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Biocompatibel
Getest volgens ISO-standaard 10993, dus gegarandeerd huidvriendelijk.

Vrij van schadelijke chemicaliën
Textiel OEKO-Tex Standard 100-gecertificeerd conform REACH-verordening.

Bacteriostatisch
Voorkomt bacteriegroei, vermindert geurtjes en beperkt het risico op allergieën.
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Over ons

Celia Ruiz Calzados is een familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de productie van schoenen 
met een zool van gevulkaniseerd rubber. Door de betrokkenheid van de tweede generatie van de 
familie bij het bedrijf is continuïteit van de ontwikkeling verzekerd.

Onze fabriek bevindt zich in Elche, een stad in het zuidwesten van Spanje met een sterke industriële 
traditie, gericht op de productie van hoogwaardig schoeisel. Wij fabriceren ons merk CELIA RUIZ en 
distribueren het in verschillende landen in Europa. Dankzij onze uitmuntende klantenservice en de 
topkwaliteit van onze producten zijn wij tevens leverancier voor belangrijke merken in de branche 
voor medische hulpmiddelen.

Ons bedrijf kenmerkt zich door de kwaliteit van onze schoenen, innovatie door gebruik van nieuwe 
materialen en uiteraard design. De waarden van ons bedrijf zijn gebaseerd op onze inzet en 
verantwoordelijkheid voor het welzijn en de tevredenheid van onze klanten.

Dankzij het werk van ons teams van deskundigen hebben wij een vergunning van het AEMPS (Spaans 
bureau voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) voor het ontwerpen en vervaardigen van 
schoeisel als medisch hulpmiddel van klasse I conform de Europese verordening 2017/745, voor de 
behandeling van voetaandoeningen.

Gemotiveerd door de inzet van ons bedrijf voor kwaliteit hebben we een ISO 13485:2018-certificering 
voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen verkregen.

Innovatie

Voor onze huidige schoenencollectie hebben wij innovatieve textielsoorten gekozen vanwege hun 
kenmerken en functionaliteit, zoals de COOLMAX®-/koolstofvezelvoering.

COOLMAX®-polyestervezel staat bekend om zijn uitstekende luchtdoorlatendheid. Het ontwerp met 
holle vezels en speciale beluchtingskanalen helpt om vocht af te voeren naar het oppervlak, waar 
het snel en efficiënt verdampt.

Door combinatie van COOLMAX® met koolstofvezel hebben wij een uniek textiel ontwikkeld met het 
vermogen om een droge, goed beluchte omgeving te creëren die de onderliggende huid fris houdt.

De bacteriostatische eigenschappen van de voering helpen hygiënische omstandigheden te 
handhaven, waardoor geurtjes en het risico op allergieën worden beperkt.

Dit materiaal bevat geen schadelijke chemicaliën en is OEKO-Tex Standard 100-gecertificeerd 
conform de REACH-verordening van de EU.

Wij garanderen de biologische compatibiliteit van de voering door uitvoering van volgens ISO 10993 
goedgekeurde testen conform EU-verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

Ons schoeisel heeft de toepasselijke chemische en mechanische tests in geaccrediteerde 
laboratoria doorstaan om verzekerd te zijn van conformiteit met strikte kwaliteitsnormen.
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

New Diane®-schoeisel is ontworpen voor mensen met uiteenlopende problemen 
in verband met de functionaliteit van de tenen, die daardoor een speciale breedte, 
schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en materialen die extra comfort 
bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

Chronische systemische ziekten:
 - Diabetes mellitus type 1 en type 2.
 - Reumatische aandoeningen: artritis, artrose.
 - Botaandoeningen: osteoporose, botinfecties.
 - Zeer brede voeten en problemen met de pasvorm voor de voorvoet.
 - Voeten met een hoge boog.
 - Teenmisvormingen: 
           · klauwtenen, hamertenen
           · Hallux valgus
           · bunionette
           · overlappende tenen
 - Dik verband.
 - Predislocaties of dislocaties van metatarsofalangeale gewrichten.

Marineblauw

Beige

New Diane
 Voor vrouwen 35-42
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Orthoce ®-schoenen zijn specifiek ontworpen voor klanten met een brede 
voorvoet en die hun schoenen gemakkelijk moeten kunnen aantrekken.

