
Inflex to zaawansowane technologicznie 
produkty do stóp. Zapewniają właściwą 
konfigurację stóp, przeciwdziałają defor-
macjom, umożliwiają właściwe rozłożenie 
ciężaru ciała, odciążają odpowiednie 
powierzchnie podeszwy stopy, absorbu-
ją wstrząsy, chronią przed odleżynami, 
odgniotami, odciskami i otarciami.

piękne i zdrowe stopy
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piękne i zdrowe stopy

S 36 24 cm
M 39 26 cm
L 42 28 cm
XL 46 30 cm

Separator silikonowy palucha koślawego
/rozmiary: S, M, L, XL, model: l201/
Silikonowy separator palucha koślawego o anatomicznym kształ-
cie, idealnie przylega i dopasowuje się do układu palców stóp. 
Stosowany jako zaopatrzenie dzienne, koryguje koślawe ustawie-
nie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrębie stawu 
śródstopno-paliczkowego palucha. Zalecany w profilaktyce i lecze-
niu haluksów.

Klin korygująco-odciążajacy pod palce
/rozmiary: S, M, L, model: l205/
Klin odciążający pod palce młotkowate, wyposażony w pierścień 
zapewniający jego właściwe umiejscowienie. Stosowany w celu ko-
rekcji ustawienia palców, w bólach stawów śródstopno-palcowych, 
zapaleniach kaletek maziowych. Klin działa odciążająco i koryguje 
ustawienie. Zalecany do obuwia typu zamkniętego.

Separator międzypalcowy
/rozmiary: Uniwersalny, model: l202/
Silikonowy separator międzypalcowy zapobiega powstawaniu 
otarć, zmniejsza dolegliwości bólowe.

Skarpety dla diabetyków
/rozmiary: 36-46, model: 3A/
Wyjątkowa konstrukcja skarpet zabezpiecza przed powstawaniem 
podrażnień skóry, zaburzeń troficznych oraz owrzodzeń. Znajdują 
swoje przeznaczenie również u osób z problemami krążenia oraz  
u kobiet w ciąży, zmniejszają ryzyko wystąpienia miejscowych odczy-
nów zapalnych, idealne przy użytkowaniu w warunkach szpitalnych. 
Kolory: ecri, jasnoszary, ciemnoszary, czarny

Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l007/
Korytkowe osadzenie pięty, uniesienie łuku podłużnego.
Wkładka pełna.

Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l005/
Korytkowe osadzenie pięty, uniesienie łuku 
pdłużnego i poprzecznego.
Wkładka pełna.

Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l006/
Supinacja stępu, uniesienie łuku poprzecznego. 
Wkładka pełna.

Podpiętki ortopedyczne 
Podpiętki męskie - 0,5cm  /model: l011/
Podpiętki męskie -    1cm  /model: l012/
Podpiętki damskie - 0,5cm  /model: l013/
Podpiętki damskie -    1cm  /model: l014/
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Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l001/
Supinacja stępu. 
Wkładka pełna.

Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l002/
Uniesienie łuku podłużnego. 
Wkładka pełna.

Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l003/
Uniesienie łuku poprzecznego.
Wkładka pełna.

Wkładka ortopedyczna 
/rozmiary: 36-45, model: l004/
Uniesienie łuku podłużnego i poprzecznego. 
Wkładka pełna.

Ochrona na haluks 
/rozmiary: Uniwersalny, model: l206/
Wykonana z dzianiny elastycznej o kształcie tunelu zakładanej na 
paluch stopy i śródstopie. Na wysokości bocznej powierzchni palu-
cha umieszczona jest osłona silikonowa. Amortyzuje boczne ude-
rzenia, chroni przed mikrourazami. Osłania także bolesne zmiany 
skóry przed otarciem. Dopasowana anatomicznie, chroni, izoluje, 
pomaga w gojeniu. Może być stosowana pod skarpetki i do od-
słoniętych butów.

Szyna thomsena
/rozmiary: Uniwersalny, model: l101/
Szyna Thomsena stosowana jako zaopatrzenie nocne, koryguje kośla-
we ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrębie 
stawów śródstopno-palcowych palucha. Stosowana w profilaktyce  
i leczeniu haluksów.

Tuba ochronna na palec
/rozmiary: S, M, L, model: l204/
Wykonana z dzianiny laminowanej silikonem. Redukuje nacisk i 
tarcie palców stopy, blizny, odciski. Zapobiega podginaniu się pal-
ców (palce młoteczkowate) i ich urazom. Doskonała do ochrony 
guzka dużego palca. Pomaga złagodzić tarcie na staw dużego 
palca. Ochrania i zapobiega wysuszeniu skóry.

