Podologia ortopedyczna
Indywidualne wkładki do butów
badanie statyczne - ocena typu
stóp, symetrii obciążenia, długości
stóp, ustawienia miednicy oraz rozkład stref zwiększonego i zmniejszonego nacisku stóp na podłoże;
badanie dynamiczne – kompleksowa analiza biomechaniczna stóp
oraz chodu wraz z określeniem
punktów maksymalnego obciążenia
oraz ocena wad i zniekształceń stóp,
badanie na podoskopie, badanie
plantograficzne, analiza i omówienie wyników z pacjentem, przygotowanie projektu indywidualnych
wkładek ortopedycznych.
Badanie trwa około 30 min.
Na badanie należy zabrać obuwie
w którym będą używane wkładki.
Podologia ortopedyczna to dziedzina
medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń w obrębie
stopy i stawu skokowo-goleniowego
oraz ich wpływu na cały układ narządu ruchu.

Konsultacja podologiczna
ortopedyczna
Na badanie podologiczne
składają się:
wywiad kliniczny i badanie
manualne oraz diagnostyka
komputerowa na platformie do
oceny sił reakcji podłoża
(cyfrowy podobarograf 3D):
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Wkładki mogą być wykonane pod
kątem następujących schorzeń:
ból przodostopia (metatarsalgia
Mortona),
stopy płaskie i płasko-koślawe,
stopy końsko-szpotawe, wydrążone,
dolegliwości bólowe w przebiegu
zapalenia rozcięgna podeszwowego
(ostrogi piętowe),
paluch koślawy, paluch sztywniejący
(haluxy)
palce młotkowate i młoteczkowate,
zapalenie kaletek (bunionette),
cukrzyca i choroby reumatoidalne,
złamania zmęczeniowe,
niestabilność stawów skokowych
(uszkodzenie więzadeł AFTL, CFL,
PTFL),
zapalenie pochewek ścięgien mięśni,
zwyrodnienie i przeciążenie ścięgna
Achillesa,
wyrównanie nierówności kończyn
dolnych,
bóle stawu kolanowego (przeciążenia,
zwyrodnienia, przyparcie i chonodromalacja rzepki),
po zabiegach operacyjnych w obrębie
stawów stóp, stawów kolanowych
i biodrowych,
profilaktyka i rekonwalescencja
urazów i kontuzji u sportowców,
wady stóp i postawy u dzieci.

Wkładki są zaprojektowane i wykonane
indywidualnie dla każdego Pacjenta na
podstawie wnikliwej analizy, w oparciu
o szczegółowe wyniki komputerowego
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badania biomechaniki stóp i analizy chodu
oraz postawy ciała. Konstrukcja wkładek
wspiera stopę i wyrównuje postawę, co daje
optymalną stabilność i komfort podczas
całodniowej aktywności.
Do wykonania wkładek wykorzystywane są najnowsze technologie
i atestowane materiały podologiczne
europejskich producentów. W tym
materiały w 100% ekologiczne, zawierające naturalne włókna i składniki roślinne. Dodatkowo wszystkie
wkładki do użytku codziennego są
pokrywane przyjaznym dla skóry
pachnącym eukaliptusem materiałem z najwyższej jakości oddychającej
mikrofibry zawierającej jony srebra.
Zapewnia to świeżość stopy w bucie
oraz utrudnia rozwój drobnoustrojów na powierzchni wkładek, w tym
grzybów. Pokrycia te cechuje bardzo dobre wchłanianie i odprowadzanie wilgoci.
Wkładki są objęte 6-miesięczną gwarancją oraz serwisem pogwarancyjnym
z możliwością wykonywania modyfikacji
wkładek podczas trwania całego procesu
leczenia wkładkami. Żywotność wkładek
istotnie zależy od aktywności pacjenta
oraz innych czynników (np. uprawiana
dyscyplina sportowa). Działanie wkładek
ortopedycznych jest efektywne w okresie
12-24 mies.
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