
Paluch koślawy



Hallux corectus
Hallux corectus

opis produktu:
Aparat korygujący koślawe ustawienie palucha. 

Aparat należy stosować w czasie snu lub 
wypoczynku, najlepiej w pozycji leżącej.

sposób aplikacji:
Wsunąć aparat na pierwszy palec i zamocować 
stabilnie za pomocą paska z rzepem. Element stabilnie za pomocą paska z rzepem. Element 

konstrukcyjny powinien znajdować się pomiędzy 
paluchem i drugim palcem. Ortezę należy myć w 

letniej wodzie z dodatkiem neutralnego mydła 
i suszyć w temperaturze pokojowej z daleka od 

sztucznych źródeł ciepła. Przed podjęciem 
decyzji o zakupie aparatu należy go przymierzyć 
i sprawdzić czy pasuje do stopy. Jeżeli pojawiły 

się jakieś niepożądane działania (np. ból) to 
należy zaprzestać użytkowania aparatu i 
skonsultować się z lekarzem. Nie wolno 
użytkować aparatu w czasie chodzenia.



SEPARATOR DUO MS470

Separatory przeznaczone są 
dla osób, u których występuje 
paluch koślawy (haluks) oraz paluch koślawy (haluks) oraz 
palce młotkowate. Osłaniają 
palce i pomagają je 
prostować. Dwa pierścienie 
stabilizują klin, zapobiegając 
jego zsuwaniu. 



PROSEPARATOR DUO MS475

Podwójny separator z osłoną na 
haluks (bunion). Osłania palce i haluks (bunion). Osłania palce i 
pomagaja je prostować. 



Corectus

Corectus
opis produktu:

Żelowy klin międzypalcowy, koryguje 
ustawienie palucha koślawego (haluks). ustawienie palucha koślawego (haluks). 

Chroni przed bolesnymi efektami ciągłego 
tarcia i nacisków na palce. Zapobiega 
nachodzeniu palców na siebie. Może 

służyć jako rozwieracz palców. 
Opakowanie zawiera 1 sztukę.

Rozm. S, M, L



Separator

Separator
opis produktu:

Klin międzypalcowy wykonany z żelu, 
rozdzielający wygięte i nachodzące na siebie 

palce stóp. Ochrania je przed otarciami i 
uciskiem. Przynosi ulgę w przypadku uciskiem. Przynosi ulgę w przypadku 

bolesności i nagniotków pomiędzy palcami. 
Utrzymuje poprawne ustawienie palców w 

obuwiu. Pomaga w problemach z 
paznokciami i leczeniu pooperacyjnym. 

Opakowanie zawiera 2 sztuki.
Rozm. S, M, L



Palce młoteczkowate



Support

Support
opis produktu:

Podpórka z delikatnego 
żelu, dająca szybką 

ulgę w przypadku bólu 
spowodowanego przez 

palce młotkowate i 
szponowate. Ogranicza szponowate. Ogranicza 

bóle przodostopia, 
szczególnie 

deformujących się 
palców.

Rozm. S, M, L (lewy i 
prawy w każdym 

rozmiarze) 



Protec Tube

Protec Tube
opis produktu:

Rurkowy ochraniacz na palce stopy, 
wykonany z wyskoelastycznego żelu 

polimerowego. Zapobiega podginaniu się 
palców (palce młotkowate).Osłania palce palców (palce młotkowate).Osłania palce 

zachodzące na siebie. Chroni przed 
otarciami i urazami. Wydatnie zmniejsza 
siłę nacisku na palce, wywołaną przez 

noszone obuwie. Może być docinany na 
długość według indywidualnych potrzeb.

Rozm. S - Ø2,5 cm, M - Ø 3 cm
Długość 14 cm.



ENEY MP335 

ENEY MP335 
Półwkładki przeznaczone są dla 
osób z palcami młotkowatymi, 

szponiastymi. Zapewniają 
prawidłowe ustawienie palców, 
zapobiegają przesuwaniu się 
stopy do przodu. Zalecane do 

każdego typu obuwia. 



Medicus Band
Medicus Band
opis produktu:

Opaska jest przeznaczona na stopy z 
koślawym ustawieniem palucha. Żelowa 
wstawka ochrania wystającą do strony 

przyśrodkowej główkę I kości śródstopia przed 
uciskiem i tarciem cholewki buta, zapobiegając 
w ten sposób dolegliwościom bólowym stopy i 
tworzeniu się zgrubienia naskórka w miejscu tworzeniu się zgrubienia naskórka w miejscu 

główki I kości śródstopia. Opaska jest 
wykonana z materiału, który doskonale 

dopasowuje się do kształtu stopy. Zajmuje małą 
przestrzeń wewnątrz obuwia.

Sposób aplikacji:
Należy założyć opaskę na stopę w taki sposób, 
aby wstawka żelowa ochraniała wystającą ku 

stronie przyśrodkowej główkę kości śródstopia. 
Nie należy nadmiernie rozciągać osłonki w 
miejscu gdzie umieszczona jest wstawka 
żelowa. Opaskę należy myć w wodzie z 

dodatkiem neutralnego mydła.



Deramed Digital Cap Gel (Mesh)



Deramed Metatarsal Gel Strap



Met & Bunion Protector Sleeve


