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SZILIKON LÁBÁPOLÁSI
TERMÉKEK 

A LÁB KÉNYELMÉRE

A LUGA termékek magyarországi forgalmazója 
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Öröm ü nkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önnek a 

Luga termékek legújabb katalógusát. A Luga lábápolási                  

termékek világszerte nagy népszerűségnek örvendenek, kiváló 

minőségükről és funkcionalitásukról ismertek. 

A termékek legfontosabb ismertetőjegye a folyamatos         

innováció, melyet annak érdekében végeznek, hogy 

minden láb- és talpproblémára a legmegfelelőbb 

megoldást nyújtsák. A katalógusban található                  

termékek a lábak megbetegedéseinek, elváltozásainak             

szinte minden esetére megoldást nyújtanak.

innováció
A folyamatos

ösvényén
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PROTECT
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Tisztelt Partnerünk!

Örömmel nyújtjuk át Önnek a jóhírű spanyol Luga cég magyar nyelvű 
katalógusát a Comforsil, Hydrogel, Plansil márkanevű kiváló termékeiről. 
Ezen termékek magyarországi importőreként a továbbiakban is igyekszünk 
kedvező feltételekkel és a lehető legrövidebb időn belül szállítani, hogy Ön 
is biztosíthassa vevőköre gyors és széleskörű ellátását. 
Szíves figyelmébe ajánljuk időről- időre meghirdetésre kerülő akcióinkat. 
Felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésére.

Tisztelettel: PROMOBIL REHABILITÁCIÓS ZRT.

Elérhetőségeink:

NAGYKERESKEDÉS 
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a 

Telefon: 06-1-433-71-98 
Fax: 06-1-433-71-91 

E-mail: nagyker@promobil.hu

MINTABOLTOK:
1106 Budapest, Keresztúri út 4/a 

Telefon: 06-1-433-71-90 
E-mail: promobil@promobil.hu

1134 Budapest, Dózsa György út 144 
Telefon: 06-1-288-67-00 / 128-as mellék 

E-mail: dozsagyse@promobil.hu

2701 Cegléd, Törteli út 1-3 
Telefon: 06-30-612-97-52 

E-mail: cegledgyse@promobil.hu

1122 Szanatórium utca 19.
OORI bemutatóterem

Országs Orvosi Rehabilitációs Intézet
Telefon: 06-30-553-16-42



Comforsil, megoldás          
a lábproblémákra

A COMFORSIL a Luga 100% tiszta szilikonból 
készülő termékcsaládja, mely nem tartalmaz              
semmilyen olajat, vagy egyéb adalékanyagot.                    
A világos, bézs színű COMFORSIL termékek feladata 
a testtömeg által okozott nyomás természetes és 
egyenletes elosztása a talp felületén, így védve a 
lábat a káros, olykor indokolatlanul fellépő súrlódástól, 
ütköző erőtől és ízületi kopástól. Természetes 
ruganyossága révén a COMFORSIL termékek                                                                                    
ideálisak olyan szabadidős és sporttevékenységek 
végzése során, amikor a láb erős fizikai                          
igénybevételnek van kitéve. Nagyfokú ellenálló 
képességük révén ezek a 100% szilikonból készült 
termékek sokszori lemosás és levegőn szárítás 
során sem veszítenek minőségükből.

FŐBB JELLEMZŐK:

• A COMFORSIL termékek 100% tiszta           
szilikonból készülnek,

• hipoallergének, méreganyagokat nem
tartalmaznak, és nem nyújtanak táptalajt
a baktériumok megtelepedéséhez,  

• nem tartalmaznak ásványi olajokat,
• színüket és állagukat hosszas                

igénybevétel során is megőrzik,

• napsugárzás előli védelmet nem   
igényelnek, 

• teljesen szagtalanok és tűzállóak.



Plantillas Diabetic Total Care
Fabricadas en dos capas de silicona de distinta densidadprimera capa en silicona extrablanda y la segunda capa de mayor densidad y con zonas de 
descarga anti-impacto, que amortiguan los puntos de carga y las zonas de presión, consiguiendo un reparto uniforme de los mismos. Proporcionan 
alivio al evitar la presión del talóny los metatarsos. Especialmente indicadas para pies cansados, débiles y delicados.

Diabetic Total Care Insoles
This new family, dedicated to diabetic foot care, is a new range of products where we have made a great innovation job in order to find t          he 
products the most suitable for the care and comfort of the diabetic persons feet.

Plantillas Diabetic Total Care
Fabricadas en dos capas de silicona de distinta densidad. La primera capa en silicona extrablanda y la segunda capa de mayor densidad y con zonas 
de descarga anti-impacto, que amortiguan los puntos de carga y las zonas de presión, consiguiendo un reparto uniforme de los mismos. Proporcionan 
alivio al evitar la presión del talóny los metatarsos. Especialmente indicadas para pies cansados, débiles y delicados.

