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Onze software

Met de voetscanners van LFT analyseert  
u snel en zorgvuldig de voetproblemen  
van uw patiënten
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OrthoPodoManager is onze multifunctionele centrale software

applicatie waarmee u snel en eenvoudig een gepersonaliseerde 

inlegzool initieert. 

Daarnaast is OrthoPodoManager eenvoudig aan reeds be

staande patiëntregistratiesoftware als Prosoftware, Intramed 

en Podonet te koppelen.

LFT biedt voetspecialisten complete oplossingen op het gebied van het analyseren en behandelen  

van voetproblemen. Zodat uw patiënten de perfecte, op maat gemaakte inlegzolen krijgen en hun  

voetklachten verminderen of zelfs verdwijnen. Binnen deze complete oplossing vormen onze  

softwareapplicaties stap 2.

Creëer de perfecte op maat gemaakte  
inlegzolen voor uw patiënten

Onze software

OrthoPodoManager 
Centrale softwareapplicatie Met de basisversie van OrthoPodoManager kunt u  

onder andere: 

•  voetscanapparatuur (2Dvoetscanner/ 

3D voetscanner/drukmeetplaat) aansturen;

•  op basis van de scan per voet de probleemgebieden 

registreren en zo ontdekken waar een inlegzool extra 

ondersteuning kan bieden; 

•  het slijtpatroon van de schoen van de patiënt  

ontdekken;

•  een patiëntendossier met daarin alle patiëntgegevens 

aanmaken;

•  een behandelplan opstellen waarmee u de voet klachten 

wilt wegnemen;

•  een inlegzolenplan initiëren, waarin u onder andere  

het type zool, het gewenste materiaal, de dikte,  

de shorewaarde en zelfs de kleur van het afdekmateriaal 

aangeeft;

•  de complete productieorder eenvoudig naar LFT sturen.

Geavanceerde versie 

Met de geavanceerde versie van OrthoPodoManager

kunt u bovendien:

• een anamnese van een patiënt weergeven;

• een ganganalyse van de patiënt uitvoeren aan  

de hand van foto’s en videobeelden;

• bevindingen over de betreffende patiënt verwerken;

• een diagnose stellen;

• een nacontrole registeren en

• een rapportage uitdraaien.

OrthoPodoCAD 
Modelleersoftware 

Heeft u via OrthoPodoManager alle benodigde informatie  

omtrent de voetklachten van een patiënt achterhaald en  

vertaald naar een inlegzolenplan? Dan kunt u de gewenste 

gepersonaliseerde inlegzool digitaal vormgeven met  

Ortho PodoCAD

 

Unieke voor-gedefinieerde bibliotheken

OrthoPodoCAD is onze zeer gebruiksvriendelijke  

software applicatie waarmee u snel en tot op de  

millimeter nauwkeurig alle denkbare inlegzolen kunt  

modelleren.  U bepaalt zelf of u een inlegzool opbouwt  

op basis van een 2Dvoetscan, 3Dvoetscan of drukmeet

plaatscan. Vervolgens maakt u een keuze uit onze unieke,  

voorgedefinieerde bibliotheek voor podotherapeuten,  

orthopeden, podologen en podo posturaal therapeuten. 

Ook kunt u een persoonlijke bibliotheek aanmaken  

waarin u de patiëntgebonden elementencombi naties 

opslaat. Deze opties maken het nóg eenvoudiger om  

de gepersonaliseerde inlegzool te modelleren. 

Overzichtelijke 3D-weergave

OrthoPodoCAD biedt u een overzichtelijke 3Dweergave 

van de scan die u eenvoudig met uw muis in elke gewenste 

richting roteert. Nadat u een keuze uit diverse grondzool

patronen heeft gemaakt, plaatst u alle elementen tot op  

de millimeter exact op de gewenste positie. Hierbij kunt  

u als voetspecialist heel eenvoudig ondersteuning toe

voegen aan die gebieden van de voet die extra aandacht 

vragen. Bent u tevreden over het model van de inlegzool? 

Dan stuurt u de productieorder met één muisklik naar LFT.

 

OrthoPodo
CAD

OrthoPodoManager is apparaat 
onafhankelijk, waardoor deze software 

met de meeste scanapparatuur  
op de markt werkt. 

OrthoPodo
Manager

Modelleer zelf op basis  

van de gemaakte scan  

een op maat gemaakte 

inlegzool voor uw patient.

Het proces

Gebruik hierbij standaard

elementen uit onze  

bibliotheken voor podo

therapie, podologie en 

orthopedie of persoonlijke 

elementen.

Drukmeetgegevens zijn 

ook te gebruiken als basis 

voor de inlegzolen.

Wij bieden u de mogelijk

heid om zowel 2D als 3D 

inlegzolen te modelleren.

Het eindresultaat is  

een op maat gemaakte  

inlegzool die de voet

klachten bij uw patiënt 

vermindert of zelfs laat 

verdwijnen.
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Rudolf Dieselstraat 29,  7442 DR Nijverdal (NL),

telefoon +31 (0) 887 800 200, e-mail sales@lftonline.com

WWW.LFTONLINE.COM

LFT is uw vertrouwde kennis

partner en one-stop-shop voor

producten, onderwijs en opleiding.

Onze begeleidende training

Bij LFT bieden we onze voetscanners standaard aan in  

combinatie met een training in het gebruik van de hardware.  

Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u en uw medewerkers  

onze hardware op de best mogelijke manier inzetten bij de  

dagelijkse werkzaamheden in uw praktijk. Aan het eind van  

deze training ontvangt u bovendien een handboek voor  

het gebruik van onze software en scanners.

Bij LFT kunt u ervoor kiezen om deze begeleidende training  

in de speciaal daarvoor ingerichte workshopruimtes in ons  

bedrijfspand, op uw eigen bedrijfslocatie of zelfs  online  

te volgen.

Uw kennispartner 
voor een complete oplossing

• Online Training
• Online Support

• 3Dmodellering
• 3Donderwijs

• Verschillende       
  productietechieken
•  Backup productie

• Diensten op het  
 gebied van merk  
 en verpakking
• KleurbrandingSE
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Jij produceert 
met onze 

freesmachine

LFT-productie

Op maat gemaakte 
inlegzolen

3D-Voetscanner

Drukmeet plaat

Basispakket

2D-Voetscanner OrthoPodoManager
Patiënt Registratie 
Centrale software

applicatie

OrthoPodoCAD
Zool design  

Modelleersoftware

SOFTWAREHARDWARE PRODUCTIE INLEGZOLEN


