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ORTOPEDICKÁ OBUV PRE NAJMENŠIE DETI

BPTA 050
Prevedenie:

D00/B12 – ružová
D04/B04 – modrá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

16–23

Obuv bočne stabilizuje malú detskú nožičku,
podľa diagnózy. V prípade pes equinus, pes
equinovarus alebo špičkujúcich deťoch je
možné vyhotoviť obuv s AT golierikom.

BPTA 015 / BPTA 015Z*
Prevedenie:

D04/B03 – modrá
D09/B09 – oranžová
D01/B01 – béžová

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

16 – 23

* Zimné prevedenie
Tento model neobmedzuje predozadný po
hyb v členkovom kĺbe a zároveň ho bočne
stabilizuje. Je tiež možné ho prispôsobiť na
ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerného
modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo
väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri
deformovanejších nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (D00, D01, D04, D06). V prípa
de pes equinus, pes equinovarus alebo špič
kujúcich deťoch je možné vyhotoviť obuv s AT
golierikom.

ORTOPEDICKÁ OBUV PRE NAJMENŠIE DETI

BPTA 020
Prevedenie:

D01/B01 – béžová
D11/B11 – ružová
D04-B03 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips*
Veľkosť:

16–23

* Počet zavisí od veľkosti
Tento model neobmedzuje predozadný po
hyb v členkovom kĺbe a zároveň ho bočne
stabilizuje. Je tiež možné ho prispôsobiť na
ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerné
ho modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo
väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri
deformovanejších nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (D00, D01, D04, D06). V prípa
de pes equinus, pes equinovarus alebo špič
kujúcich deťoch je možné vyhotoviť obuv s AT
golierikom.

BPTA 006
Prevedenie:

D00/B03 – biela
D09/B09 – oranžová
D04/B03 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

16 – 23

Tento model neobmedzuje predozadný po
hyb v členkovom kĺbe a zároveň ho bočne
stabilizuje. Je tiež možné ho prispôsobiť na
ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerného
modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo
väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri
deformovanejších nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (D00, D01, D04, D06). V prípa
de pes equinus, pes equinovarus alebo špič
kujúcich deťoch je možné vyhotoviť obuv s AT
golierikom.

Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach.
V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.
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ORTOPEDICKÁ OBUV PRE DETI A DORAST

SPTA 020
Prevedenie:

B03/X04 – modrá
B11/X12 – ružová
B05/X01 – hnedá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips*
Veľkosť:

23 – 40

* počet zavisí od veľkosti
Tento model neobmedzuje predozadný pohyb v členkovom
kĺbe a zároveň ho bočne stabilizuje. Funkčne je veľmi podob
ný DAFO ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomotorickej vlož
ky. Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je
vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmer
ného modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo väčšej mie
re líšiť od fotografe v katalógu a pri výrazne deformovaných
nohách sa vyrába v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T05, T10, T01, T06, T04). V prípade pes
equinus, pes equinovarus alebo špičkujúcich deťoch je mož
né vyhotoviť obuv s AT golierikom.

SPTA 027
Prevedenie:

B03 – šedá
B09 – oranžová

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips*
Veľkosť:

23 – 40

* počet zavisí od veľkosti
Tento model neobmedzuje predozadný po
hyb v členkovom kĺbe a zároveň ho bočne
stabilizuje. Funkčne je veľmi podobný DAFO
ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomotoric
kej vložky.

SPTA 020S
Prevedenie:

B05/X01 – hnedá
B11/X01 – ružová
B09/X01 – oranžová

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips*
Veľkosť:

23 – 40

* počet zavisí od veľkosti
Tento model neobmedzuje predozadný pohyb v členkovom
kĺbe a zároveň ho bočne stabilizuje. Funkčne je veľmi podob
ný DAFO ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomotorickej vlož
ky. Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je
vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmer
ného modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo väčšej mie
re líšiť od fotografe v katalógu a pri výrazne deformovaných
nohách sa vyrába v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T05, T10, T01, T06, T04). V prípade pes
equinus, pes equinovarus alebo špičkujúcich deťoch je mož
né vyhotoviť obuv s AT golierikom.