Diabetic Total Care Insoles
This new family, dedicated to diabetic foot care, is a new range of products where we have made a great innovation job in order to find the products 
the most suitable for the care and comfort of the diabetic persons feet.
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CC222, CC223, CC231, CC206, CC218, CC202, CC236, CC264, 

CC250, CC251, CC252, CC320, CC321, CC322 

CC206, CC220, CC219, CC240, CC233, C234, CC235, CC245, CC246, 

CC253, CC248, CC504, CC501, CC503, CC500, CC290,   

 CC304, CC283, CC284, CC320, CC325, CC353 

CC206, CC218, CC202, CC227, CC267

CC227, CC202, CC267

CC200, CC201, CC204, CC205, CC220, CC225, 

CC229, CC232, CC207, CC239, CC241, CC242, 

CC243, CCF242, CCF243, CCF401, CC258, CC259, 

CC257, CC256, CC262, CC255, CC266, CC265, 

CC260, CC261, 2600, CCF204, CC254,   

CC263, CC320, CCF313, 

CC226, CC303

CC209, CC286, CC270, CCF319, CCF323

CC212, CC215, CC211, CC282, CC314, CC324

CC284, CC502, CC287, CC288, CC289, CC353, 

CC325, CC245, CC253

CC221, CC233, CC235, CC237

CC208, CC210, CCF208, CCF210, CC301, 

CC303, CC284, CC314, CCF400

CC230, CC224, CC249, CC228, 3G400

CC247

CC203, CC280, CC354

CC203, CC280, CC354

CC214, CCF214, CC216, CC244, CC281,  

CC271, 2701, CC314, CC211

CC305, CC292, CC297, CC299

CC203, CC209, CC286, CCF319, CCF323, CC354

CC270, CC209, CC301, CC286, CCF319, CCF323, CC203, CC354

CC230, CC224, CC249, CC228, CC213,  

CC238, CC268, CC294
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A láb megbetegedései
Ez az útmutató segít Önnek megtalálni, a lábának legmegfelelőbb Luga terméket. 
Ha bármilyen kérdése merülne fel, konzultáljon ortopédorvosával.

Bütyök

Tyúkszem és bőrkeményedés

Lábujjak torlódása, átfedése

Lábköröm problémák

Sérült, vagy benőtt lábujjköröm

Metatarsal problémák

Kalapácsujj

Papilloma

Talpi bőnye gyulladás (Plantar fasciitis)

Sarkantyú 

Dysmetria (Koordinációs zavar) 

Valgus deformitás 

Varus deformitás

Vízhólyag 

Diabéteszes láb 

Túlzott izzadás

Magas boltív (Friedreich-láb) 

Íngyulladás (Tendinitis)

Lúdtalp

Kidörzsölődés 



Extra vékony csúszásgátlóval 
ellátott félbetét (átlátszó) 

Ki mondta, hogy a magas sarkú cipő viselése nem lehet 
fájdalommentes? Ez az extra vékony Comforsil mini 
talpbetét még egy fárasztó, tevékeny napon is kényel-
met és rugalmasságot biztosít a talpnak, ezzel megelőzve 
a fájdalomérzet kialakulását. Hihetetlenül kényelmes és 
nem csúszkál. Lemosható és újra használható. Magas 
sarkú cipőhöz is ideális. Egy méretben kapható. Egy pár. 
J avallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Extra vékony csúszásgátlóval 
ellátott félbetét (testszínű) 

Ki mondta, hogy a magas sarkú cipő viselése nem lehet 
fájdalommentes? Ez az extra vékony Comforsil mini 
talpbetét még egy fárasztó, tevékeny napon is kényelmet 
és rugalmasságot biztosít a talpnak, ezzel megelőzve 
a fájdalomérzet kialakulását. Hihetetlenül kényelmes és 
nem csúszkál. Lemosható és újra használható. Magas 
sarkú cipőhöz is ideális. Egy méretben kapható. Egy pár. 
J avallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Méret Kód C.n.
   Egy méret     CC259 251974.9

Méret Kód C.n.
   Egy méret     CC258 251976.3
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“Anti-Slip Zóna”  

Az “Anti-slip zóna” a talpbetét azon területe, ami apró                                 
bemélyedéseket tartalmaz, amik kis tapadókorongokként viselkednek 
és megakadályozzák a betét elmozdulását, csúszkálását a cipőben. 
A legújabb technológia felhasználásával a Luga kifejlesztett egy 
olyan termékcsaládot, melynek minden darabjába beépítette ezt az 
innovatív felfedezést, az “Anti-slip zónát”. A csúszásgátló zónával 
ellátott termékek kiválóan kiegészítik cégünk lábápolási programját 
melynek célja, hogy kényelmesebbé tegye az Ön mindennapi életét.  



Csúszásgátló zónával ellátott
sarokék

Sarokék, melynek fő funkciója a bokát, a 
csípőízületet, a sarok ízületi szalagjait és izmait érő, a 
járás és tartós álló helyzet miatt kialakuló terhelés      
minimalizálása. Egy pár. 
J avallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.