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

Chronische systemische ziekten:
 - Diabetes mellitus type 1 en type 2.
 - Reumatische aandoeningen: artritis, artrose.
 - Botaandoeningen: osteoporose, botinfecties.
 - Zeer brede voeten en problemen met de pasvorm voor de voorvoet.
 - Voeten met een hoge boog.
 - Teenmisvormingen:
           · klauwtenen, hamertenen
           · Hallux valgus
           · bunionette
           · overlappende tenen
 - Dik verband.
 - Predislocaties of dislocaties van metatarsofalangeale gewrichten.

Zwart

Beige

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Orthoce
 Voor vrouwen 35-42  
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Marineblauw

Beige

Beschrijving:

203®-schoenen zijn ontworpen voor de vorm van de vrouwelijke voet en met het 
oog op uiteenlopende problemen in verband met de functionaliteit van de tenen 
van de klant, die daardoor een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan 
te trekken zijn en materialen die extra comfort bieden nodig hebben.

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Misvormingen van de voorvoet en tenen:
                · klauwtenen, hamertenen
                · Hallux valgus
                          · bunionette, afwijkingen van de apofyse van het vijfde middenvoetsbeen
                · predislocaties of dislocaties van metatarsofalangeale gewrichten
                · botaandoeningen in de voetboog, zoals tarsale coalitie
                · metatarsalgie
-  Verstoorde doorbloeding met ontsteking of zwelling in het tibiofibulaire 

gewricht tot gevolg.
- Huidaandoeningen zoals likdoorns, hardnekkig eelt en bacterie-, virus- en 
   schimmelinfecties.
- Reumatische aandoeningen: artritis, artrose.
- Verbonden tenen.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

203 Rejilla
 Voor vrouwen 35-42  
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

De Patricia®-stijl is speciaal ontworpen voor mensen met uiteenlopende 
loopafwijkingen die een speciale breedte en materialen die extra comfort bieden 
nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Problemen met pasvorm rond voorvoet (zeer brede voeten).
- Teenmisvormingen:
 · abductie van de eerste of vijfde teen
 · dislocaties en predislocaties
- Chronische systemische ziekten met gevolgen voor de voeten:
 · aandoeningen van de bloedsomloop: oedeem, ontsteking
 ·  huidziekten: bacterie-, virus- en schimmelinfecties
  · Diabetes mellitus type 1 en type 2
  · reumatische aandoeningen: artritis, artrose 
  · neurologische aandoeningen: neuropathieën
- Plantaire metatarsalgie.

Marineblauw

Beige

Patricia Rejilla
Voor vrouwen 35-42  
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Venus®-schoeisel is ontworpen voor mensen met uiteenlopende loopproblemen 
die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en 
materialen die meer comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen 
voor mensen met voetaandoeningen veroorzaakt door de volgende chronische 
ziekten:

- Diabetes mellitus type 1 en type 2.
- Reumatische aandoeningen (artritis, artrose).
- Aandoeningen van de bloedsomloop (oedeem, ontsteking).
- Botaandoeningen (zeer brede voeten).
-  Algemene teenmisvormingen (Hallux valgus, bunionette, enz...)

Bordeauxrood

Zwart

Venus
Voor vrouwen 35-42  
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

De Sand Arlequin®-stijl is ontworpen voor mensen met problemen in verband 
met een brede voorvoet die een speciale breedte en materialen die extra comfort 
bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen 
voor mensen met de volgende systemische ziekten met gevolgen voor de 
onderste extremiteiten:

-  Diabetes mellitus van type 1 en type 2 (diabetespatiënten hebben extra hygiëne 
nodig, wat wordt bereikt door het hypoallergene textiel van de schoenen).

- Aandoeningen van de bloedsomloop (wonden, ulcera, enz...) 
- Misvormingen van de voorvoet en tenen.
- Reumatische aandoeningen (ideale vorm voor maximaal comfort).
-  Lichte misvormingen van de voorvoet, zoals afwijkingen van de apofyse van het 

vijfde middenvoetsbeen.

