
 

Vážený spotřebiteli, 

Děkujeme Vám za nákup a věříme, že Vám naše ortopedické produkty budou sloužit k užitku a celkovému zlepšení 
zdravotnímu stavu.  

NÁVOD K POUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍCH ORTOPEDICKÝCH VLOŽEK OD VÝROBCE PODIART Kft. 

 

Ortopedické vložky zabezpečují optimální podporu chodidel a korigují jejich statické změny. Jsou efektivně používány 
při léčbě podélně a příčně ploché nohy. Dále v léčbě mozolů, ostruhy patní kosti, předcházejí zhoršení vbočeného 
palce tzv. hallux valgus, zlepšují stav kladívkových prstů, zarostlých nehtů. Úpravou statiky a biomechaniky zlepšují 
celkový stav těla. Jsou lehké, flexibilní a ručně zhotovené. 

Dizajnová stránka a materiálové složení Vašich ortopedických vložek jsou navrženy tak, aby korespondovaly s Vašim 
aktuálním stavem chodidel. Během prvních dnů nošení vložek můžete zaznamenat jistý diskomfort, který může být 
zapříčiněný působením korekčních modulů v ortopedických vložkách. Tyto působí na konkrétní místa na chodidlech 
tak, aby vyvolaly léčebné změny. Proto v případě vyšší citlivosti chodidel doporučujeme nosit ortopedické vložky pro 
první dny nošení například následovně: první den 10 minut, druhý den 20 minut a postupně až do plného zatížení/
nošení, což trvá u běžného chodidla cca 7 – 14 dní. I po přesném vyměření potřebné délky a tvaru Vašich ort. vložek 
je možné, že tyto nebudou dokonale korespondovat s tvarem veškeré Vaší obuvi. V takovém případě je možné 
(pouze v oblasti špičky vložek) upravit tvar mírným přistřihnutím 3-4 mm. 

U kožené varianty vložek tvoří vrchní vrstvu pravá kůže, která absorbuje vlhko a též garantuje přirozenou ventilaci. 
U nejprodávanějšího typu vložek, které jsou doporučovány na běžné chození případně lehký sport používáme jako 
vrchní vrstvu pružný, nealergizující kompozitní pěnový materiál POLYFOAM. V  případě speciálně zaměřených ortope-
dických vložek určených na sportování (běh, treking, kolo, fotbal apod.) používáme jako vrchní vrstvu speciální silver 
ion textilii (zabraňuje zápachu a množení bakterií).  

V rámci péče o ort. vložky doporučujeme občasné vyndání vložek z obuvi např. večer a nechat je vyvětrat. Při čištění 
můžete použít mírně navlhčený hadřík, nebo také některý z desinfekčních sprejů typu Scholl, Antipo apod. Následně 
doporučujeme vložky nechat postupně a pomalu vysušit. Ortopedické vložky se nesmí prát v pračce a nesmí být vy-
staveny extrémnímu teplu jako např. fénování z blízka, sušení na radiátoru apod. 

Ortopedické vložky na míru by měli být použity v konstrukčně nezávadné, volnočasové pohodlné obuvi s mírným 
navýšením v patní oblasti mezi 2 – 5 cm. Jako absolutně nevyhovující vnímáme obuv špičatou nebo na vysokých 
podpatcích. Za konstrukčně závadnou obuv považujeme obuv typu „plátěnka convers“ apod., kde základním princi-
pem je konstrukčně závadná a extrémně měkká podrážka (taková podrážka se Vám v případě zmáčknutí rukou 
z venkovní a vnitřní strany „vyboulí“ směrem ven). Taková obuv nedrží tvar a u takové obuvi by se výrazně snížil 
výsledek léčby ortopedickými vložkami. Nedoporučujeme nošení ort. vložek v obuvi s nepevnou patou. Jako zabezpe-
čení ort. vložek proti posunu v otevřené obuvi je možné použít malý kousek oboustranní lepící pásky cca 1,5 x 2 cm, 
která se nalepí na spodní vrstvu ort. vložky, a to na spodní vrstvu vložky v patní části.  

Životnost ortopedických vložek je přibližně dvanáct měsíců, ale dle výzkumu a z naší praxe je zřejmé, že 
při použití jednoho páru ortopedických vložek při 7- 10 hodinovém denním nošení je maximální doba ko-
rekce 7- 8 měsíců. Po této době doporučujeme nové diagnostické měření s doporučením dalšího postupu. 
Většinou pozorujeme výrazné zlepšení stavu, a to až o 40- 80 %, již po prvním páru ortopedických vlo-
žek.  

Reklamace se řídí dle zákona o ochraně spotřebitele. 

Ortopedické vložky od výrobce Podiart Kft., a také diagnostický systém jsou certifikovány managementem kvality 
ISO 9001:2008. 
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několik významných národních ocenění. 