Extra vékony textil borítású
betét csúszásgátlóval

Ki mondta, hogy a magas sarkú cipő viselése nem 
lehet fájdalommentes? Ez az extra vékony COMFORSIL 
mini talpbetét még egy fárasztó, tevékeny napon is      
kényelmet és rugalmasságot biztosít a talpnak, ezzel 
megelőzve a fájdalomérzet kialakulását. Hihetetlenül 
kényelmes és nem csúszkál. A textillel bevont felület 
érintkezzen a talpával. Lemosható és újra használható. 
Magas sarkú cipőhöz is ideális. Egy méretben kapható. 
Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.
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nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC271S 267228.4

38-40 M CC271M 267227.7

41-43 L CC271L 267226.0

Méret Kód C.n.
   Egy méret     CCF401 267220.8

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC270S 238364.7

38-40 M CC270M 238363.0

41-43 L CC270L 238362.3

44-47 XL CC270XL 238365.4



Szövettel bevont “FASHION” félbetét

Divatos kialakítású, szövettel bevont Comforsil félbetét, 
mely egész napos kényelmet és párnázottságot biztosít 
a lábnak. Használatával elkerülhető a kellemetlen           
tyúkszem kialakulása az előlábon. Kimondottan ajánlott 
a sokat sétáló, vagy huzamosabb időt állva töltő             
embereknek. A szövettel bevont felület érintkezzen a 
talppal. Gyakori mosása és levegőn szárítása ajánlott. 
Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Anatómikus szövettel bevont félbetét

A szilikonból készült, anatómiai kialakítású, szövettel 
bevont Comforsil félbetét egész napos kényelmet és 
párnázottságot biztosít a lábnak. Használatával                 
elkerülhető a kellemetlen tyúkszem kialakulása az előlábon. 
Kimondottan ajánlott a sokat sétáló, vagy huzamosabb 
időt állva töltő embereknek. A szövettel bevont felület 
érintkezzen a talppal. Gyakori mosása és levegőn 
szárítása ajánlott. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Szövettel bevont sarokék

A szilikonból készült, szövettel bevont sarokék            
kimondottan a sarok hirtelen fellépő fájdalmainak 
csillapítására készült. Olyan személyeknek ajánljuk, akik 
életmódjukból, vagy munkájukból adódóan túlterhelik a 
sarok   ízületit. A   szövetanyaggal bevont felület érintkezzen 
a talppal. Gyakori lemosása és levegőn szárítása            
javasolt. Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.

Szövettel bevont “SPORT” félbetét

Bármilyen sporttevékenység végzéséhez ajánlott.                
A szilikonból készült, anatómiai kialakítású, szövettel 
bevont   Comforsil félbetét egész napos kényelmet és 
párnázottságot biztosít a lábnak. Használatával               
elkerülhető a kellemetlen tyúkszem kialakulása az előlábon. 
Kimondottan ajánlott a sokat sétáló, vagy huzamosabb 
időt állva töltő embereknek. A szövettel bevont felület 
érintkezzen a talppal. Gyakori mosása és levegőn 
szárítása ajánlott. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.
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Méret Kód C.n.
   Egy méret     CCF204 229984.9

Méret Kód C.n.
    Egy méret    CCF242 163015.5

Méret Kód C.n.
    Egy méret    CCF243 163016.2

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CCF214S 163011.7

38-40 M CCF214M 163012.4

41-43 L CCF214L 163013.1
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SZILIKON
SZÖVET BEVONATTAL
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Ultra vékony méretre vágható szilikon      
talpbetét textil bevonattal

Szövettel bevont talpbetét, mely biztosítja a testsúly egyenletes 
eloszlását a talp egész területén. Használatával elkerülhető a járás 
miatti megterhelésből adódó lábfájdalom. Egy méretben kapható 
(35-41), könnyedén a kellő méretre vágható. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák és diabéteszes láb 
esetén.Méret Kód C.n.

Egy méret CCF400 267221.5

Méretre vágható szilikon talpbetét textil 
bevonattal

Ezek a talpbetétek elnyelik a járás hatására a talpra nehezedő nyomást 
és egyenletes súlyelosztást biztosítanak a talp területén. Enyhítik a 
hosszú séták, huzamosabb álló helyzetben töltött idő okozta 
lábfáradtságot. A talpbetét egyik fele 100% szilikonból, másik fele 
textil bevonattal készül, emiatt garantáltan a helyén marad és nem 
csúszkál a cipőben. A bevont felület érintkezzen a talppal. Mosható 
és méretre vágható (35-46-os méretig).  Egy pár. 
Javallott: metatarsal (láböközép) problémák esetén.