Marineblauw

Zwart

Sand Arlequin
Voor vrouwen 36-43  
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Wallaby®-schoenen zijn specifiek ontworpen voor mensen met uiteenlopende 
loopafwijkingen die een speciale breedte en materialen die meer comfort bieden 
nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij 
chronische systemische ziekten met gevolgen voor de voeten:

- Diabetes mellitus type 1 en type 2:
 · ziekte van Charcot-Marie-Tooth
  · ulcera
  · neuropathieën
  · wonden
- Botaandoeningen:
 · osteoporose
  · voeten met een hoge boog (botcoalities)
  · zeer brede voeten
  · teenmisvormingen: klauwtenen, hamertenen, Hallux valgus, bunionette 
  · metatarsalgie
  · talalgie
- Huidziekten: 
 · bacterie-, virus- en schimmelinfecties
  · aandoeningen van de teennagels:
   · onychomycose
   · atrofie van de teennagel
   · subunguaal hematoom
   · subunguale exostose
   · onychodystrofie
   · anonychia
   · leukonychia
   · paronychia
- Reumatische aandoeningen: artritis, artrose. 
- Postoperatieve complicaties: oedeem.
- Verband.

Zwart

Wallaby Rejilla
Unisex 36-48 
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

De Wallaby®-stijl met unisex-vormgeving is ontworpen voor mensen met ulcera 
of ischemie die een speciale breedte en materialen voor een betere pasvorm en 
meer comfort nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij 
diabetes mellitus type 1 en type 2 vanwege de bacteriostatische eigenschappen, 
speciale breedtematen, superieure pasvorm en de technische kenmerken van de 
voeringmaterialen.

- Diabetes mellitus type 1 en type 2 kan gepaard gaan met de volgende 
   aandoeningen:

 · ziekte van Charcot-Marie-Tooth
 · ulcera op verschillende plaatsen op de voet
 · neuropathieën
 · vasculitis
 · misvormingen van de voetboog
 · teenmisvormingen
 · aandoeningen van de teennagels
 · metatarsalgie en talalgie
 · algemene problemen met de breedte

Zwart

Wallaby Diabetic
Unisex 36-48 
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Wallaby®-schoenen zijn specifiek ontworpen voor mensen met uiteenlopende 
loopafwijkingen die een speciale breedte en materialen die meer comfort bieden 
nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij 
chronische systemische ziekten met gevolgen voor de voeten:

- Diabetes mellitus type 1 en type 2:
 · ziekte van Charcot-Marie-Tooth
  · ulcera
  · neuropathieën
  · wonden
- Botaandoeningen:
 · osteoporose
 · voeten met een hoge boog (botcoalities)
 · zeer brede voeten
 · teenmisvormingen: klauwtenen, hamertenen, Hallux valgus, bunionette
 · metatarsalgie
 · talalgie
- Huidziekten: 
     · bacterie-, virus- en schimmelinfecties
     · aandoeningen van de teennagels:
     · ingegroeide teennagel
      · onychomycose
      · atrofie van de teennagel
      · subunguaal hematoom
      · subunguale exostose
      · onychodystrofie
      · anonychia
      · leukonychia
      · paronychia

- Reumatische aandoeningen: artritis, artrose. 
- Postoperatieve complicaties: oedeem.
- Verband.

Zwart

Wallaby Especial
Unisex 36-48 
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

De Adonis®-stijl is specifiek ontworpen voor mensen met verschillende 
loopafwijkingen die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te 
trekken zijn en materialen die extra comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel, aanbevolen bij:

- Ouderen, voor een betere stabiliteit bij het lopen.
- Chronische ziekten met gevolgen voor de voeten:
 · reumatische aandoeningen (oedeem, enz...)
 · aandoeningen van de bloedsomloop (gebrekkige doorbloeding)
 · botaandoeningen (artritis, osteoporose, enz...)
 · neurologische aandoeningen (Parkinson, neuropathieën, enz...)
 ·  huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties)
- Diabetes mellitus type 1 en type 2 (ulcera, wonden).