ORTOPEDICKÁ OBUV PRE DETI A DORAST

SPTA 022
Prevedenie:

B01/B08 – zelená
B01/B07 – žltá
B03 – šedá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

23 – 40

Tento model neobmedzuje predozadný po
hyb v členkovom kĺbe a zároveň ho bočne
stabilizuje. Funkčne je veľmi podobný DAFO
ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomotoric
kej vložky. V prípade špičkujúcich deťoch je
možné vyhotoviť obuv s AT golierikom.
UPOZORNENIE – model nieje vhodný pre MTT
Varus.

SPTA 021
Prevedenie:

B06/B09 – červená
B05 – hnedá
B04/B08 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

23 – 40

Tento model neobmedzuje predozadný po
hyb v členkovom kĺbe a zároveň ho bočne
stabilizuje. Funkčne je veľmi podobný DAFO
ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomotoric
kej vložky. V prípade pes equinovarus a špič
kujúcich deťoch je možné vyhotoviť obuv s AT
golierikom.

SPTA 025
Prevedenie:

B01/X01 – béžová
B09/X09 – oranžová
B04/X04 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips*
Veľkosť:

23 – 40

* počet zavisí od veľkosti
Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a členku, ob
medzuje plantárnu a dorzálnu fexiu. Je tiež možné ho prispô
sobiť na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá
obuv zhotovená podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrába v zjednodu
šenom prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T05,
T10, T01, T06, T04). V prípade pes equinovarus je možné vyho
toviť obuv s AT golierikom.
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ORTOPEDICKÁ OBUV PRE DETI A DORAST

SPTA 006
Prevedenie:

B07/B02 – žltá
B01 – béžová
B04/B03 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

23 – 40

Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a členku, ob
medzuje plantárnu a dorzálnu fexiu. Je tiež možné ho prispô
sobiť na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá
obuv zhotovená podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrába v zjednodu
šenom prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T05,
T10, T01, T06, T04). V prípade pes equinovarus a špičkujúcich
deťoch je možné vyhotoviť obuv s AT golierikom.

CPTA 055
Prevedenie:

T04 – modrá
T06 – červená

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

23 – 40

Tento model je vhodný na ľahšie deformity
nohy a je možné ho prispôsobiť na jedno
duchšie ortézy a strmeň.

CPTA 015 / CPTA 015Z*
Prevedenie:

B03/T10 – šedá
B09/T05 – oranžová
B10/T10 – čierna

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

23 – 40

* Zimné prevedenie
Tento model bočne stabilizuje členkový kĺb. Funkčne je veľmi
podobná DAFO ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomoto
rickej vložky. Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo
strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená pod
ľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri výrazne de
formovaných nohách sa vyrába v zjednodušenom prevedení
v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T05, T10, T01, T06, T04).
V prípade pes equinovarus a špičkujúcich deťoch je možné
vyhotoviť obuv s AT golierikom.

ORTOPEDICKÁ OBUV PRE DETI A DORAST

CPTA 015 V / CPTA 015VZ*
Prevedenie:

B04/T10 – modrá
B06/T05 – červená
B10/T10 – čierna

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Suchý zips**
Veľkosť:

23 – 40

* Zimné prevedenie ** Počet zavisí od veľkosti
Tento model bočne stabilizuje členkový kĺb. Funkčne je veľmi
podobná DAFO ortéze (SMO), zvlášť pri použití senzomoto
rickej vložky. Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo
strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená pod
ľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri výrazne de
formovaných nohách sa vyrába v zjednodušenom prevedení
v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T05, T10, T01, T06, T04).
V prípade pes equinovarus a špičkujúcich deťoch je možné
vyhotoviť obuv s AT golierikom.

CPTA 045 / CPTA 045Z*
Prevedenie:

B01 – béžová
B06 – červená
B04 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

23 – 40

* Zimné prevedenie
Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a členku, ob
medzuje plantárnu a dorzálnu fexiu. Je tiež možné ho prispô
sobiť na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá
obuv zhotovená podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrába v zjednodu
šenom prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T05,
T10, T01, T06, T04).

