INFORMATION OM
SIKKERHEDSFODTØJ
MED INDLÆG

Det er vigtigt, at du bruger det rette sikkerhedsfodtøj, når du arbejder. På dit arbejde
bruger du din krop aktivt mange timer om dagen. Det belaster både fødder, ankler,
knæ og lænd/hofte.
Forkert fodtøj kan resultere i forkert fodstilling, som kan føre til potentielt permanente
smerter og ubehag i både dine fødder og i din ryg.

Brug af indlæg i sikkerhedsfodtøj
Når du bruger sikkerhedsfodtøj i forbindelse med dit arbejde, skal du være opmærksom på, at du ikke må bruge dine normale indlæg i et par standardsikkerhedssko.
Derfor skal du bruge sikkerhedsfodtøj, som er produceret med individuelle indlæg
specielt til dig. Den gældende lovgivning på området betyder, at sikkerhedsfodtøjets
certificering forsvinder, hvis du ændrer på de fundamentale dele i fodtøjet – herunder
indlæg.
Lovgivningen sikrer, at du arbejder under ordentlige forhold, selvom dine fødder eller
ryg har behov for særligt fodtøj.

Vi er klar til at hjælpe dig
Hos Sahva tilbyder vi alle typer af individuelt fremstillet ortopædisk sikkerhedsfodtøj
og indlæg, så dine fødder både kan være sikre og komfortable, når du er på arbejde,
uanset hvilke behov de har. Vores sikkerhedsfodtøj lever altid op til den gældende
internationale standard (DS EN ISO 20345/DS EN ISO 20347).
Arbejdstilsynets retningslinjer sikrer, at du kan få bevilliget sikkerhedsfodtøj, som
passer til dine individuelle behov, hvis det er nødvendigt for, at du kan udføre dit
arbejde. Uanset om du har brug for sikkerhedssandaler, -sko eller -støvler

Bestilling og bevilling af sikkerhedsfodtøj

1. Du får en henvisning fra din læge.
2. Du bestiller tid hos Sahva til måltagning af sikkerhedsfodtøj og indlæg.
Sammen med din behandler finder I ud af, hvilket sikkerhedsfodtøj, du har
brug for.
3. Vi udarbejder et tilbud til dig, som dit jobcenter eller din arbejdsgiver skal
have.
5. Når du har modtaget din bevilling fra dit jobcenter eller din arbejdsgiver,
skal du sende den til Sahva på info@sahva.dk
6. Når vi har modtaget din bevilling opstarter vi produktionen af dine
individuelle indlæg og sikkerhedsfodtøj.
7. Du bliver kontaktet af Sahva, når dit sikkerhedsfodtøj er klar til udlevering.
Det er typisk indenfor 5 uger.

Sahvas sortiment af ortopædisk
sikkerhedsfodtøj
Hos Sahva følger vi de gældende krav til sikkerhedsfodtøj. Vi har et sortiment af
ortopædisk sikkerhedsfodtøj, som er testet og produceret efter de internationale
standarder - og alle modeller i vores sortiment er naturligvis CE-mærkede.
Vores ortopædiske sikkerhedsfodtøj kan både produceres til dig, der kun har behov
for mindre ortopædiske løsninger og til dig, der har behov for håndsyede sikkerhedssko, som skabes fra bunden til lige netop dine fødder. Uanset hvilken type du har
behov for, er vores sikkerhedsfodtøj designet så det ligner normalt sikkerhedsfodtøj.

Garanti og reklamation
Dit sikkerhedsfodtøj er dækket af Sahvas garanti, som omfatter defekter, der skyldes
materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert
brug eller pleje. Vi yder 6 måneders garanti på vores sikkerhedsfodtøj.
Dine indlæg og sikkerhedsfodtøj er et ortopædisk individuelt fremstillet hjælpemiddel,
som ikke kan tages retur.

Husk, at du hos Sahva også kan få lavet individuelle indlæg til dine private sko.

Sahva, med mere end 140 års erfaring, er en sundhedsvirksomhed med fagligt
dygtige specialister i kroppens bevægelighed. Sahva har mere end 40 klinikker
fordelt over hele landet, og vi hjælper dig til et liv i bevægelse med hjælpemidler af
højeste kvalitet og til dit behov.
Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler, og vi rådgiver og deler
vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter.
Med dig i centrum udvikler og designer vi højteknologiske arm- og benproteser,
skinner og korsetter, ortopædisk fodtøj og indlæg. Vi tilbyder også brystproteser
og kompressionsbehandling og vejleder i sunde sko med optimal komfort til dine
fødder. Vi hjælper dig til at leve et mere aktivt liv med en højere livskvalitet.
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Læs mere på www.sahva.dk eller kontakt os for at høre mere om dine muligheder
på 7011 0711.

