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       Gebruik- en leveringsinstructies podologische zolen naar maat 
      

1. Het aangeleverde product betreft een 'op maat gemaakte' zool welke op digitaal voorschrift 
van de podoloog wordt vervaardigt.  

      
2. De geproduceerde zool valt onder de kwalificatie van 'op maat gemaakte hulpmiddelen' enerzijds en werd 

geklassificeerd onder het niveau 1 van de medische hulpmiddelen.  

      
3. Identificatie van de zool gebeurt rechtstreeks op de zool (via gravering van een uniek nummer aan de 
 onderzijde van de zool of via een etiket). 

      

4. De aangeleverde zool dient exclusief gebruikt te worden door de vooropgestelde patiënt. 

      
5. De zool wordt vervaardigt uit EVA materiaal waarvan de kleur en de hardheid door de podoloog wordt  
voorgeschreven.  

      
6. Het is raadzaam om de contouren van de op maat gemaakte zool aan te passen aan de patiënt zijn/haar 
 schoenleest. 

      
7. Klinische opvolging van de patiënt valt onder de verantwoordelijkheid van de podoloog. Een regelmatige 
 controle volgens de noden van de patiënt is aangewezen.  

      
8. De op maat gemaakte zolen kunnen gereinigd worden met een vochtige doek en detergent, waarna de zolen 
 best worden drooggedept. 

      
9. De grondstof van de zolen omvat een thermoplastisch materiaal en mag daarom niet worden blootgesteld  
aan warmtebronnen vermits deze een invloed kunnen hebben op de vorm, comfort en de effectiviteit van de 
 zool. 

      
10. Iedere zool wordt verpakt in een afzonderlijk plasticzakje ten einde verontreiniging tijdens de verzending 
 te voorkomen. Verder worden de zolen ook verpakt in een verzenddoos welke wordt afgesloten met een 
 gepersonaliseerde i-shape verpakkingstape.  

      
11. Productie van de op maat gemaakte zolen gebeurt binnen 3 werkdagen na ontvangst van het digitaal 
 voorschrift waarna deze via postlevering worden opgestuurd naar de podoloog/klant.  

      
12. Rapportage van afwijkende producten dient zo snel als mogelijk te gebeuren via het i-Shape CONNECT 
 platform. De podoloog/klant zal kosteloos een nieuw vervaardigde zool mogen ontvangen, vermits het 
afwijkende product niet mag afgeleverd worden aan de patiënt (eindgebruiker). 

      
13. De podoloog dient een afwijkende baten-risicoverhouding steeds grondig op te volgen en te rapporteren 
 bij de fabrikant. Deze melding kan gebeuren via het i-Shape CONNECT platform.  

 


