Voettherapie

ViscoSpot®

ViscoSpot®
Voelbare ontlasting
bij iedere stap.

Voel u goed, waar u
ook loopt.
Als u voor uw beroep urenlang moet lopen en staan, maar
ook bij activiteiten in uw vrije tijd (zoals langdurig
winkelen, of joggen op een harde ondergrond) worden uw
gewrichten sterk belast. Daarbij treden regelmatig de
klachten artrose en hielspoor op.
Artrose:
Als gevolg van overbelasting worden eerst de voeten
gevoelig. Maar ook alle betrokken gewrichten, spieren en
pezen kunnen pijn gaan doen. Vanuit de voet kunnen
pijnklachten via de knie en heup tot in de rug uitstralen.

Hielspoor:
Het klachtenbeeld dat in de volksmond „hielspoor“ wordt
genoemd, wordt door veel mensen bij iedere stap gevoeld
als pijn aan de voor-binnenrand van de hiel. De oorzaak
is een prikkeling van een band die aan het hielbeen vast
zit. Deze is weer door overbelasting ontstaan, bijvoorbeeld na lang lopen of staan.
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Wat kunt u ertegen doen?
ViscoSpot® dempt de schokbelasting bij iedere stap
en daarmee de belasting van belangrijke delen van het
bewegingsapparaat (enkel, knie, heup, wervelkolom).
Dit is des te belangrijker naarmate de knie of heup al
slijtageverschijnselen vertonen.

MEDICAL
ORTHOPEDICS

Wat kunt u ertegen doen?
ViscoSpot® ontlast dit bijzonder drukgevoelige gedeelte.
Hierin speelt het gericht gepositioneerde, zachtere materiaal in de blauwe Spot een doorslaggevende rol. De pijn
wordt door de zachtere voetbedding bij de hiel duidelijk
verminderd.
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Kwaliteitskenmerken voor
een gerichte behandeling.

Een zacht voetbed voor een
stevige pas.

Schokdemper voor uw
gewrichten.

De anatomische vorm van ViscoSpot®
garandeert een langdurig
hoog draagcomfort
Het visco-elastische materiaal
past zich optimaal aan individuele
schoenvormen aan



Ter behandeling van hakpijn („hielspoor“)



Bij artrose ter ontlasting van de beengewrichten



Gerichte drukontlasting bij de pijnlijke plek door
zachter materiaal (blauwe zone)



ViscoSpot® vermindert de schokbelasting van enkel,
knie, heup en wervelkolom



Anatomisch gevormde zachte voetbedding zorgt
voor hoog draagcomfort



Het visco-elastische materiaal past zich optimaal
aan uw schoenvorm aan

Het zachtere materiaal van de „blauwe
zone“ leidt ter plaatse van de hielspoor tot
een gerichte drukontlasting

Anatomische, asymmetrische
gepositioneerde, zachtere voetbedding
(blauwe Spot)

