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Wkładki ortopedyczne supinujące - podparcie sklepienia
podłużnego
 

Cena: 75,00 pln

Opis słownikowy

Producent RENA

Opis produktu
 

Tradycyjne wkładki ortopedyczne z podparciem sklepienia podłużnego - supinujące, wykonywane seryjnie przez zakład ortopedyczny na
grubej naturalnej skórze. 

Zastosowanie:

Wkładki ortopedyczne stosuje się wyłącznie w niewielkich zniekształceniach stóp zarówno korygujących, jak i utrwalonych, zawsze
indywidualnie, stosownie do rodzaju zmian chorobowych stanowiących wskazanie do zaopatrzenia.

Wkładka dostępna jest w rozmiarach: 14-32 cm.

UWAGA: wkładki mają rozmiarówkę metryczną tzn. rozmiar 14 odpowiada długości wkładki 14cm, rozmiar 15 cm itd.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Sposób dopasowania:

Wkładka ortopedyczna wprowadzana jest do buta i z natury przeznaczona jest do współdziałania z butem, tworząc z nim funkcjonalną
całość. W typowym obuwiu produkowanym fabrycznie wkładka stanowi element obcy, nie przewidziany przez projektanta, często
zmieniający gruntownie normalną biomechanikę buta. Wynikają stąd określone problemy dotyczące zarówno dopasowania, jak i
działania oraz zużycia buta.

Wkładka ortopedyczna mająca określoną grubość zmniejsza w odpowiednim stopniu wysokość i objętość buta, utrudniając jego
nałożenie. Dotyczy to zwłaszcza półbutów lub płytkich czółenek o szczególnie niskiej cholewce i płaskim uformowaniu przodu buta.
Wybierać należy obuwie głębsze, o większej tęgości (większych obwodach poprzecznych stopy), aby mogło pomieścić stopę pomimo
obecności wkładki.

 

 

Parametry

Rozmiar 14 (0,00 pln), 15 (0,00 pln), 16 (0,00 pln), 17 (0,00 pln), 18 (0,00 pln), 19 (0,00 pln), 20 (0,00
pln), 21 (0,00 pln), 22 (0,00 pln), 23 (0,00 pln), 24 (0,00 pln), 25 (0,00 pln), 26 (0,00 pln), 27
(0,00 pln), 28 (0,00 pln), 29 (0,00 pln), 30 (0,00 pln), 31 (0,00 pln), 32 (0,00 pln)
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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