CPTA 045 V / CPTA 045VZ*
Prevedenie:

B05 – hnedá
B09 – oranžová
B03 – šedá

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

23 – 40

* Zimné prevedenie
Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a členku, ob
medzuje plantárnu a dorzálnu fexiu. Je tiež možné ho prispô
sobiť na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá
obuv zhotovená podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrába v zjednodu
šenom prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T05,
T10, T01, T06, T04).
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ORTOPEDICKÁ OBUV PRE DETI A DORAST

CPTA 016 / CPTA 016Z*
Prevedenie:

B05/T01 – béžová
B06/T10 – červená
B02/T10 – olivová

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

23 – 40

* Zimné prevedenie
Tento model bočne stabilizuje členkový kĺb.
Funkčne je veľmi podobná DAFO ortéze
(SMO), zvlášť pri použtí senzomotorickej vlož
ky. Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu
alebo strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá
obuv zhotovená podľa trojrozmerného mode
lu nohy. V tomto prípade sa môže vo väčšej
miere líšiť od fotografe v katalógu a pri výraz
ne deformovaných nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (T05, T10, T01, T06, T04). V prí
pade pes equinovarus a špičkujúcich deťoch
je možné vyhotoviť obuv s AT golierikom.

CPTA 013 / CPTA 013Z*
Prevedenie:

T10 – čierna
T00 – biela

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Suchý zips, šnurovanie
Veľkosť:

23 – 40

* Zimné prevedenie
Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty
a členku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu
fexiu. Je tiež možné ho prispôsobiť na strmeň.

ORTOPEDICKÁ OBUV PRE DETI A DORAST

CPTA 060 / CPTA 060Z*
Prevedenie:

B03 – šedá
B11 – ružová

Podšívka:

Microfiber, Nordica*

Podošva:

Traktorová

Uzatváranie: Suchý zips, šnurovanie
Veľkosť:

24 – 47

* Zimné prevedenie
Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty
a členku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu
fexiu. Je tiež možné ho prispôsobiť na strmeň.

CPTA 146 / CPTA 146Z*
Prevedenie:

B04/T00 – plátno/modrá
B11/T00 – plátno/ružová

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Podošva:

Traktorová

Uzatváranie: Suchý zips, šnurovanie
Veľkosť:

24 – 47

* Zimné prevedenie
Tento model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty
a členku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu
fexiu. Je tiež možné ho prispôsobiť na strmeň.

Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach.
V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.
V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.
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DÁMSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

SPTA 010
Prevedenie:

B01/T01 – béžová
B10/T10 – čierna

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: suchý zips
Veľkosť:

35 – 44

Model je vhodný aj na halux valgus, edema
tózne nohy, kladivkové prsty. Je tiež možné
ho prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je
vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená
podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od foto
grafe v katalógu a pri výrazne deformovaných
nohách sa vyrába v zjednodušenom prevede
ní v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T10,
T05, T04, T01).

SPTA 205
Prevedenie:

T10 – čierna
T06 – červená
T01 – béžová

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Remienok s prackou
Veľkosť:

35 – 44

Model je vhodný aj na halux valgus, kladivkové
prsty. Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu
alebo strmeň.

SPTA 030
Prevedenie:

B10 – čierna
B03 – šedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Remienok s prackou
Veľkosť:

35 – 44

Model je vhodný aj na halux valgus, edema
tózne nohy, kladivkové prsty.

DÁMSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

SPTA 031
Prevedenie:

B10 – čierna
B03 – šedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

35 – 44

Model s otvorenou pätou vhodný najmä na
halux valgus a kladivkové prsty. Nieje vhodný
na vysoké skráteniny DK, ortézu a strmeň.

SPTA 035
Prevedenie:

B10/T10/X10 – čierna
B01/T01/X01 – béžová

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

35 – 44

Model je vhodný aj na halux valgus, edema
tózne nohy, kladivkové prsty. Je tiež možné
ho prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je
vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená
podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od foto
grafe v katalógu a pri výrazne deformovaných
nohách sa vyrába v zjednodušenom prevede
ní v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T10,
T05, T04, T01).