Zwart

Marineblauw

Adonis
Unisex 36-48



22 23

*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Zwart

Marineblauw

Beschrijving:

Zephir®-schoenen zijn specifiek ontworpen voor klanten met een brede voorvoet 
en die hun schoenen gemakkelijk moeten kunnen aantrekken.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Problemen met pasvorm rond voorvoet (zeer brede voeten).
- Teenmisvormingen:
  · abductie van de eerste of vijfde teen 
  · dislocaties en predislocaties
- Chronische systemische ziekten met gevolgen voor de voeten:
 · aandoeningen van de bloedsomloop: oedeem, ontsteking
 · huidziekten: bacterie-, virus- en schimmelinfecties
 · diabetes mellitus type 1 en type 2
 · reumatische aandoeningen: artritis, artrose 
 · neurologische aandoeningen: neuropathieën
- Plantaire metatarsalgie.

Zephir
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Zwart

Marineblauw

Beschrijving:

De Franky®-stijl is ontworpen voor mensen met uiteenlopende loopafwijkingen 
die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en 
materialen die extra comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen: 

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en geïndiceerd voor de 
volgende aandoeningen:

- Teenmisvormingen:
 · klauw- of hamertenen (graad 3)
 · overlappende tenen en clinodactylie
 · Hallux valgus (graad 3 en 4)
 · bunionette (graad 3 en 4)
- Misvormingen van de voorvoet:
 · coalitie scaphoideum-cuboideum en coalitie calcaneus-scaphoideum 
 · botbevindingen met misvormingen van de voorvoet 
 · osteofyten in de gewrichten
 · subchondrale cysten of oedeem op botten in de voet
- Chronische systemische ziekten met gevolgen voor de voeten:
 · neurologische aandoeningen (Parkinson)
 · huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties)
 · aandoeningen van de bloedsomloop
 · reumatische aandoeningen (artritis, artrose)
 · botaandoeningen (trauma, oedeem, ontsteking)

Franky
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Ortho®-schoenen zijn specifiek ontworpen voor mensen met een brede voorvoet 
en die hun schoenen gemakkelijk moeten kunnen aantrekken.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Diabetes mellitus type 1 en type 2.
- Reumatische aandoeningen: artritis, artrose.
- Botaandoeningen: osteoporose, botinfecties. 
- Zeer brede voeten en problemen met de pasvorm voor de voorvoet.
- Voeten met een hoge boog.
- Teenmisvormingen: 
  · klauwtenen, hamertenen
  · Hallux valgus
  · bunionette
  · overlappende tenen
- Dik verband.
- Predislocaties of dislocaties van metatarsofalangeale gewrichten.

Zwart

Marineblauw

Ortho
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

De Helios®-stijl is specifiek ontworpen voor mensen met verschillende 
loopafwijkingen die stabiliteit, een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk 
aan te trekken zijn en materialen die meer comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen 
voor oudere klanten vanwege de bacteriostatische eigenschappen en speciale 
breedtematen van de schoenen, ideaal bij aandoeningen zoals:

- Neurologische aandoeningen (Parkinson, neuropathieën).
- Huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties).
- Ziekten die gepaard gaan met ontsteking/oedeem in de voeten.
- Reumatische aandoeningen (reumatische artritis van de voeten).
- Systemische ziekten met bloedsomloopproblemen.

Zwart

Helios
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Zwart

Beschrijving:

Dan®-schoeisel is ontworpen voor mensen met uiteenlopende loopproblemen 
die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en 
materialen die meer comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Nagelaandoeningen:
· onychomycose
· ingegroeide teennagel
· atrofie van de teennagel
· dystrofie van de teennagel
· operaties aan de teennagel
· subunguale exostose

- Teenmisvormingen:
· Hallux valgus (lagere graden)
· bunionette
· overlappende tenen
· klauwtenen en hamertenen
· metatarsofalangeaal predislocatiesyndroom

- Misvormingen van de voorvoet:
· tarsale coalities (cuneiforme, naviculare of cuboideum)
· aandoeningen van eerste os sesamoideum
· accessoire botten
· calcificaties

- Chronische systemische ziekten:
· diabetes mellitus type 1 en type 2
· reumatische of botaandoeningen
· huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties)

- Aandoeningen van de bloedsomloop.