Méret Kód C.n.
Egy méret CCF306 152559.8

Pihentető talpbetét textil bevonattal
Ez a talpbetét, bordázott területeivel, folyamatos 
mikro-masszázsban részesíti a fáradt lábakat a megerőltetett 
területeken, nevezetesen a saroktájékon és az előlábon. A speciális, 
rázkódáselnyelő zónák csillapítják a lábfej fájdalmait, segítenek 
megakadályozni a bőrkeményedések kialakulását és csökkentik az 
izmokat és ízületeket érő terhelést. Szűk szabású és magas sarkú 
cipőbe ideális. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák és diabéteszes láb 
esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-36 S CCF210S 163009.4

37-39 L CCF210L 163010.0

”Step Easy” talpbetét textil bevonattal
A “step easy” legfontosabb tulajdonságai a megelőzés és a 
kényelem. Ez a talpbetét képes felfogni a sarkakat érő nyomás és 
rázkódás 40%-át. Használata olyan személyek számára javallott, akik 
sokat gyalogolnak, illetve huzamosabb időt töltenek álló helyzetben.                                                                                          
Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák és diabéteszes láb esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CCF208S 163005.6

38-40 M CCF208M 163007.0

41-43 L CCF208L 163008.7

44-46 XL CCF208XL 229988.7

Extra vékony szilikon talpbetét hölgyeknek
Extra vékony, szilikon talpbetét a magas sarkú női cipőkbe, mely 
garantáltan a helyén marad. Ezt nyugodtan kimoshatja, mert 
tapadását teljes mértékben visszanyeri. A betét orra a cipő                                       
kialakításához igazítható, formára vágható. A terheléselosztó 
területeinek köszönhetően enyhíti a talpon és a lábközépi részen 
jelentkező fájdalmat. Formára vágható. Körülszegett. Egy pár.
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-36 S CCF313S 153667.9

37-38 M CCF313M 153669.3

39-40 L CCF313L 153670.9

41-42 XL CCF313XL 156294.4
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Hármas védelmet biztosító lábvédő

100% szilikonból, belső párnázással, rugalmas                       
anyagból készülő lábvédő, mely hármas védelmet 
biztosít. Először is, enyhíti a cipő okozta, nagylábujjat 
érő nyomást. Másodszor, elnyeli a járás okozta 
rázkódást, ezáltal enyhíti a tyúkszemek okozta                                                                        
fájdalmat és a lábközepet érő megterhelést. Végül,            
különleges kialakításának köszönhetöen, megvédi a 
nagylábujjat a sérülésektől, súrlódásoktól. Mosható és 
újra használható. Szárítóban nem szárítható. Mosó- és 
szállítótáskával. 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus), tyúkszem, 
bőrkeményedések és metatarsal (lábközép) problémák 
esetén.

Hallux valgus műtét utáni lábközép 
pólya

Kimondottan hallux valgus műtét utáni rugalmas pólya. 
Arra tervezték, hogy megfelelő alátámasztást nyújtson 
az előlábnak, és ezzel elősegítse a műtét utáni   gyors 
rehabilitációt. Széles tépőzárral van ellátva, ami                    
lehetővé teszi a kompresszió és a méret szabályozását. 
Egy db/csomag. 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus) esetén.

Rugalmas kislábujjvédő

Rugalmas anyagból készülő, belül 100% szilikonnal 
párnázott kislábujjvédő. Megszünteti a befelé fordult 
nagylábujj (hallux valgus) okozta, kislábujjat érő 
nyomást és a cipő miatti dörzsölődést, ezáltal                            
megszünteti a fájdalmat. Rugalmas anyagának            
köszönhetően tökéletesen felveszi a láb formáját és 
nem foglal sok helyet a cipőben. Mosható és újra         
használható.  Levegőn szárítandó. Egy db/csomag.  
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus) esetén.

  Darab   Méret Kód C.n.
1 SR CC320SR 155468.0

1 SL CC320SL 155469.7

1 LR CC320LR 155470.3

1 LL CC320LL 155471.0

2 S CC320S 155472.7

2 L CC320L 155474.1

Méret Kód C.n.
S CC322S 155706.3

M CC322M 155707.0

L CC322L 155708.7

Méret Kód C.n.
S CC321S 155703.2

L CC321L 155704.9

• 10 •
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Szilikonos előláb párna

A láb kontúrját követő, extra puha szilikonból készülő
párnák kényelmet és pihentető hatást biztosítanak a láb-
nak. Ideális az előláb védelmére. Elérhető áron kapható 
és könnyen használható. Mosható, levegőn szárítandó. 
Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák esetén.

Előláb párnák

A láb formájához alkalmazkodó, extra puha szilikonból 
készülő párnák tökéletesen védik az előlábat és enyhítik  
fájdalmát. Segítenek megszüntetni a bőrkeményedéseket 
és pihentető hatással vannak a lábra. Puha, rugalmas 
szálakból készül. Helyezze a fület a nagy és a második 
lábujja közé. Mosható, levegőn szárítandó. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák esetén.

Szilikon párnával ellátott előlábvédő

Ez a sokoldalú előlábvédő extra puha szilikonnal 
párnázott, ami azonnali kényelmet biztosít a                                      
túlhajszolt lábujjaknak, lábközépnek és összeomlott                                       
keresztboltozatnak. Gyengéd masszázzsal kényezteti 
ezeket a területeket, ami tartós megkönnyebbülést 
okoz az érzékeny lábaknak. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák esetén.

