
KATALOG
PRODUKTÓW
I USŁUG

KATALOG PRODUKTÓW

TERMOPLASTYCZNE
I INDYWIDUALNIE
DOPASOWYWANE
WKŁADKI
ORTOPEDYCZNE



WKŁADKI FORMTHOTICS™
SĄ NARZĘDZIEM LEKARZY

PRAKTYKÓW I FIZJOTERAPEUTÓW 

SKUTECZNOŚĆ
Wkładki Formthotics są uniwersalne, wspomagają leczenie różnych 
problemów kończyn dolnych i wtórnych zespołów bólowych.

NIEZAWODNOŚĆ
Stosowane przez miliony ludzi na całym świecie w ciągu ostatnich 30 lat 
wkładki Formthotics zyskały miano godnego zaufania, niezawodnego, 
indywidualnego  i wysokiej jakości rozwiązania ortotycznego.

SZYBKIE DOPASOWANIE
Wkładki Formthotics są szybkie i łatwe w dopasowaniu. Pacjent może 
otrzymać i ocenić ich skuteczność podczas jednej wizyty, co zapewnia 
natychmiastową informację zwrotną.

EFEKTYWNOŚĆ
Niezależne badania wykazały, że wkładki Formthotics™ skutecznie 
redukują ból, lecząc i zapobiegając urazom oraz zwiększając komfort 
pacjenta.

OFICJALNY DYSRYBUTOR
WKŁADEK FORMTHOTICS
W POLSCE:





ROZMIARY DLA DORSOŁYCH

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

POJEDYŃCZA GĘSTOŚĆ PIANKI

Original Single Medium
Oryginalny model wkładki Formthotics
o średniej gęstości pianki.

Original Single Firm
Zapewniają podparcie, średnia gęstość 
pianki.

Original Single Hard
Półsztywne wkładki ortopedyczne 
Formthotics o największej dostępnej 
twardości.

Original Single Soft
Łagodne wsparcie funkcjonalne zapewniające 
maksymalną amortyzację i komfort 
odpowiednie dla pacjentów w podeszłym 
wieku. Dla pacjentów  z cukrzycą,
z zapaleniem stawów, ze sztywnymi
lub wrażliwymi stopami oraz bolesnymi 
modzelami.

Low Volume Single
Wkładki o kształcie stożka, znakomicie 
wyprofilowane do butów sportowych
i biurowych.

PERFOROWANE



Comfort Single Medium
Przeznaczone do bardzo trudnych do 
dopasowania czółenek damskich.

Original Single X Soft
Idealne dla diabetyków lub osób
z zaburzeniami układu kostnego.

Low Volume Single Firm
Wkładki o kształcie stożka, znakomicie 
wyprofilowane do butów sportowych
i biurowych.

Comfort Single Hard
Przeznaczone do bardzo trudnych do 
dopasowania butów.



ROZMIARY DLA DORSOŁYCH
PODWÓJNA GĘSTOŚĆ PIANKI

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

Original Dual Medium
Nadają się dla osób wymagających 
dodatkowej amortyzacji bez narażania 
stabilności i funkcjonalności, zalecane
w wyprawach w góry.

Original Dual Hard
Zwiększone oparcie biomechaniczne
i trwałość oraz wyższy poziom komfortu
i amortyzacji dzięki miękkiej warstwie 
wierzchniej.

Original ShockStop
Rewolucyjna pianka ShockStop chroni
i zmniejsza nacisk, zapewniając doskonałą 
amortyzację.

3/4 Dual Medium
Przeznaczone do obuwia bez odpowiedniego 
miejsca w okolicach dużego palca ze względu 
na głębokość lub zwężenie.

Low Profile Dual Medium
Niższy profil łuku podbicia i mniejsze 
podparcie przyśrodkowe niż w przypadku 
wkładek Original Formthotics™.

PERFOROWANE



PERFOROWANE

PERFOROWANE

Slimfit Dual Medium
Niższy profil łuku podbicia i mniejsze 
podparcie przyśrodkowe niż w przypadku 
wkładek Original Formthotics™.