Dan
Unisex 36-48



32 33

*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Zwart

Beschrijving:

De Dani®-stijl is ontworpen voor mensen met uiteenlopende loopafwijkingen die 
een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en materialen 
die extra comfort bieden nodig hebben.
In de middenzone, langs de lijn van het eerste os sesamoideum, zijn de schoenen 
voorzien van Lycra®, voor een betere pasvorm bij syndromen en aandoeningen 
zoals Hallux valgus.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en geïndiceerd voor de 
volgende aandoeningen:

- Nagelaandoeningen:
· onychomycose
· ingegroeide teennagel
· atrofie van de teennagel
· dystrofie van de teennagel
· operaties aan de teennagel
· subunguale exostose

- Teenmisvormingen:
· Hallux valgus (hogere graden)
· bunionette (hogere graden)
· overlappende tenen
· klauwtenen en hamertenen
· metatarsofalangeaal predislocatiesyndroom

- Misvormingen van de voorvoet:
· tarsale coalities (cuneiforme, naviculare of cuboideum)
· aandoeningen van eerste os sesamoideum
· accessoire botten
· calcificaties

- Chronische systemische ziekten:
· diabetes mellitus type 1 en type 2
· reumatische of botaandoeningen
·  huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties)
· aandoeningen van de bloedsomloop

Dani
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Zwart

Beschrijving:

Hank®-schoeisel met unisex-vormgeving is ontworpen voor mensen met 
verschillende loopproblemen die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk 
aan te trekken zijn en materialen die meer comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en geïndiceerd bij de 
volgende aandoeningen:

- Klauwtenen, hamertenen, overlappende tenen, Hallux valgus, bunionette.
- Aandoeningen van de teennagels zoals hypertrofie, ingegroeide teennagel,
   onychomycose, enz...
- Aandoeningen van de voorvoet zoals tarsale coalities, aandoeningen van eerste 
   os sesamoideum.
- Het technische textiel en het ontwerp van de schoen zijn ideaal bij systemische. 
   ziekten, diabetes mellitus type 1 en type 2, reumatische aandoeningen en 
   botaandoeningen.
- Door de antibacteriële eigenschappen zijn deze schoenen geschikt bij 
   huidziekten.

Hank
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Zwart

Beschrijving:

Hanke®-schoeisel met unisex-vormgeving is ontworpen voor mensen met 
verschillende loopproblemen die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk 
aan te trekken zijn en materialen die meer comfort bieden nodig hebben.
De omgeving van het eerste os sesamoideum wordt beschermd door Lycra®, om 
extra ondersteuning te bieden voor dit problematische gebied.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Teenmisvormingen:
 · klauw-/hamertenen
  · overlappende tenen
  · Hallux valgus, hogere graden
  · bunionette, hogere graden
  · aandoeningen van de teennagels: hypertrofie, ingegroeide teennagel,
   onychomycose, enz...
- Misvormingen van de voorvoet, zoals:
 · tarsale coalities
  · aandoeningen van eerste os sesamoideum
- Door het technische textiel, het ontwerp en de bacteriostatische eigenschappen
   is deze schoen ideaal bij systemische ziekten:
 · diabetes mellitus type 1 en type 2
  · reumatische of botaandoeningen
  · huidziekten: bacterie-, virus- en schimmelinfecties

Hanke
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Het Marc®-model is ontworpen voor mensen met uiteenlopende loopafwijkingen 
die een speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en 
materialen die meer comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Chronische systemische ziekten:
 · met gevolgen voor de tibiofibulaire gewrichten: (oedeem, ontsteking, 
                  bacterie-infecties, enz...)
  · diabetes mellitus type 1 en type 2
  · reumatische aandoeningen (artritis, artrose)
  · aandoeningen van de bloedsomloop 
- Equinovarus-voetmisvorming, overpronatie, supinatie.
- Bottrauma's of -verstuikingen.
- Syndroom van Haglund.
- Huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties, likdoorns,
   hardnekkig eelt).
- Teenmisvormingen:
 · Hallux valgus
  · bunionette
  · klauwtenen en hamertenen

Zwart

Marc
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

CH31®-schoeisel is ontworpen voor mensen met ulcera of ischemie die een 
speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en materialen 
die meer comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en geïndiceerd voor de 
volgende aandoeningen:

-  Chronische systemische ziekten met gevolgen voor de tibiofibulaire gewrichten: 
   (oedeem, ontsteking, bacterie-infecties, enz...)
- Equinovarus-voetmisvorming, overpronatie, supinatie.
- Bottrauma's of -verstuikingen.
- Aandoeningen van de achtervoet: syndroom van Haglund (laesies van de 
   slijmbeurs van de achillespees) of aandoeningen van het os calcaneus zoals 
   hielsporen.
- Diabetes mellitus type 1 en type 2: de bacteriostatische materialen worden 
   sterk aanbevolen voor een betere hygiëne .
- Reumatische aandoeningen die gezwollen voeten veroorzaken.
-  Aandoeningen van de bloedsomloop die ulcera of wonden aan de voeten 
   veroorzaken.
-  Neurologische aandoeningen die loopproblemen veroorzaken, zoals de ziekte 

van Parkinson.

Zwart

CH31
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Het Gary®-model is specifiek ontworpen voor mensen met loopproblemen.
Het schoeisel biedt ondersteuning en stabiliteit voor het tibiofibulaire gewricht.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij de 
volgende aandoeningen:

- Chronische systemische ziekten:
· met gevolgen voor de tibiofibulaire gewrichten (oedeem, ontsteking, 
    bacterie-infecties, enz...)
· diabetes mellitus type 1 en type 2
· reumatische aandoeningen (artritis, artrose)
· aandoeningen van de bloedsomloop

- Equinovarus-voetmisvorming, overpronatie, supinatie.
- Bottrauma's of -verstuikingen.
- Syndroom van Haglund.
-  Huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties, likdoorns,
   hardnekkig eelt).
- Teenmisvormingen:
          · Hallux valgus
          · bunionette
          · klauw- of hamertenen

Zwart

Gary
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Beschrijving:

Icare®-schoeisel is speciaal ontworpen voor mensen met loopproblemen die een 
speciale breedte, schoenen die gemakkelijk aan te trekken zijn en materialen die 
extra comfort bieden nodig hebben.

Classificatie en conformiteitsbeoordeling:

EU-verordening 2017/745. Medische hulpmiddelen van klasse I – classificatieregel 1.
Bijlage IV (EU-conformiteitsverklaring).

Therapeutische toepassingen:

Deze stijl is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel en wordt aanbevolen bij 
de volgende aandoeningen:

- Chronische systemische ziekten met gevolgen voor de tibiofibulaire gewrichten
   (oedeem, ontsteking, gebrekkige vascularisatie, ischemie van de onderste 
   ledematen, enz...)
- Diabetes mellitus type 1 en type 2.
- Reumatische aandoeningen (artritis, artrose).
- Botaandoeningen (osteoporose). 
- Huidziekten (bacterie-, virus- en schimmelinfecties).

Zwart

Icare
Unisex 36-48
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

e

Afmetingen in centimeters.

Vormen

VORMEN VOOR VROUWEN STIJLEN VOOR VROUWEN

MATEN 35 36 37 38 39 40 41 42
(a) (afmeting, mm) 222 228 235 241 248 254 261 267

(b) 79 81 83 85 87 89 91 93

(c) 58,5 60 61,5 63 64,5 66 67,5 69

(d) 54 55 57 59 61 67 70 74

(e) 215 220 225 230 235 240 245 250
(f) 245 250 255 260 265 270 275 280

(g) 240 245 245 250 255 260 265 270

New Diane
Orthoce
203 Rejilla
Patricia Rejilla
Venus

Aantekeningen

UNISEX-STIJLENUNISEX-VORMEN

MATEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
(a) (afmeting, mm) 240 247 253 260 267 273 280 287 293 300 307 313 320
(b) 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 113
(c) 60,5 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71 72,5 74 75,5 77 79

(d) 70 72 75 78 80 83 86 91 94 96 96 97 98
(e) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 265 270
(f) 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 315 320
(g) 245 245 250 255 260 265 270 275 280 280 285 290 295

Sand Arlequin (alleen 36-43)
Wallaby Rejilla
Wallaby Diabetic
Wallaby Especial
Adonis
Zephir
Franky
Ortho
Helios
Dan

Dani
Hank
Hanke
Marc
CH31
Gary
Icare
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*Schoenen ontworpen met het oog op verschillende breedtematen

Aantekeningen
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