Bütyökvédő

Elasztikus anyagból készült bütyökvédő szilikon párnával. 
Megszünteti a cipő nyomása okozta bütyökfájdalmat és 
megvédi bütyök területét a kidörzsölődéstől. Tökéletesen 
felveszi a láb formáját és nem foglal sok helyet a 
cipőben. Mosható és újra használható. Egy db/csomag. 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus) esetén.

Méret Kód C.n.
S CC262S 229983.2

L CC262L 229982.5

Méret Kód C.n.
XS CC256XS 152976.3 

S CC256S 196294.2

L CC256L 196296.6

Méret Kód C.n.
S CC225S 162511.3

L CC225L 162545.8

Méret Kód C.n.
S CC264S 251978.7

L CC264L 251977.0

• 11 •
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Achilles- és sarokvédő

Ideális a területen fellépő nyomás és súrlódás 
elosztására, csökkentésére. Kimondottan ajánlott nyák-
tömlő-gyulladástól (bursitis), achilles ínhüvelygyulladástól, 
keratotikus elváltozásoktól szenvedők fájdalmának                             
csillapítására. Felhelyezéskor illessze a szilikon                               
párnával ellátott területet a sarokcsont fölé. A szilikon 
párna ne kerüljön a sarok alsó részére. Egy db/csomag. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.

Metatarsal (lábközép) pólya

A kötés körül öleli a lábat és azonnali megkönnyebbülést 
és védelmet nyújt az előlábnak és a talpi bőnyének. 
Egy db/csomag. 
Javallott: szétterülő lábfej esetén.

Rugalmas pólya szilikon 
metatarsal párnával

Ez a termék a talpi részen elhelyezett, puha szilikon 
betét segítségével tompítja a nyomást és csökkenti a 
lábközép terhelését. Alkalmas   a lábközépcsont fejecsek              
biomechanikai problémáinak, illetve elváltozásainak 
kezelésére. Bármilyen cipőbe illeszthető. Egy db/csomag. 
Javallott: szétterülő lábfej, metatarsal (lábközép) problémák 
esetén. 

Metatarsal párnával ellátott pólya

A lábközép tehermentesítésével kényelmet és védelmet 
biztosít a metatarsal területnek. Egy db/csomag. 
Javallott: szétterülő lábfej, metatarsal (lábközép) problémák 
esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC229S 157910.2

38-40 M CC229M 157911.9

41-43 L CC229L 157912.6

44-46 XL CC229XL 157913.3

• 12 •

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC254S 196118.1

38-40 M CC254M 196119.8

41-43 L CC254L 196290.4

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC255S 196291.1

38-40 M CC255M 196292.8

41-43 L CC255L 196293.5

Méret Kód C.n.
Única/One size CC244 157929.4
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Anatómiai lábujjelválasztó

Enyhíti a lábujjak átfedéséből adódó fájdalmat.          
Kényelmet és megkönnyebbülést biztosít a lábujjak 
közt található lágy tyúkszemeknek.
Három db/csomag (1 db S-es + 2 db L-es). 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus), lábujjak 
torlódása, átfedése, sérült, vagy benőtt lábujjköröm    
esetén.

Lábujjtámasztó párna rögzítő
hurokkal

Enyhíti a kalapácsujj és a karom állású ujj okozta 
kényelmetlen, fájdalmas érzést. Ez a zseniális sín 
anatómiailag tökéletesen illeszkedik a lábujjak tövénél 
található mélyedésbe. Egy db/csomag. 
Javallott: kalapácsujj esetén.

Lábujjkitámasztó

Az első és második lábujj között viselendő, különösen 
puha, testszínű lábujjkitámasztó használatával             
megelőzhető a nagylábujj befelé fordulása és az azzal 
létrejövő lábdeformitás, kidörzsölődés. Egy db/csomag. 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus), lábujjak 
torlódása, átfedése esetén.

Darab Kód C.n.
3 (1S + 2L) CC202MIX 396796.9
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Méret Kód C.n.
S CC218S 156332.3

M CC218M 156333.0

L CC218L 156334.7

Méret Kód C.n.
S CC206S 155815.2

M CC206M 155816.9

L CC206L 155817.6

Válogatás CC206MIX 155814.5

Méret Kód C.n.
SR CC226SR 156339.2

SL CC226SL 156340.8

MR CC226MR 156341.5

ML CC226ML 156342.2

LR CC226LR 156343.9

LL CC226LL 156344.6
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Különösen vékony
lábujjelválasztó

Ez az ortézis a fájdalmas és bosszantó tyúkszemektől 
szenvedő lábujjak kényelmét szolgálja. Megakadályozza 
a lábujjak torlódását, átfedését és kiiktatja az ezzel járó 
kellemetlenséget, megóvja az érzékeny lábujjakat. S, M 
és L-es méretben 2db/csomag, vagy 1db M-es + 2db 
L-es /csomag kiszerelésben kapható. 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus), tyúkszem 
és bőrkeményedés, lábujjak torlódása, átfedése esetén.



Szilikon lábujjvédő gyűrű

Pajzsként védi a lábujjakat a belső, lágy tyúkszemek és 
sérülések okozta fájdalmaktól és a nyomástól, miközben 
alig foglal helyet a cipőben. Két db/csomag. 
Javallott: bőrkeményedés, sérült, vagy benőtt lábujjköröm 
esetén.