Original Dual Medium
Pianka o tej samej gęstości, podparciu
i funkcjonalności, co w przypadku Original 
Dual Medium z dodatkowá perforacją dla 
zwiększenia przepływu powietrza.

Low Profile Dual Hard
Spód o wysokiej gęstości z niskim profilem 
łuku podbicia i elastyczna warstwa 
wierzchnia.

Widefit Dual Medium
Szeroki kształt dla osób z szerszymi stopami, 
a także dla osób, które noszą szerokie buty, 
takie jak obuwie robocze lub gumowce.



ROZMIARY MŁODZIEŻOWE

Junior
Zaprojektowane specjalnie dla rosnących 
stóp.

Youth Original
Dual Medium
Średniej gęstości baza wspierająca
z dodatkową warstwą zapewniającą komfort.

Youth Original Single X Soft
Miękka, elastyczna pianka zapewnia 
maksymalną amortyzację w połączeniu
z elastycznym oparciem dla młodych stóp.

Youth Original
Single Medium
Zapewniają dobrą równowagę pomiędzy 
komfortem i stabilnością funkcjonalną, 
alternatywne dla wkładek typu Junior.



DOPASUJ WKŁADKI
DO OBUWIA

WYSOKANISKA

CZÓŁENKA
DAMSKIE

PÓŁBUTY
MĘSKIE

BUTY
Z KORKAMI

OBUWIE
SPORTOWE

OBUWIE
ROBOCZE

3/4 MAŁA
OBJĘTOŚĆ

NISKI PROFIL
ŁUKU PODBICIA

WZROST OBJĘOŚCI BUTA

PEŁNA DŁUGOŚĆ,
KSZTAŁT

STANDARDOWY

SZEROKI KRÓJ



Wkładki Formthotics™ są modelowane 
termicznie (kształt nadawany jest pod 
wpływem ciepła) przy stosunkowo niskich 
temperaturach i zachowują uformowany 
kształt. Formowanie wkładki ortopedycznej 
do kształtu stopy zapewnia rzeczywiście 
indywidualne dopasowanie.

Łezkowaty kształt podwyższonego 
wsparcia dla podbicia zapewnia naturalne 
położenie stopy, a także podłużne, boczne 
i poprzeczne podparcie dla podbicia 
podczas ruchów stopy 

Wyjątkowe zagłębienie na piętę zapewnia 
większe oparcie i kontrolę wokół pięty, 
wspiera absorpcję wstrząsów i minimalizu-
je pracę pięty ustawiając ja w pozycji 
neutralnej

Wkładki Formthotics™ są frezowane w trzech 
wymiarach z bloku pianki, co zapewnia 
jednolite rozłożenie oparcia na przestrzeni 
układu kostnego stopy oraz wszelkich 
punktów nacisku

We wkładkach Formthotics™ zastosowano 
rozwiązanie Ultra-Fresh™, które hamuje 
rozwój bakterii i grzybów odpowied-
zialnych za przykry zapach stóp i ich 
pocenie, utrzymując zdrowie stóp. 

Unikalna pianka produkowana przez Foot 
Science International z mieszanki pianki EVA i 
pianki polimerowej w celu zapewnienia 
maksymalnej amortyzacji. Minimalizuje wpływ 
na mięśnie, stawy i ścięgna oraz zmniejsza 
czas regeneracji po wysiłku.

TECHNOLOGIA FORMTHOTICS

TERMOFORMOWALNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWBAKTERYJNE

PIANKA SHOCKSTOP

WSPARCIE DLA PODBICIA 

Pianka opracowana przez Foot Science 
International wykonana jest z wysokiej jakości 
pianek o zamkniętej strukturze komórek, 
zaprojektowanej, aby zapewnić możliwie jak 
najbardziej elastyczną, lekką i zapewniającą 
oparcie wkładkę ortopedyczną. 

FORMAX™

ZAGŁĘBIENIE NA PIĘTĘ

FREZOWANIE
W TRZECH WYMIARACH





Centrum Medyczne "DYNASPLINT"
Poradnia Sportowo - Lekarska

ul. Słowiańska 36 b
61-664 Poznań

D.T. SPLINT
ul. Słowiańska 36

61-664 Poznań

OFICJALNY DYSRYBUTOR
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