
 
  

NAVODILA ZA UPORABO 

Ortopedski vložek FITNESS -  je namenjen za uporabo v domačih zaprtih in odprtih copatih. 
V primeru uporabe v odprtih domačih copatih priporočamo nakup kompleta ježkov za 
pritrditev. Prav tako so primerni za nošnjo v nošnjo v obutvi, ki jo uporabljamo za sproščanje, 
manj zahtevno rekreacijo in sprehode. Posebej primeren je tudi za starejše aktivne ljudi, ki 
radi hodijo. Vložki so izdelani iz posebne perforirane pene, ki omogoča dihanje stopala in je 
antiglivično in antibakterijsko obdelana. 

Ortopedski vložek POLETNI & ELEGANTNI - je primeren za nošnjo v natikačih, coklih, 
poletnih sandalih in v salonarjih. Vložke je potrebno na peti obutve pritrditi z ježki tako da se 
zadnji del vložka točno prilega opetniku obutve. Priporočamo nakup kompleta ježkov za 
pritrditev, ki zadošča za 4 pare obutve. Vložek je izdelan iz kvalitetnega govejega boxa, na 
peti pa je še dodatno oblazinjen s posebno spominsko peno. 

Ortopedski vložek KLASIČNI - je primeren za nošnjo v vseh vrstah klasične ženske in moške 
obutve (čevlji za pomlad in jesen, normalne širine, ne preozki in z maksimalno višino pete 4 
centimetre).Izdelan je iz kvalitetnega govejega boxa, peta pa je še dodatno oblazinjena s 
posebno spominsko peno. 

Ortopedski vložek BIO VOLNENI – je namenjen za uporabo v vseh vrstah udobne obutve za 
osebe, ki imajo težave z vročimi ali hladnimi nogami, s slabo prekrvavitvijo nog ter za osebe , 
ki cenijo naravne materiale. Narejeni so iz 100% naravne ekološko obdelane volne 
slovenskega porekla, ki ima BIO certifikat Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in 
gozdarstvo. Volna je odličen toplotni izolator, ščiti pred mrazom in toploto, zato so BIO 
VOLNENI vložki uporabni tako pozimi kakor tudi poleti. Ima masažni učinek na telo, v 
kombinaciji s korekcijami stopalnih lokov, ki so vstavljene v vložke, pa tudi pospešuje 
prekrvavitev v tkivih, blaži revmatske težave, bolečine pri kroničnih obrabah ter izboljšuje 
občutje po poškodbah. Z njihovo uporabo dosegamo splošno sprostitev. 

Ortopedski vložek ŠPORTNI - je primeren za nošnjo v vseh vrstah športne obutve (tenis 
copatih, copatih za tek, nogometnih čevljih, košarkaških copatih, smučarskih čevljih, rolerjih, 
drsalkah ipd...). Narejen je iz posebne SHOCKICEL SHOCK pene, ki vrhunsko blaži vse pritiske 
na okostje, ki prihajajo iz podlage po kateri se gibljemo, obenem pa omogoča visoko 
prepustnost vlage, tako da v veliki meri zmanjšuje tudi potenje nog pri športu. Pena je tudi 
antibakterijsko in antiglivično obdelana. V primeru, da je v notranjosti športne obutve 
vstavljena anatomsko oblikovana pena, se le ta vzame ven in se vložek vstavi na ravno 
notranjo površino obutve. 

Ortopedski vložek DELOVNI - je primeren za nošnjo v vsej vrsti delovne obutve in je 
namenjen večjim obremenitvam. Narejen je iz posebne perforirane pene, ki je 
antibakterijsko in antiglivično obdelana in zmanjšuje  potenje nog. 



 
 

Splošna navodila za uporabo: 

Vljudno vas prosimo, da pred prvo uporabo ortopedskih vložkov pazljivo preberete navodila 
za uporabo. 

Pred prvo uporabo in nato enkrat mesečno, je priporočljivo ortopedske vložke obeh 
modelov, ki sta narejena iz usnja, to sta  KLASIČNI in POLETNI & ELEGANTNI, zaščititi z 
impregnacijskim sprejem za usnje, ki usnje zaščiti pred vdorom vlage, potu in umazanije, 
obenem pa omogoča usnju da nemoteno diha. 

Za nadaljnje vzdrževanje obeh usnjenih vložkov, model KLASIČNI in POLETNI & ELEGANTNI , 
priporočamo tedensko čiščenje usnja s posebnim milom za usnje. 

Omenjena čistila lahko naročite pri nas s priloženim prospektom ali pa v naši spletni trgovini 
www.ortomedica.si.  

Vložek model BIO VOLNENI se vzdržuje z čistili za volno. 

Ostale modele vložkov FITNESS, ŠPORTNI in DELOVNI lahko perete v pralnem stroju na 30 
stopinj, brez mehčalca.  

Vložki, ki so narejeni iz usnja, se ne smejo umivati pod vodo ali namakati v vodi. Če se vložki v 
primeru slabega vremena v obutvi zmočijo, jih je potrebno vzeti iz obutve, posušiti in 
prezračiti. 

Vložke vstavite tako, da je nalepka z oznako modela vložka obrnjena navzgor in da se zadnji 
petni del vložka prilega na opetnik obutve. 

Vložke je potrebno pričeti nositi postopoma! 

Zaradi različnih stopenj deformacij in občutljivosti stopalnih mišic je rok prilagajanja na 
ortopedske vložke različen. Najbolje je, da pričnete z nošnjo vložkov doma, tako da vložke 
brez težav odstranite iz obutve, ko postanejo moteči. 

Priporočamo, da uporabljate vložke prvi dan najdlje 1 uro oziroma manj, dokler ne začutite 
da so moteči, nato pa vsak dan po 1 uro več. Normalen rok prilagajanja stopalnih lokov je 10 
do 15 dni, nato pa jih lahko nosite stalno brez prekinitev, saj se boste z njimi počutili 
udobneje, noge pa bodo ostajale spočite in razbremenjene. 

Za vsa morebitna vprašanja nas pokličite in z veseljem vam bomo odgovorili. 
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Obiščite tudi našo spletno stran: www.ortopedica.si 