Szövettel bevont zselés 
lábujjvédő sapka

Enyhíti a fájdalmas tyúkszemet, bőrkeményedést,    
hólyagokat, kalapácsujjat, benőtt, vagy sérült körmőket 
érő nyomást és súrlódást. Kőnnyedén felhelyezhető. Az 
érintett területen teljeskőrű védelmet biztosít. Nem foglal 
sok helyet a zokniban, harisnyában. Egy db/csomag. 
Javallott: tyúkszem és bőrkeményedés, sérült, vagy 
benőtt lábujjkőrőm esetén.

Lábujjvédő gyűrű

Egyenletesen rugalmas pólya, lágy, szilikon koronggal 
a belsejében. Pajzsként védi a lábujjakat a belső, lágy 
tyúkszemek és sérülések okozta fájdalmaktól és a 
nyomástól, miközben alig foglal helyet a cipőben.
Két db/csomag. 
Javallott: bőrkeményedés esetén.

Szilikon lábujjvédő sapka

Megvédi a lábujjat és az érzékeny körömlemezt a 
súrlódástól, sérülésektől. A lábujjvédő megerősített 
kupakja azonnali védelmet nyújt a lábujj hegyének. 
Egy db/csomag. 
Javallott: sérült, vagy benőtt lábujjköröm esetén.

Méret Kód C.n.
S CC219S 266656.6

L CC219L 266655.9

Válogatás CC219MIX 156335.4

Méret Kód C.n.
S CC267S 266658.0

L CC267L 266657.3

Méret Kód C.n.
S CC240S 266654.2

L CC240L 266653.5

Válogatás CC240MIX 163394.1

Méret Kód C.n.
S CC227S 156345.3

L CC227L 156346.0

• 14 •
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Zselés tyúkszempárna

Ideális a lábujjak védelmére, mivel a gél, a nyomás 
egyenletes eloszlatása révén megszünteti a súrlódás 
okozta fájdalmat. Csökkenti a tyúkszem, bőrkeményedés, 
kalapácsujj okozta kellemetlenségeket. Hálós anyagból, 
egy méretben készül. Két db/csomag. 
Szélessége: 2,5cm. 
Javallott: bőrkeményedés, sérült, vagy benőtt lábujjköröm 
esetén.

Lábujjvédő gélcső

Hatékony védelmet és kényelmet nyújtó pólya a           
hólyagoktól, szemölcsöktől, bőrkeményedéstől sajgó, 
irritált lábujjaknak. Könnyen használható, a cipőből 
nem dudorodik ki. Belső, pamut béléssel. Három 
különböző átmérőjű db/csomag. Szélessége: 8cm. 
Javallott: bőrkeményedés, sérült, vagy benőtt lábujjköröm 
esetén.

Méret Anyag Ø Kód C.n.
Egy méret Hálós 1,5 cm. CC245 157930.0

Egy méret Bordázott 2,5 cm. CC253 163004.9

Egy méret Bordázott 1,5 cm. CC325 157251.6

    Egy méret          Elasztikus 1,5 cm. CC353 159561.4

    Egy méret          Elasztikus 1,5 cm. CC337 -

Méret Kód C.n.
Egy méret CC246 157931.7

Méret Kód C.n.
    Egy méret     CC248MIX 157936.2

• 15 •

Lábujjvédő gélcső
(CC245, CC325, CC253)

Ideális a lábujjak védelmére, mert a gél, tulajdonságainál 
fogva megvédi a lábujjakat a súrlódás, dörzsölődés okozta 
bőrirritációtól és az ebből fakadó fájdalmaktól. Használata 
tyúkszem, bőrkeményedés, vagy kalapácsujj esetén                  
javasolt. Méretre vágható. Egy db 15cm-es cső/csomag. 
Javallott: bőrkeményedés, sérült, vagy benőtt lábujjköröm 
esetén.

Lábujjvédő gélcső 100% szilikonból  
(CC353/CC337) 

Kiválóan védi a lábujj sérült, vagy irritált területeit, mega-
kadályozza a kidörzsölődést. 2db 8cm-es cső/csomag. 
Javallott: bőrkeményedés, sérült, vagy benőtt lábujjköröm 
esetén.

Ø 1,5 cm

(CC245 Hálós)
(CC325 Bor dázott)

Ø 1,5 cm

(CC353 / CC337)

Ø 1,5 cm

100%
SZILIKON 
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(CC253 Bor dázott)

Ø 2,5 cm

Új

Új



Bütyökvédő lábujjhurokkal

A bütyök tüneti kezelésére szolgáló, különösen puha, 
testszínű  bütyökvédő a rögzítő hurok révén garantáltan 
a helyén marad. Ez a termék elnyeli az oldalirányú 
ütődéseket, a cipő által kiváltott nyomást és dörzsölődést 
az érintett területen. A hurkon belül egy erős, rugalmas 
szál segít a helyén tartani a bütyökvédőt. Az ortézis 
speciális kialakítása miatt körültekintést és óvatosságot 
igényel a le- és felvétel során. Egy db/csomag. 
Javallott: bütyök, befordult nagylábujj (hallux valgus) 
esetén.

