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Meer weten? 

Kijk voor meer informatie over LFT en onze complete

oplossingen op www.lftonline.com.

Onze complete oplossing

OrthoPodoCAD
Zool design 

software

Productie in eigen 
beheer met onze 

freesmachines

LFT Productie

Maatgemaakte zolen

3D-scanner

Drukmeetplaat

Basic package

OrthoPodoManager
Patient registratie 

software

2D-scanner

SOFTWARE PRODUCTIE ZOLENHARDWARE

Onze core business

Bij Leading Foot Technology (LFT) vinden we dat iedereen zich 
vrij en zonder pijn of belemmeringen moet kunnen bewegen. 

Daarom bieden wij voetspecialisten complete business- 
to-business oplossingen op het gebied van het analyseren en 
behandelen van voetproblemen. Zodat elke patiënt in uw praktijk 
niet alleen de best mogelijke medische voet behandeling, maar 
ook de best mogelijke op maat gemaakte inlegzool krijgt. LFT 
is uw vertrouwde kennispartner op het gebied van medische 
voetzorg.
 

Onze klanten

Onze klanten variëren van voetspecialisten met individuele 
praktijken tot franchiseorganisaties met meerdere vestigingen.
Wij helpen podologen, podotherapeuten, orthopedisch schoen- 
makers, fysiotherapeuten en podoposturaal therapeuten die 
de best mogelijke behandeling aan hun patiënten willen bieden.

Hierbij streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de op 
maat gemaakte inlegzolen, via een zo kort mogelijk productie-
proces en tegen de laagst mogelijke kosten.

 

LFT is uw betrouwbare kennispartner 

en one-stop shop voor producten, 

ondersteuning en training.

• Online Training

• Online Support

• Modelleren van zolen

• Training in 

   modelleren

• Verschillende pro-              

   ductietechnieken

• Back-up productie

• Branding/packaging 
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Onze hardware

Met onze hardware vereenvoudigt u de analyse en het vastleggen 

van de voetproblemen van uw patiënten. Wij bieden een 2D-scanner, 

een 3D-scanner en een drukmeetplaat. Ons hardware assortiment 

voldoet hiermee aan al uw eisen en wensen als voetspecialist.

Onze productie

Binnen onze productiefaciliteit focussen we ons op kwaliteit, vakmanschap en tijdige levering. 

Uit ervaring weten we dat onze klanten hier het meeste belang aan hechten als het gaat om de 

productie van op maat gemaakte inlegzolen voor hun patiënten. 

Drukmeetplaat 3D-scanner 2D-scanner

Onze inlegzolen op maat

Met onze op maat gemaakte inlegzolen kunt u 

 verschillende medische problemen bij patiënten  

met bijvoorbeeld diabetes, reumatoïde artritis en 

sportblessures verhelpen. Daarnaast leveren wij  

gecertificeerde inlegzolen voor werkschoenen.

LFT heeft meer dan 100 verschillende combinaties 

van materialen ontwikkeld, waarmee wij u kunnen  

helpen om de problemen van uw patiënten zo  

optimaal mogelijk op te lossen.

OrthoPodoManager

OrthoPodoManager is de centrale softwareapplicatie waarmee u snel en eenvoudig 

patiënt- en onderzoeksgegevens vastlegt, voetscanapparatuur aanstuurt, een behandelplan 

of artsenrapportage opstelt en een inlegzolenplan initieert. OrthoPodoManager is apparaat- 

onafhankelijk, waardoor deze software met de meeste scanapparatuur op de markt werkt. 

Daarnaast is OrthoPodoManager eenvoudig aan reeds bestaande patiëntregistratie-software 

als Prosoftware, Intramed en Podonet te koppelen.

OrthoPodoCAD

OrthoPodoCAD is een zeer gebruiksvriendelijke softwareapplicatie waarmee u digitaal, snel 

en tot op de millimeter nauwkeurig alle denkbare inlegzolen kunt vormgeven. Kies zelf of u wilt 

focussen op het ontwikkelen van zolen op basis van een 2D- of 3D-scan. De software beschikt 

over unieke voorgedefinieerde bibliotheken die u aanstuurt vanuit de centrale software. U kunt 

kiezen uit podotherapie, orthopedie, podologie of podoposturaal therapie. Tevens kunt u uw 

eigen elementencombinaties opslaan en oproepen vanuit een persoonlijke bibliotheek, 

waardoor het maken van uw inlegzolen-ontwerp nog makkelijker wordt.

LFT BIEDT COMPLETE OPLOSSINGEN VOOR VOETSPECIALISTEN

Software 
 
Vanzelfsprekend werkt de aangeboden hardware op de linkerpagina naadloos met 

onze software, zodat u dagelijks zonder problemen met onze apparaten kunt werken.
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