DPTA 106
Prevedenie:

T10 – čierna
T01 – béžová

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

35 – 44

Model vhodný aj na halux valgus, diabetickú
nohu a kladivkové prsty.
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DÁMSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 080
Prevedenie:

T10 – čierna
T05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

Model vhodný aj na halux valgus, diabetickú
nohu, edematózne nohy, kladivkové prsty. Je
tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo str
meň a je vhodný ako veľmi zložitá obuv zho
tovená podľa trojrozmerného modelu nohy.
V tomto prípade sa môže vo väčšej miere líšiť
od fotografe v katalógu a pri výrazne deformo
vaných nohách sa vyrába v zjednodušenom
prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých
usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 090
Prevedenie:

B03 – šedá
B01 – béžová

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

Model vhodný aj na halux valgus, diabetickú
nohu, edematózne nohy, kladivkové prsty. Je
tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo str
meň a je vhodný ako veľmi zložitá obuv zho
tovená podľa trojrozmerného modelu nohy.
V tomto prípade sa môže vo väčšej miere líšiť
od fotografe v katalógu a pri výrazne deformo
vaných nohách sa vyrába v zjednodušenom
prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých
usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 042
Prevedenie:

T01/B01 – béžová
T05/B05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

Model s perforáciou je menej vhodný na dia
betickú nohu a kladivkové prsty, vhodný na
halux valgus.

DÁMSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 070
Prevedenie:

T05 – hnedá
T06 – červená

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

Model vhodný aj na halux valgus, diabetickú
nohu, edematózne nohy, kladivkové prsty. Je
tiež možné ho prispôsobiť na ortézu alebo str
meň a je vhodný ako veľmi zložitá obuv zho
tovená podľa trojrozmerného modelu nohy.
V tomto prípade sa môže vo väčšej miere líšiť
od fotografe v katalógu a pri výrazne deformo
vaných nohách sa vyrába v zjednodušenom
prevedení v jednej farbe, najmä z hladkých
usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 041
Prevedenie:

B04/T00 – biela
B04/S03 – had

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

Model vhodný aj na halux valgus, diabetickú
nohu, kladivkové prsty.

DPTA 104 / DPTA 104Z*
Prevedenie:

T10/B10 – čierna
T01/B01 – béžová

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy, Vhodná aj na halux valgus, diabetickú
nohu, kladivkové prsty.
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DÁMSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 088 / DPTA 088Z*
Prevedenie:

T10/K15 – krokodíl
T10/S14 – had

Podšívka:

Microfiber, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy, Vhodná aj na halux valgus, diabetickú
nohu, kladivkové prsty, edematózne nohy (hlb
šie šnurovanie). Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerného
modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo väč
šej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri vý
razne deformovaných nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 095 / DPTA 095Z*
Prevedenie:

T01 – béžová
T05 – hnedá

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy. Vhodná aj na halux valgus, diabetes, kla
divkové prsty, edematózne nohy (hlbšie šnuro
vanie). Je tiež možné ho prispôsobiť na ortézu
alebo strmeň a je vhodný ako veľmi zložitá
obuv zhotovená podľa trojrozmerného mode
lu nohy. V tomto prípade sa môže vo väčšej
miere líšiť od fotografe v katalógu a pri výraz
ne deformovaných nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).

DÁMSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 112 / DPTA 112Z*
Prevedenie:

B01/T00 – béžová
B03/T00 – šedá

Podšívka:

Microfiber, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy, Vhodná aj na halux valgus.

DPTA 097 / DPTA 097Z*
Prevedenie:

T10 – čierna
T06 – červená

Podšívka:

Microfiber, Nordica*

Podošva:

Traktorová

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

35 – 44

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy. Vhodná aj na halux valgus, diabetickú
nohu, kladivkové prsty, edematózne nohy (hlb
šie šnurovanie). Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerného
modelu nohy. V tomto prípade sa môže vo väč
šej miere líšiť od fotografe v katalógu a pri vý
razne deformovaných nohách sa vyrába v zjed
nodušenom prevedení v jednej farbe, najmä
z hladkých usní (T10, T05, T04, T01)

Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach.
V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.
V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.
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PÁNSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

SPTA 010
Prevedenie:

B10/T10 – čierna
B01/T01 – béžová

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

39 – 48

Model je vhodný aj na halux valgus, edema
tózne nohy, kladivkové prsty. Je tiež možné
ho prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je
vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená
podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od foto
grafe v katalógu a pri výrazne deformovaných
nohách sa vyrába v zjednodušenom prevede
ní v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T10,
T05, T04, T01).

