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WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

wrażliwe” potwierdzający,
iż obuwie zalecane jest dla osób
ze zniekształceniami palców
(paluch koślawy, palce młotkowate),
zmianami na podeszwowej stronie
stopy oraz bolesnymi miejscami
w okolicy śródstopia

oznaczający, iż obuwie
może być stosowane
przez osoby z tzw. „zespołem stopy
cukrzycowej”, z uszkodzonymi
nerwami i niedokrwieniem kończyn
wywołanym miażdżycą
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Opinie

UŻYTKOWNIKÓW i SPECJALISTÓW

Obuwie zostało przetestowane przez użytkowników chorych na cukrzycę, szczególnie wśród
chorych zagrożonych i z obecnym zespołem stopy cukrzycowej. Badanie było przeprowadzone pod
nadzorem Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. Obuwie było oceniane również przez Centralne Laboratorium
Przemysłu Obuwniczego i na podstawie badań organoleptycznych i prób pasowności stwierdzono, iż
w wysokim stopniu spełnia ono wymagania obuwia dla osób chorych na cukrzycę oraz ze stopami
reumatoidalnymi a także z dużymi deformacjami stóp wrażliwych.

OPINIE SPECJALISTÓW
„Obuwie Dr Orto kształtem i wymiarem wnętrza obuwia
dostosowane jest do wymagań osób ze stopami wrażliwymi,
stopami reumatoidalnymi i z zespołem stopy cukrzycowej.”

ELEMENTY
CAŁKOWICIE
ROZPINANE

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego
Mgr Bożena Rajchel-Chyla, antropolog, spec. d/s obuwia i wkładek;
Dr n. med. Wojciech Radło, ortopeda

„ Testowane buty spełniają kryteria butów przeznaczonych dla chorych
z cukrzycą, szczególnie dla chorych zagrożonych i z obecnym zespołem
stopy cukrzycowej. Mogą być zalecane dla chorych na cukrzycę.”
Prof.dr hab.med. Jacek Sieradzki Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych,
CM Uniwersytet Jabielloński

„... obuwie może być stosowane jako obuwie lecznicze dla chorych
z początkowymi jak i zaawansowanymi zmianami towarzyszącymi
reumatoidalnemu zapaleniu stawów w zakresie stóp”.
Lek. Wojciech Owsiany Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

ROZPINANY
JĘZYK i PIĘTA

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
„...bardzo wygodne, elastyczne i najważniejsze, że nogi się w nich
nie pociły” „Podeszwa Dr Orto dawała mi pełny komfort dla stopy,
która jest po operacji i wymaga szczególnej troski pod postacią
wygodnego i lekkiego obuwia.”
Janina Bogacz, lat 72

„Moje stopy wymagają właściwego obuwia, które zapewniłoby
wygodę moim zdeformowanym i często zimnym stopom.(…) obuwie
na podeszwie Orto zapewnia wygodę której potrzebują moje nogi.”
Elżbieta Błachut, lat 80

„…przez całe życie nie mogłam dopasować sobie wygodnego
obuwia aż do użycia obuwia Dr Orto”
„..obuwie jest lekkie, bardzo wygodne i wkładka powoduje
lepszy komfort w chodzeniu.”
Danuta Zając, lat 78

„Jestem bardzo zadowolona z butów, które mi służą za buty wyjściowe
to się liczy...”
Stefania Motyka, lat 90
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ELASTYCZNA
CHOLEWKA

Wkładka
Dr ORTO

Obuwie Dr Orto posiada wkładkę znacznie poprawiającą komfort chodzenia. W przypadku stopy
cukrzycowej zastosowanie wkładki daje odciążenie w miejscach największego nacisku i zapobiega
higieniczną: umożliwia stopom oddychanie i zapobiega odparzeniom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ag

Zabezpiecza optymalny rozkład nacisków na podłoże
Idealnie podtrzymuje wysklepienie stopy
Przyczynia się do dokładnego prowadzenia stopy w osi ruchu
Przez swoją sprężystość tłumi wstrząsy, chroni stawy kończyn dolnych i kręgosłup
Zapobiega zmęczeniu kończyn dolnych
Dzięki specjalnemu pokryciu nie pozwala na przesuwanie się stopy względem buta
Do produkcji wkładek został użyty materiał z aktywnymi jonami srebra.
Szczególnie polecane dla diabetyków.

Obuwie przeznaczone
dla stóp po urazach,
operacjach oraz w gipsie
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