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Gebruiksaanwijzing voor Secosol® op maat gemaakte 
inlegzolen/schoenaanpassingen voor PBM-schoenen 

 
Geachte klant, 

 
Vandaag heeft u de speciaal gemaakte en geteste inlegzolen/schoenaanpassingen 
voor PBM-schoenen ontvangen. Om zonder problemen te kunnen stappen, dient u de 
volgende instructies voor gebruik en verzorging in acht te nemen: 

 
1) Draag de inlegzolen altijd in combinatie met sokken. Draag uw 

inlegzolen/geprepareerde schoenen voorlopig de komende 8-10 dagen alleen per uur 
en verleng de draagtijd van dag tot dag. Gebruik de op maat gemaakte inlegzolen 
alleen in de veiligheidsschoenen die ermee zijn getest.  

 
2) Haal de inlegzolen regelmatig uit uw schoenen om ze te luchten. Om schoon te 

maken, volstaat om ze af te wissen met een vochtige doek. Verontreinigingen op 
geprepareerde veiligheidsschoenen niet met agressieve reinigingsmiddelen 
behandelen. Droog nooit inlegzolen of schoenen die vochtig zijn geworden aan de 
verwarming of andere warmtebronnen. 

 
3) Veiligheidsschoenen met een gewijzigde zoolstructuur mogen alleen worden gebruikt 

bij temperaturen tot 60 °C. 
 

4) Het meegeleverde hulpmiddel is een op maat gemaakt product in de zin van de 
verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) EU 2016/425 en 
voldoet aan de eisen van bijlage I van de EG-richtlijnen 93/42/EEG. Het mag alleen  
worden gebruikt door de persoon voor wie het is gemaakt 
 

5) De test van wijzigingen aan de veiligheidsschoenen werd uitgevoerd door een 
aangemeld testcentrum. De modellen die gecertificeerd zijn met het Secosol® 
orthopedische inlegzoolsysteem zijn te vinden in het downloadgedeelte 
www.Secosol.com 
 

6) De distributeur markeert de inlegzolen in overeenstemming met de European 
Verordening inzake medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR). 

 
Weergave (voorbeeld): 
 

7) De labels op de schoenen geven informatie over: 
Fabrikant en CE-markering 
Typeaanduiding, artikelnummer, maatspecificatie 
Symbool voor veiligheidskenmerk, fabricagedatum 
De toegepaste norm 
 

Voor verdere instructies voor gebruik en onderhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van 
de schoenenfabrikant. 

http://www.secosol.com/