SPTA 035
Prevedenie:

B10/T10/X10 – čierna
B01/T01/X01 – béžová

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

39 – 48

Model je vhodný aj na halux valgus, edema
tózne nohy, kladivkové prsty. Je tiež možné
ho prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je
vhodný ako veľmi zložitá obuv zhotovená
podľa trojrozmerného modelu nohy. V tomto
prípade sa môže vo väčšej miere líšiť od foto
grafe v katalógu a pri výrazne deformovaných
nohách sa vyrába v zjednodušenom prevede
ní v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T10,
T05, T04, T01).

SPTA 209
Prevedenie:

T05 – hnedá
B01 – béžová

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus. Nie je vhod
ný na diabetické nohy, vysoké skráteniny, orté
zu a strmeň.

PÁNSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

SPTA 108
Prevedenie:

T10 – čierna
T05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus, ľahšie formy
diabetickej nohy.

SPTA 208 V
Prevedenie:

T01 – béžová
T04 – modrá

Podšívka:

Tebox/Omega

Uzatváranie: Suchý zips
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus a ľahšie for
my diabetickej nohy.

DPTA 101
Prevedenie:

T10 – čierna
T05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus a ľahšie for
my diabetickej nohy.
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PÁNSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 090
Prevedenie:

B10 – čierna
B03 – šedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus, diabetické
nohy, edematózne nohy (hlbšie šnurovanie),
kladivkové prsty. Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerné
ho modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrá
ba v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 102
Prevedenie:

B05 – hnedá
B10 – čierna

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus, diabetické
nohy, edematózne nohy (hlbšie šnurovanie),
kladivkové prsty. Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerné
ho modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrá
ba v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 080
Prevedenie:

T05 – hnedá
T10 – čierna

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model je vhodný aj na halux valgus, ľahšie for
my diabetickej nohy, edematózne nohy, kla
divkové prsty. Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerné
ho modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrá
ba v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).

PÁNSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 042
Prevedenie:

T04/B03 – modrá
T05/B05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus a ľahšie for
my diabetickej nohy.

DPTA 041
Prevedenie:

B04/T00 – modrá
T05/B05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

Model vhodný aj na halux valgus a ľahšie for
my diabetickej nohy, vysoké skráteniny, ortézu
a strmeň.

DPTA 103 / DPTA 103Z*
Prevedenie:

T10/B10 – čierna
T05/B05 – hnedá

Podšívka:

Microfiber, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy, Vhodná aj na halux valgus, diabetické
nohy, kladivkové prsty, edematózne nohy (hlb
šie šnurovanie). Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerné
ho modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrá
ba v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).
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PÁNSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 086 / DPTA 086Z*
Prevedenie:

T10/B10 – čierna
T05/B05 – hnedá

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy. Vhodná najmä na halux valgus, dia
betické nohy, kladivkové prsty, edematózne
nohy (hlbšie šnurovanie). Je tiež možné ho
prispôsobiť na ortézu alebo strmeň a je vhod
ný ako veľmi zložitá obuv zhotovená podľa
trojrozmerného modelu nohy. V tomto prípa
de sa môže vo väčšej miere líšiť od fotografe
v katalógu a pri výrazne deformovaných no
hách sa vyrába v zjednodušenom prevedení
v jednej farbe, najmä z hladkých usní (T10,
T05, T04, T01).

DPTA 096 / DPTA 096Z*
Prevedenie:

T10/B10 – čierna
T05/B05 – hnedá

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy. Vhodná aj na halux valgus, diabetické
nohy, kladivkové prsty, edematózne nohy (hlb
šie šnurovanie).

