
 

 

 

                         Ortopedické vložky. 

 

Odborný lékař Vám předepsal ortopedické vložky vhodné pro Vaši vadu a vysvětlil Vám 

způsob léčení. K úspěšnému výsledku je zapotřebí Vaší přímé spolupráce. 

- Vyrobené ortopedické vložky se vkládají do námi doporučené obuvi, která má mít 

tyto parametry. Dostatečně pevná s vnitřním prostorem, pevný opatek pro držení 

paty, vyndavací vnitřní stélku či vložku. 

- Před vložením ortopedické vložky vyjměte z obuvi konfekční vnitřní vložku. 

- Pokud nebylo možné zapracovat ortopedickou vložku do obuvi přímo ortotikem 

protetikem je možné vložku upravit dle našich instrukcí, ale jen v oblasti špičky. 

Ortopedická vložka bývá ve špičce delší (vyrábíme s určitým nadměrkem) proto lze 

ortopedickou vložku zastřihnout podle konfekční vložky, kterou jste vyjmuli z obuvi. 

- Jakékoliv potíže s používáním ortopedických vložek konzultujte s lékařem či 

vybavujícím ortotikem protetikem. 

- Pomůcku udržujte vždy čistou. Při zvýšené potivosti provádějte čištění buď 

navlhčeným hadříkem nebo dezinfekcí a nechte volně vyschnout. 

-  Pozor nesušte v sušičce a ani nedávejte na topení či jiný zdroj tepla. 

- Materiály použité na výrobu ortopedických vložek jsou nesterilní, proto ortopedickou 

vložku nepoužívejte na holou nohu. Vždy používejte ponožky nebo punčochy. 

- Všechny materiály byly dlouhodobě odzkoušeny a nebyly u nich zaznamenány žádné 

alergické reakce. Přesto pokud by se u Vás takové potíže vyskytly, je nutné pomůcku 

okamžitě odložit a poradit se s lékařem nebo výrobcem. 

- Výrobce odpovídá kupujícímu za to, že ortopedická individuální pomůcka při převzetí 

nemá vady v souladu s §2161 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Odpovědnost za vady se 

vztahuje na prokazatelné výrobní nebo materiálové vady. Nevztahuje se na běžné 

opotřebení, na závady vzniklé v důsledku nesprávného používání, neodborného 

zásahu nebo nedodržování zásad správného používání výrobku uvedených v tomto 

textu. 

- Tento návod je k dispozici na našich internetových stránkách v sekci Pro pacienty. 
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