Parat til livet
- en vejledning til forældre
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ECCO® filosofien er enkel:
Mens andre skoproducenter fokuserer på skoene, fokuserer vi på
foden. Hvordan den fungerer. Hvordan den reagerer. Hvordan
den tager imod. Hvordan alle 52 knogler og 56 led er i stand til at
bevæge sig. Og hvordan vores sko passer til foden – ikke
omvendt. Især vigtigt, når børnenes fødder stadig vokser, og
derfor er følsomme for tryk og belastning – er vores brug af blødt
læder og vores unikke, fleksible og lette sko afgørende for støtte
og korrekt udvikling af barnets naturlige bevægelsesfrihed. En
frihed, som gør dem i stand til at være børn … aktive, nysgerrige,
udforskende og opfindsomme.

Det hele starter med foden.
Børns fødder skal vare hele livet.
Derfor er det vigtigt, at fodens knogler og muskler får lov til at udvikle
sig frit og uden begrænsninger. Det er nemt at se, om en jakke er for
lille – men det medfører sjældent nogen varig skade. Med sko er det
en helt anden sag. Hvis de er for små, eller passer dårligt, vil fodens
indre bløde knogler have en tendens til at forme sig efter skoen – og
muligvis medføre alle slags problemer i fremtiden.

Hvad vi ved om børns fødder afspejles altsammen
i vores sko.
Og der er store forskelle i formen af en spædbarnsfod, en barnefod og
en teenagers fod – hvordan de vokser, hvordan de ændrer sig.
Forskelle som nødvendigvis skal afspejles i vores opbygning af skoen.
Vi vil gerne dele denne viden med dig/jer ved at udgive denne
brochure.
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Når du har læst den, vil du være helt klar over, hvor vigtig udviklingen
af dine børns fødder er, og påskønne behovet for kvalitetsfodtøj,
som tillader fødderne at arbejde, ånde og udvikle sig naturligt.
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Fødder er ikke kun fødder
Børns fødder handler om andet end størrelse
En barnefod er ikke blot en mindre udgave af en voksenfod. I løbet af
de første 18 års vækst ændres alt i forbindelse med fodens form,
proportioner og struktur.
Børns fødder vokser i ryk. I de første 2 år vokser foden ca. 2 cm om
året, hvilket svarer til næsten en halv skostørrelse hver anden måned.
Fra 2-3 års alderen vokser den ca. 1,5 cm om året, eller en halv
skostørrelse hver tredje måned. Herefter vokser foden heldigvis langsommere med ca. 1 cm om året indtil 13-15 års alderen.
Det siger sig selv, at når fødderne vokser så hurtigt, skal børneskoenes
størrelse kontrolleres flere gange årligt. Og dette er især vigtigt for
mindre børn, fordi nerveenderne i deres fødder endnu ikke er fuldt
udviklede, og fordi de kan have svært ved at meddele om skoene
strammer eller ikke.
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Sko er ikke kun sko
Småbørn, 0 til 2 år
Foden er meget blød og fleksibel. Knoglerne er endnu ikke ’forbundet’,
og svangen er endnu ikke udviklet – der er meget fedtvæv og underudviklet muskelvæv, som giver foden et ’platfodet’ udseende. En bred
forfod er karakteristisk for denne aldersgruppe.

Børn, 3 til 7 år
Foden er fortsat blød og fleksibel. Svangene er nu ved at blive udviklet
på samme måde som musklerne. Fodens form begynder at blive smallere, men forfoden er stadig bredere i forhold til en voksen fod.

Større børn, 8 til 12 år
Noget af fleksibiliteten er væk, men foden er stadig meget følsom
overfor tryk. Svangen er næsten fuldt udviklet, hvilket giver foden en
mere voksen form. Forfoden er dog stadig forholdsvis bred.
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ECCO-sko afspejler al den viden vi har, om småbørns, børns og unges
fødder – hvordan de fungerer, hvordan de vokser, hvordan foden
ændrer form – og allermest, hvor vigtigt det er, at foden udvikler sig
korrekt af hensyn til barnets fremtidige kropsudvikling.
ECCO-sko omfatter alle de karakteristika, der sikrer en sund udvikling
af fødderne:
•	Vi anvender lette, bløde og fleksible materialer, der giver foden maksimal bevægelighed.
•	Alt unødvendigt er fjernet – f.eks. er der ingen svangstøtte! Det
skyldes, at musklerne i svangen udvikler sig bedre uden støtte.
•	En lav hælhøjde fordeler kropsvægten jævnt over størstedelen af
sålen, hvorimod højere hæle kun belaster forfoden.
•	Lukkesystemet kan justeres, så det omslutter foden perfekt og holder hælen på plads.
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Den rette pasform
ECCO’s pasform sikrer, at skoen slutter tæt om vristen og er løs om
forfoden. For at forstå dette, så prøv at tage fat med hånden foran
vristen, så dine fingre føles stramme/låst fast. Hold derefter om vristen
og bemærk, hvor frit og nemt dine fingre kan bevæge sig, hvilket netop
er sådan foden bør have det.