Csepp alakú harántboltozat 
támaszték

Ez a szilikonból készült harántboltozat támaszték         
ideális alátámasztást biztosít a lábközépi ívnek, ezzel 
enyhíti az előlábat érő túlzott nyomás miatt létrejövő
fájdalmat. Használata olyan személyek számára           
javallott, akik sokat gyalogolnak, illetve huzamosabb 
időt töltenek álló helyzetben. Alacsony és magas sarkú 
cipőbe egyaránt illeszthető. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák esetén.

Öntapadó tyúkszempárnák

A túlságosan szűk cipők miatt létrejött, tyúkszemek 
okozta fájdalom enyhítésére szolgáló középen kivágott 
párnák enyhítik a fájdalmas területet érő nyomást.                     
Pajzsként védik az érzékeny területet. Hypoallergén. 
Hat db/csomag. 
Javallott: tyúkszem, bőrkeményedés, papilloma esetén.

Kagyló alakú bütyökvédő

A kagyló alakú, testszínű  nappali bütyökvédő egyszerű 
és nagyon hatékony kialakításának köszönhetően képes 
kényelembe helyezni a bütyköt, tompítani a cipőben az 
érzékeny pontra ható nyomást, súrlódást. Első
használat előtt ajánlott szappanos vízzel lemosni, kissé 
megszárítani, majd külső felületét hintőporral kezelni.   
A belső, bőrrel érintkező felületét, a megfelelő tapadás 
érdekében hagyja hintőpormentesen. Egy db/csomag. 
Javallott: bütyök, befordult nagylábujj (hallux valgus) 
esetén.

Méret Kód C.n.
S CC223S 156337.8

L CC223L 156338.5

Méret Kód C.n.
S CC200S 155803.9

L CC200L 155805.3

Méret Kód C.n.
Egy méret CC221 171173.1

Méret Kód C.n.
    Egy méret     CC222 170662.1

• 16 •
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Öntapadó bütyökpárna

A bütyökpárna a cipő általi nyomás eloszlatásával        
és a dörzsölődés megakadályozásával azonnali         
megkönnyebülést nyújt a bütyöktől sajgó lábnak. Ez a 
hypoallergén, közepén kivágott tapasz könnyedén           
felhejezhető és pajzsként védi az érzékeny területet. 
Egy pár. 
Javallott: bütyök, befordult nagylábujj (hallux valgus) 
esetén.

Öntapadó szilikon talpi 
bőrkeményedés betét

Ez a betét eloszlatja talpon lévő megvastagodott bőrre 
ható nyomást, ezzel enyhítve a bőrkeményedés okozta 
fájdalmat és megelőzve a bőrréteg további                     
vastagodását. A bőrnyugtató hatású, hypoallergén, 
tapadó bevonatnak köszönhetően a betét biztosan a 
helyén marad. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémák esetén.

Méret Kód C.n.
Egy méret CC231 157915.7

Méret Kód C.n.
Egy méret CC232 157916.4

Kód Darab C.n.
CC230 2 157914.0 

CC233 4 157918.8 

CC234 4 157919.5 

CC235 4 157920.1 

CC236 2 157921.8 

CC237 2 157922.5 

CC238 2 157923.2 

CC239 2 157924.9
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Öntapadó szilikon tapaszok

Ezek a tapaszok teljes védelmet nyújtanak a kidörzsölődéstől, tyúkszemtől, bőrkeményedéstől, bütyköktől, berepedt 
bőrtől, vagy bármilyen egyéb sérüléstől szenvedő bőrfelületnek. A széles formaválasztéknak köszönhetően a láb minden 
területére megtalálhatja a tökéletesen illeszkedő tapaszt. A szilikon tapaszokat egy hypoallergén, bőrgyógyászatilag 
tesztelt ragasztószalag tartja a helyén, amely még a legrzékenyebb bőrt sem irritálja. Bármilyen típusú hagyományos 
ragtapasz helyett használható.
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CC230 CC233 CC234 CC235

CC236 CC237 CC238 CC239



Öntapadó védőtapasz

Ezek a védőtapaszok a sérülésektől, horzsolásoktól, 
berepedezett bőrtől, hólyagoktól szenvedő láb                  
érintett területeire helyezhetőek. Ideális a sport                            
szerelmeseinek, könnyen felhelyezhető és elérhető áron 
kapható. A csomag 4db 5x3,2cm-es tapaszt tartalmaz. 
Javallott: kidörzsölődés, vízhólyag esetén.

Anatómiai kialakítású sarokvédő

Az innovatív sarokvédő egy olyan szilikon védőréteg, 
mely a cipő belső sarokívéhez illesztve, megakadályozza 
a sarok irritálódását, kidörzsölődését mind az új cipő 
betörésének időszakában, mind a lábat szűk helyre 
szorító, szoros cipők viselése esetén. Ha a lábbeli, 
viselője számára kicsit nagy, vagy egyszerűen csak túl 
laza, akkor ez a szilikon sarokvédő a hely kitöltésével 
megakadályozza a láb kicsúszását a cipőből. Egy pár. 
Javallott: kidörzsölődés esetén.

