
Indicaties
Hielspoor, plantaire fascitis en achillespeesklachten, waarbij men voornamelijk last heeft van startpijn bij 
aanvang van het lopen.

Rafys Fasciebrace, foto 1
Door de nachtrust wordt de overbelaste fascie korter en stijver. In de ochtend moet de verkorte fascie bij staan 
en lopen weer verlengen en dit zorgt voor problemen. Door het dragen van de fasciebrace gedurende de nacht 
zorgt men ervoor dat de fascie niet kan inkorten en het opstaan in de ochtend zonder problemen gaat.

Achillespeesklachten
Ook kan de Fasciebrace ingezet worden bij overbelasting van de achillespees. 
Door de achillespees op rek te houden gedurende de nacht kunnen ook hier opstart problemen in de ochtend 
worden voorkomen. 

Rafys Fasciebrace Compact, foto 2
De standaard uitvoering wordt soms als te groot ervaren. De Rafys Plantaire Fascie Brace Compact is een 
kleine uitvoering, die dan uitkomst kan bieden. 
De trekrichting en trekkracht van de standaard uitvoering is overigens beter in te stellen. 

Wasvoorschrift
De Rafys Fasciebrace kunt u wassen op 30˚ in de wasmachine.
Het klitband dient gesloten te worden alvorens de brace te wassen, de brace is niet geschikt voor de 
droogtrommel.

Kleuren     
Verkrijgbaar in de kleuren: crème en zwart.

Podologische inleghakken of zooltjes
Naast rekoefeningen en koelen, kunnen inleghakken of zooltjes nog nuttig zijn. De schokdempende- en 
drukontlastende hakken met een uitsparing in het midden, zoals op de ommezijde beschreven, zijn alléén 
nuttig als men een pijnlijk drukpunt midden onder de hak heeft. Bevindt dit drukpunt zich aan de buiten- of 
binnenzijde van de hak, dan zijn er andere oplossingen. Voor het beste resultaat worden de hakjes of zooltjes 
dan op maat gemaakt. Wilt u meer informatie daarover, neem dan contact met ons op.
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Aanlegprocedure Rafys Fasciebrace
Trek de kous aan tot deze zich net onder de knieholte bevindt. Zet de 
bovenste circulaire klitband vast om de kous beter op zijn plaats te 
houden, uiteraard niet te strak vastzetten. Trek de spanbanden strak 
aan met de voet in 90 graden en trek de tenen op. De spanbanden 
kunnen evenwijdig aan elkaar of elkaar kruisend worden aangelegd. De 
spanbanden sluiten achter op het onderbeen. De spanbanden kunnen bij 
de ringsluiting gemakkelijk strakker of losser gezet worden. 
Indien er kramp of pijnlijke stijfheid in de tenen ontstaat, moeten de 
banden iets losser worden gezet

Rafys Fasciebrace Optimaal uitvoering
Blijft de kramp of pijnlijke stijfheid aanhouden, dan kan de optimaal 
uitvoering toegepast worden. Onder de kous is dan t.h.v. de 
MetaTarsoPhalangeale (MTP) gewrichten lusband aangebracht. Hierop 
kan de MTP band bevestigd worden. De MTP band moet goed onder 
de bal van de voet geplaatst worden om de flexiestand van de tenen te 
verminderen. De MTP band sluit op dezelfde manier als de spanbanden 
van de Rafys Fasciebrace.

Advies, Softsole hakverhoging
De Soft Sole producten zijn vervaardigd van een visco-elastisch materiaal 
dat een goede schokabsorptie bewerkstelligt. 
Dit artikel biedt een goede schokdemping bij slijtage van enkel, knie, 
heup, rug en nek. Tevens kan het gebruikt worden bij hielspoor/plantaire 
fasciitis. Bij een hielspoor is een uitsparing t.h.v. het pijnlijke drukpunt 
onder hak gewenst. Het is aan te raden dit op maat te maken. Men kan 
eenvoudig een uitsparing creëren met een stansmes en een hamer.

Rafys Hot/coldpack met fixatiehoes 
Bij facie- en achillespeesklachten is het van belang dat er regelmatig 
wordt gekoeld. De Rafys Hot/Cold pack kan met een fixatiehoes aan de 
voet worden bevestigd. 
De pakking kan men koelen in de vriezer of koelkast. Gekoelde pakkingen 
blijven soepel vormbaar aan het lichaam.

Allergie
Mensen met een rubber- of pleisterallergie wordt een textiele uitvoering 
geadviseerd. Neem hiervoor contact met ons op. 

Aanleg- en informatievideo’s
Filmpjes over de aanleg en het gebruik van deze artikelen vindt u op 
www.blessurewinkel.nl.
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