Żelowa osłona na haluks
/rozmiary: Uniwersalny, model: l203/
Zmniejsza ból w przypadku wypukłości kości palucha koślawego, 
zapobiega nadmiernemu ocieraniu przez obuwie. Osłania także 
bolesne zmiany przed otarciem. Osłona jest dopasowana anato-
micznie, izoluje bolesne miejsce, pomaga w gojeniu się skóry. Wy-
konana ze specjalnego żelu, pomagającego amortyzować wszelkie 
naciski na kość palucha koślawego.

Podpiętki silikonowe korytkowe z odciążeniem 
/rozmiary: S, M, L, model: l309/
Silikonowe podpiętki wykonane z dwóch rodzajów silikonu o róż-
nych gęstościach. Ich korytkowy kształt pozwala na prawidłowe 
ustawienie pięty względem podłoża. Zalecane w leczeniu ostrogi 
piętowej i zapaleniu kaletki maziowej pięty.

Podpiętki odciążajace guz piętowy 
/rozmiary: S, M, L, model: l307/
Silikonowe podpiętki wykonane z dwóch rodzajów silikonu o róż-
nych gęstościach. Wskazaniem do stosowania są stany bólowe 
spowodowane ostrogami piętowymi. Wyjęcie niebieskiego elemen-
tu pozwala na skuteczne odciążenie miejsca bolesnego.

Wkładki wentylujące light
/rozmiary: 36, 38, 40, 42, 44, model: l106/
Wkładki wentylujące wykonane z silikonu o dwóch stopniach gę-
stości. Doskonale absorbują wstrząsy powstałe w trakcie chodze-
nia. Pomagają optymalnie rozłożyć nacisk całego ciała wywierany 
na stopę odciążając piętę i śródstopie. Przynoszą ulgę stopom 
osób chorujących na cukrzycę oraz przy bólach stawowych śród-
stopia, pięty, ścięgien i mięśni nóg. Zapewniają swobodną cyrkula-
cję powietrza dzięki zastosowaniu otworów. Posiadają małą pelotę 
unoszącą sklepienie poprzeczne.

Wkładki silikonowe wentylujące 
/rozmiary: S, M, L, XL, model: l306/
Wkładki wykonane z dwóch rodzajów silikonu o różnych gęsto-
ściach. Przynoszą ulgę odciążając i zapobiegając tym samym naci-
skowi w obrębie guza piętowego i śródstopia. Zapewniają swobod-
ną cyrkulację powietrza poprzez umieszczenie w nich kanalików 
powietrznych. Zastosowanie wydłużonej peloty i podłużnego pro-
filu przeciwdziała płaskostopiu poprzecznemu i podłużnemu przez 
podparcie łuków stopy. Szczególnie zalecane dla sportowców.

Półwkładka silikonowa z zaokrąglonym czubkiem
/rozmiar: Uniwersalny, model: I208/
Półwkładki zapobiegają deformacjom, odciskom i stwardnieniom 
stopy w okolicach przodostopia. Neutralizują ból oraz uczucie 
pieczenia nawet po wielu godzinach chodzenia. Zapobiegają prze-
suwaniu się stopy oraz doskonale wypełniają w przypadku zbyt 
luźnego obuwia.

Półwkładka silikonowa z wąskim czubkiem
/rozmiar: Uniwersalny, model: I218/
Półwkładki do obuwia damskiego w wąskim czubkiem typu „szpilki”. 
Zapobiegają deformacjom, odciskom i stwardnieniom stóp w okoli-
cy przodostopia. Neutralizuje ból i uczucie pieczenia nawet po wielu 
godzinach chodzenia.

Żelowa piłeczka do ćwiczeń
/rozmiary: 5cm, model: l207/
Znakomicie nadaje się do ćwiczeń siły mięśni dłoni i przedramie-
nia. Ma także działanie przeciwstresowe, rytmiczne uciskanie re-
laksuje i uspokaja. Dostępna w różnych stopniach sprężystości:
różowy - ekstra miękki, 
niebieski - miękki, 
pomarańczowy - twardy.

Pelota metatarsalna
/rozmiary: Uniwersalny, model: l017/
Pelota na płaskostopie poprzeczne unosząca sklepienie poprzecz-
ne stopy. Dzięki swojej formie może być stosowana do buta jak i 
bezpośrednio na stopę podczas chodzenia bez butów.


