Bestil tid til
en fodanalyse - det
koster ikke noget
Får du ømme fødder/ankler/knæ
af at gå og stå?
Ved en fodanalyse undersøger jeg dine fødder og
din gang og giver forslag til afhjælpning, hvis der er
grund til det.

Klinikkens åbningstider
Tirsdag: 9.00 – 16.00
Torsdag: 9.00 – 16.00
Fredag: 9.00 – 14.00
Tidligere/senere på dagen kan aftales
helt efter dit behov!
Venligst ring eller email for tidsbestilling.

Mange gange vil en mindre tilretning af fodtøjet
eller et indlæg, der aflaster de rigtige steder, betyde
en stor lettelse, som du vil mærke med det samme.
Fødderne er vores "fundament". En forkert eller
skæv belastning af fødderne vil på sigt gå ud over
knæ, hofter, ryg og nakke. Derfor er det så vigtig, at
fodstillingen er korrekt.
Medbring dine brugte sko!
Det er vigtigt, at du medbringer dine brugte sko.
Slid på såler og aftryk i fodsengen er vigtig information. Man kan sige, det er den mest nøjagtige "rapport" af din gang og belastningen af dine fødder.
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Hvad kan
skomageren
hjælpe med?
Med de rette indlæg og/eller tilretninger af fodtøj er
det muligt at afhjælpe en lang række gener, som de
fleste af os med tiden oplever.

Vi har fokus på
faglig kompetence,
kvalitet
og rådgivning

Ømme fødder? Trætte ben? Gigt? Diabetes?
- få kvalificeret rådgivning og svar på dine spørgsmål!

Behov for
hjemmebesøg?
Det er min oplevelse, at jeg ved hjemmebesøg kan
lette livet for de mennesker, der af den ene eller anden grund har svært ved at komme til klinikken.
•	Mandag er fast ugentlig dag for hjemmebesøg.
•	Plejehjem, institution eller privat
- ring for bestilling af hjemmebesøg!

Er du
tilskudsberettiget?
Benyt dig af det frie leverandørvalg og vælg selv din
skomager. Priserne er de samme og vi er behjælpelige med ansøgning til kommunen.

• 	Specialsyet og semi-ortopædisk fodtøj
til alle formål
• Indlæg
• Tilretninger, forhøjelser og reparationer
• 	Samarbejde med bandagist
• 	Forhandling af kvalitetsfodtøj