PÁNSKA ORTOPEDICKÁ OBUV

DPTA 097 / DPTA 097Z*
Prevedenie:

T04 – modrá
T10 – čierna

Podšívka:

Microfiber, Nordica*

Podošva:

Traktorová

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

39 – 48

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy. Vhodná aj na halux valgus, diabetické
nohy, kladivkové prsty, edematózne nohy (hlb
šie šnurovanie). Je tiež možné ho prispôsobiť
na ortézu alebo strmeň a je vhodný ako veľmi
zložitá obuv zhotovená podľa trojrozmerné
ho modelu nohy. V tomto prípade sa môže
vo väčšej miere líšiť od fotografe v katalógu
a pri výrazne deformovaných nohách sa vyrá
ba v zjednodušenom prevedení v jednej farbe,
najmä z hladkých usní (T10, T05, T04, T01).

DPTA 061 / DPTA 061Z*
Prevedenie:

B03 – šedá
P10 – čierna

Podšívka:

Tebox/Omega, Nordica*

Uzatváranie: Šnurovanie
Veľkosť:

37 – 46

* Zimné prevedenie
Model má pevnejšiu bočnú fxáciu päty a člen
ku, obmedzuje plantárnu a dorzálnu fexiu
nohy. Vhodná aj na halux valgus, kladivkové
prsty. Tento model s vyobrazenou podošvou
je vyhotoviteľný iba pri menších deformitách
a štandardných obvodch nohy. Ak sa nedá
túto podošvu v danom prípade použiť, bude
nahradená stavanou alebo traktorovou podo
švou.

Veľkostný rozsah obuvi je v obvyklom rozmedzí pre daný model. Väčšinu modelov je možné vyrobiť aj v iných veľkostiach.
V týchto prípadoch môže dôjsť k vizuálnej odchýlke od vyobrazenia a nemusia byť použité vstrekolisové podošvy.
V zimnom prevedení je štandardne použitá podšívka Nordica a traktorová podošva, ak to stav deformity dovoľuje.
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Ľahké
ortopedické
sandále
Ľahké ortopedické sandále výrábané na mieru podľa 3D skenu
nohy. Sú vhodné do interiéru a exteriéru, pre dospelých a staršie
deti s ľahšími chorobami nohy, ako je priečne alebo pozdĺžne
plochá noha, halux valgus a kladivkové prsty.
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ĽAHKÉ ORTOPEDICKÉ SANDÁLE

IPTA 1000
Prevedenie:

B01 – béžová
B06 – červená
B10 – čierna

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: —

IPTA 1010
Prevedenie:

B01 – béžová
B11 – ružová
B03 – šedá

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Suchý zips

ĽAHKÉ ORTOPEDICKÉ SANDÁLE

IPTA 1020
Prevedenie:

B03 – šedá
B06 – červená
B10 – čierna

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Suchý zips

IPTA 1030
Prevedenie:

B01 – béžová
B05 – hnedá
B10 – čierna

Podšívka:

Microfiber

Uzatváranie: Suchý zips
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MATERIÁLY A DOPLNKY

Materiály
a doplnky
Odtiene materiálov sa môžu líšiť od uvedených vzoriek, závisí to od jednotlivých dodávok materiálu, nakoľko ide o prírodné
materiály alebo v malých množstvách vyrábane materiály. Fotografie majú len informatívny charakter.

VELÚR

B01

B03

B04

B05

B06

B08

B09

B10

B11

B12

VELÚR PERFOROVANÝ

B07

TEĽACÍ BOX

X01

X04

X08

T00

T01

X09

X10

X11

T04

T05

T06

T10

X12
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Bear1

Bear2

Owl1

Owl2

Car1

Car2

Football

Emoji1

Emoji2

Heart1

Heart2

Butterfy1

Butterfy2

Flower

PULLUP

TEĽACÍ BOX PRE DETI

P05

D00

D01

P10

D09

D11

EXKLUZÍVNE USNE (Odporúčame overiť dostupnosť)

S01

S03

S14

K01

K06

K15

D04

D07

Kontakt:
Protea, spol. s r. o.
Azalková 9, 821 01 Bratislava
Slovensko
+421 2 43 63 50 36
+421 903 23 95 51

Materiály na stiahnutie:
www.protea.sk/
download.php

Merný list na stiahnutie:
www.protea.sk/download/
merny_list.pdf

recepcia@protea.sk
www.protea.sk

