
De har også til formål at optimere præstationer. De udfylder afstanden mellem foden og skoen
for at give større kontrol og mindre udtrætning.

Golfflex:
Til golfspillere, som har brug for biomekanisk balance i deres
sving og/eller ønsker en større støtte og behagelighed i skoen,
Mens de går på golfbanen.
Fodtøj: Golfsko.
Soccerflex:
Til fodboldspillere, der har brug for at beskytte mod sportsskader. De
Beskytter mod pres, stød og rystelser. Yder moderat til maximal biomekanisk støtte.
Fodtøj: Fodboldstøvler.
Courtflex:
Til tennisspillere. De tager trykket fra akillessenen, skaber store ankel dorsiflexion og øger
støddæmpningen.
Fodtøj: Tennissko.
Skiflex:
Til skiløbere. Indlægget kan forøge præstationen for den garvede skiløber. Det giver bedre
kontrol både ved slalom og langrend. Giver let til moderat støtte.
Fodtøj: Skistøvler.
Skateflex:
Til ishockeyspillere og kunstskøjteløbere, som har brug for støtte i deres skøjter. Det
bliver tilpasset skøjterne, hvilket gør skøjteløbet mere behageligt for foden. Giver let til
moderat støtte.
Fodtøj: Skøjter.
Runflex:
Til fx løbere og håndboldsspillere eller patienter med stort behov for støddæmpning og
støtte ved retningsskifte. Giver moderat til maximal støtte.
Fodtøj: Løbesko.

Har du en recept på ordineret indlæg fra en speciallæge/ortopædkirurg, yder din kommune helt eller
delvist tilskud hvis det er en varig blivende lidelse der ligger til grund for behovet.
"Danmark" yder i mange tilfælde også tilskud.

