
 
Installation Instructions 
1) Clean application surface as necessary to remove 
dirt and moisture. 
2) Cut desired shape/size of ShearBan with sharp 
scissors, ensuring the ShearBan patch will extend 
beyond the area of required coverage. 
3) Round all corners of the ShearBan patch to 
prevent peeling after installation. 
4) Apply ShearBan directly to the footwear, insole, 
orthosis or prosthesis – not against the skin. Press 
firmly around entire patch surface to ensure 
adhesion. 

 

User Notice: 
Tamarack does not advocate ShearBan as a substitute for proper 
contouring of supportive devices and is not responsible for 
undesirable results due to improper friction management 
practices. ShearBan, an interface material, reduces the friction 
and shear that can cause tissue trauma in orthotic and 
prosthetic applications. The self-adhesive back is to be applied 
to body support or containment surfaces, not to the human 
skin. ShearBan’s low friction surface is comprised of a PTFE film 
which is intended to bear against an item of fabric clothing or 
directly against healthy, intact skin. It should not be used to 
directly cover or be placed against open wounds or abraded skin 
without an additional wound care dressing between ShearBan 
and the skin. For best results, store unused ShearBan in the bag 
provided. 

NL  
Installatie instructies 
1) Reinig het applicatieoppervlak indien nodig om 
vuil en vocht te verwijderen. 
2) Knip de gewenste vorm/grootte van ShearBan 
met een scherpe schaar en zorg ervoor dat het 
stukje ShearBan groter is dan het gebied van 
vereiste dekking. 
3) Rond alle hoeken van het ShearBan stukje af om 
het afpellen na installatie te voorkomen. 
4) Breng ShearBan rechtstreeks aan op het 
schoeisel, de binnenzool, de orthese of de prothese 
- niet tegen de huid. Druk stevig rondom het gehele 
stukje voor maximale hechting. 

Kennisgeving aan de gebruiker: 
Volgens Tamarack is ShearBan geen vervanging voor de juiste contouren van 
ondersteunende apparaten en is niet verantwoordelijk voor ongewenste resultaten 
als gevolg van onjuist wrijvingsbeheer. ShearBan, een interfacemateriaal, 
vermindert de wrijving en afschuiving die weefseltrauma kunnen veroorzaken bij 
orthetische en prothetische toepassingen. De zelfklevende achterkant moet 
worden aangebracht op lichaam ondersteunende oppervlakken, niet op de 
menselijke huid. Het oppervlak met lage wrijving van ShearBan bestaat uit een 
PTFE-film die bedoeld is om te dragen onder een kledingstuk van stof of direct 
tegen een gezonde, intacte huid. Het mag niet worden gebruikt om open wonden 
of geschaafde huid rechtstreeks te bedekken of ertegen te plaatsen zonder een 
extra wondverband tussen ShearBan en de huid. Bewaar voor het beste resultaat 
ongebruikte ShearBan in de meegeleverde zak. 
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