Den rigtige størrelse
Som en tommelfingerregel skal der være 1,5 cm fra tåspids til skosnude. Denne ekstra plads giver mulighed for 3 ting:
•	Ca. 0,5 cm giver plads til ’udvidelse’ mens man går.
•	Ca. 0,8 cm giver plads til at foden kan vokse.
•	Ca. 0,25 cm bruges af tåkappen.

Det nødvendige ‘fodtjek’
Se om skoen passer, ved at måle længden af foden på indlægssålen
og kontrollér, at der er 1,5 cm ekstra plads. Hvis der er mere eller
mindre plads, er skoen enten for stor eller for lille.
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Design er ikke kun design
Sko har to grundlæggende funktioner: De skal beskytte foden, og de
skal se smarte ud. For ECCO er begge funktioner vigtige og prioriteres
derfor lige højt – af to grunde: Hvad nytter det, at skoene er anatomisk
korrekte, hvis barnet ikke vil have dem på? Og hvor meget er smart
design værd, hvis det kan skade fødderne?
Når vi skaber sko hos ECCO, har vi to inspirationskilder: Naturen og
børnene selv.
Alle sko er udstyret med funktioner. Hver funktion repræsenterer en
fordel for barnet, så det kan klare sig bedre og føle sig bedre tilpas
på alle årstider, under alle forhold, i alle situationer. Skoene skal
simpelthen passe til de fysiske aktiviteter, der kendetegner barnets
dagligdag.

Bevægelsesfrihed!
Let og fleksibel sål
fra hæl til tå.

Kan justeres til maksimal,
individuel pasform.
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God modstand og
jordkontakt betyder
sikker gang!

Korrekt formet
forfod med fri plads
til tæerne.
11

Hvordan påvirker varmt vejr mit barns fødder?
Et barn sveder mere om fødderne i varmt vejr, sommetider op til en
deciliter om dagen. Det er vigtigt at have sko, der kan ventilere ordentligt, så problemer som f.eks. fodsvamp kan undgås. Foden kan også
svulme lidt op i varmen, hvilket gør en god pasform endnu vigtigere.

Hvordan plejer jeg bedst skoene?
Lædersko skal rengøres med en fugtig svamp. Påfør skocreme.
Indgnid cremen grundigt. Polér indtil læderet er blankt, og fjern eventuelt overskydende skocreme.
Sko af nubuck skal renses med en børste eller en tør svamp. Hold
skoen ind over damp, børst, og lad den tørre. Brug en imprægneringsspray til læder/skind.
Sko med en 100% vandtæt GORE-TEX®-membran kræver særlig
pleje. Følg samme instruktioner som ovenfor. Sørg for, at det valgte
skoplejemiddel er godkendt til brug sammen med GORE-TEX® fodtøj,
ligesom mange af vores ECCO skoplejemidler.
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Let

Blød

Valg af letvægtsmaterialer prioriteres højt i: kant- og skummaterialer
og ydersålen. Ved at nedbringe vægten øges komforten for fødderne.

Blødhed i hver detalje: læderets garvning, ECCO Comfort Fibre
System™ indlægssålen, mellemsålen, den avancerede stødabsorberende konstruktion – kombineret med en fleksibel ydersål. Komfortabel
blødhed fra første dag!

Slidstærk
ECCO’s ydersål er fremstillet af slidstærk PU eller gummi, der er stærk
og meget holdbar, med fleksibilitet og naturlig gangmodstand. Hæle
og tåkapper er forstærkede af hensyn til holdbarhed.

Stødabsorberende virkning
Hælens struktur er baseret på ECCO’s Dynamic Energy Concept –
der giver en stødabsorberende virkning, som reducerer slag og stød
under løb og hop på hæle, knæ og ryg.

Fleksibel
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For at hjælpe foden med at udvikle sig så naturligt som muligt fra hæl
til tå, er ECCO’s ydersåler fremstillet af bløde og fleksible materialer,
som f.eks. freonfri PU og naturlig latex-gummi. Ekstrem fleksibilitet –
der passer til fødderne.

Termoforing
Ekstreme forhold kræver ekstreme løsninger. ECCO’s termoforing er
udviklet til at holde fødderne varme og tørre.

Vandtæt
ECCO er en af verdens førende, når det gælder fremstilling af fodtøj,
der garanteret holder fødderne tørre i al slags vejr. ECCO bruger udelukkende en membran af GORE-TEX®, som tillader fødderne at ånde,
samtidig med at de holdes tørre. Sved og kondensvand transporteres
ud gennem membranen, uden der trænger fugt ind.
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6 gode grunde
til at vælge ECCO®-sko
· Fleksible som dine fødder
· Bløde som den hud, de omslutter
· Fodformede med naturlig pasform
· Justerbare, så de passer netop dine fødder
· Lette, så du har komplet bevægelsesfrihed
· Åndbare, så dine fødder er dejligt tørre
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