RAČUNALNIŠKO TESTIRANJE
OBREMENITVE STOPAL

ZA TEŽAVE, KI PESTIJO VELIKO LJUDI ...

BOLEČINA V
HRBTENICI

V našem centru vam s pomočjo senzorske
plošče izmerimo obremenitve na vaših
stopalih in svetujemo.
Na računalniškem
zaslonu boste
lahko v živo
opazovali stanje
obremenitve
vaših stopal.

Izvidi testiranj obremenitve stopal vsebujejo vse
pomembne podatke o stanju vaših stopal.

HALLUX
VALGUS

KJE NAS NAJDETE

PETNI
TRN
... OBSTAJA RAZBREMENITEV

Informacije in naročila na testiranje:
T: 02 426 05 46

M: 040 386 001

E: info@ortopedica.si
www.ortopedica.si
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NAJPOGOSTEJŠE TEŽAVE, KI SO POVEZANE
Z NEPRAVILNIMI OBREMENITVAMI STOPAL

KOREKCIJSKI ORTOPEDSKI VLOŽKI
IZDELANI PO MERI

BOLEČINA V HRBTENICI
Obstaja veliko različnih vzrokov za bolečine v hrbtenici, vendar
pa je pogosto glavni vzrok preprosto slaba drža. Zanimivo je, da
je pogosto slaba drža posledica nepravilne lege stopal. Če se
stopala pri hoji zvračajo navznoter, se celotno ravnovesje našega
skeleta poruši. Korekcijski ortopedski vložki po meri, ki jih
izdelujemo v podjetju Ortomedica ob redni nošnji v vsej obutvi,
preprečujejo zvračanje stopal navznoter in s tem povezano
rotacijo nog. S tem močno izboljšajo držo telesa in odpravijo
napetosti v hrbtnih mišicah ter tako lajšajo in odpravljajo težave,
ki iz tega izvirajo.

BOLEČA PALČNA KOST (HALLUX VALGUS)
Najpogostejši vzrok pojava rasti palčne kosti je nepravilen način
hoje ter predvsem spuščen prečni stopalni lok stopala v
metatarzalnem predelu. Pomemben dejavnik, ki lahko veliko
pripomore k razvoju te deformacije stopala, pa je prav tako nošnja
preozkih čevljev, ki tiščijo prste skupaj ter nošnja obutve z visoko
peto, ki ustvarja pretiran pritisk na sprednji del stopala, to pa vodi
v postopno spuščanje stopalnega loka in posledično tudi v povečan
pritisk na palčni sklep. Korekcijski ortopedski vložki podjetja
Ortomedica imajo vstavljeno podporo prečnega loka in tako
pravilno podprejo prečni lok, s tem pa ob redni nošnji v vsej
obutvi preprečujejo direkten pritisk na palčni sklep ter ustavljajo
njegovo nadaljnjo rast.

PETNI TRN (BOLEČINA V PETI)
Bolečino v peti in pojav petnega trna povzroča rast ali nabiranje
kalcija na petni kosti (celeaneus). Petni trn sam po sebi ne povzroča
bolečine, povzroča pa jo vneto tkivo, ki se nahaja okoli njega na
peti. Dejavniki kot so nenehen stres, pretirana telesna teža, starost
in znižanje stopalnih lokov, lahko povzročijo kronični vnetni
proces in draženje narastišča planetarne fascije na petnici.
Korekcijski ortopedski vložki podjetja Ortomedica so ena izmed
najbolj učinkovitih metod za lajšanje in odpravo težav z petnim
trnom, če jih uporabljamo v vseh vrstah obutve. Vložki imajo v
petnem predelu narejen krožni izsek, ki je napolnjen s spominsko
peno SHOCKICEL, tako, da je boleče mesto na peti maksimalno
razbremenjeno.

MODEL KLASIČNI

MODEL POLETNI & ELEGANTNI

MODEL DELOVNI

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.

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. Vložek je izdelan
iz kvalitetnega govejega boxa, na
peti pa je še dodatno oblazinjen s
posebno spominsko peno.

je primeren predvsem za delovno
obutev vseh vrst. Narejen je iz
posebne preforirane pene, ki je
antibakterijsko in antigljivično
obdelana, omogoča dihanje in
amortizira pritiske na stopala, kar je
pomembno predvsem pri stoječih
poklicih.

MODEL FITNESS

MODEL ŠPORTNI

MODEL BIO VOLNENI

je namenjen za uporabo v domačih
zaprtih in odprtih copatih. Prav tako
so primerni za 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.

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.

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. Volna 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.

Vsi modeli se izdelajo na podlagi individualno izdelane meritve obremenitev stopal posameznega uporabnika
vložkov s pomočjo posebne odtisne folije.