Méretre vágható textil
védőtapasz

Tiszta gyapjúból készülő, textil tapaszok enyhítik a 
tyúkszem és a bütyök okozta fájdalmakat. A méretre 
vágható védőtapaszok a sérülésektől, horzsolásoktól, 
berepedezett bőrtől, hólyagoktól szenvedő láb érintett 
területeire helyezhetőek. A csomag 1db 22x7cm-es 
tapaszt tartalmaz. 
Javallott: kidörzsölődés, vízhólyag esetén.

Szilikon sarokvédő

Az innovatív sarokvédő egy olyan szilikon védőréteg, 
mely a cipő belső sarokívéhez illesztve, megakadályozza 
a sarok irritálódását, kidörzsölődését mind az új cipő 
betörésének időszakában, mind a lábat szűk helyre 
szorító, szoros cipők viselése esetén. Ha a lábbeli, 
viselője számára kicsit nagy, vagy egyszerűen csak túl 
laza, akkor ez a szilikon sarokvédő a hely kitöltésével 
megakadályozza a láb kicsúszását a cipőből. Egy pár. 
Javallott: kidörzsölődés esetén.

Darab Méret Kód C.n.
4 5 x 3 cms CC224 162008.8

4 Méretre vágható CC228 155806.0
Méret Kód C.n.

Egy méret CC249 157937.9

Méret Kód C.n.
Egy méret CC213 162537.3

Méret Kód C.n.
Egy méret CC268 267222.2

• 18 •
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Ultra vékony szilikon       
félbetét (testszínű)

Használatával elkerülhető a kellemetlen bőrkeményedések, 
fájdalom és égető érzés kialakulása az előlábon. 
Kimondottan ajánlott a sokat sétáló, vagy olyan 
embereknek, akik huzamosabb időt töltenek állva. 
A piacon kapható legtartósabb anyagból készülő 
termék. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

”Fashion” félbetét

Divatos kialakítású, félbetét, mely egész napos kényelmet 
és párnázottságot biztosít a lábnak. Használatával 
elkerülhető a kellemetlen tyúkszem kialakulása az 
előlábon. Kimondottan ajánlott a sokat sétáló, vagy 
huzamosabb időt állva töltő embereknek. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Méret Kód C.n.
Egy méret CC241 157926.3

Méret Kód C.n.
Egy méret CC242 157927.0

Méret Kód C.n.
Egy méret CC257 196297.3

• 19 •
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Extra vékony félbetét (átlátszó)

Ki mondta, hogy a magas sarkú cipő viselése nem lehet fájdalommentes? Ez az extra vékony mini talpbetét még 
egy fárasztó, tevékeny napon is kényelmet és rugalmasságot biztosít a talpnak, ezzel megelőzve a fájdalomérzet 
kialakulását. Hihetetlenül kényelmes és nem csúszkál. Lemosható és újra használható. Magas sarkú cipőhöz is 
ideális. Egy méretben kapható. Egy pár. 
J avallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.



Anatómiai kialakítású félbetét

Ez az anatómiai kialakítású félbetét alápárnázza a talpat 
és az anatómiailag ideális helyükön tartja a lábujjakat.        
A talpbetétet biztosítja a testsúly egyenletes elosztását 
a talp egész területén. Azzal, hogy ideális alátámasztást 
biztosít a lábközépi ívnek, enyhíti az előlábat érő túlzott 
nyomás miatt létrejövő fájdalmat. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Kényelmet nyújtó félbetét

Eloszlatja a járás folyamata során a talpra nehezedő 
nyomást, ezzel megkíméli a metatarsust (lábközepet). 
40%-kal enyhíti a testet érő rázkódást és rendszeres 
használatával csökkenthető a láb-, térd- és            
csípőfájdalom. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

”Sport” félbetét

Bármilyen sporttevékenység végzéséhez ajánlott. 
Egész napos kényelmet és párnázottságot nyújt a                          
lábnak. Használatával elkerülhető a kellemetlen tyúkszem 
kialakulása az előlábon. Kimondottan ajánlott a sokat 
sétáló, vagy huzamosabb időt állva töltő embereknek. 
Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Harántemelő félbetét metatarsal
párnával

Kellemes anyagsűrűsége, rugalmassága és kiváló          
tulajdonságai alkalmassá teszik ezt, az esztétikus                  
kialakítású talpbetétet a testsúly egyenletes elosztására 
a talp egész területén. Azzal, hogy ideális alátámasztást 
biztosít a lábközépi ívnek, enyhíti az előlábat érő túlzott 
nyomás miatt létrejövő fájdalmat. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Méret Kód C.n.
Egy méret CC204 396804.1

Méret Kód C.n.
Egy méret 2600 163019.3

Méret Kód C.n.
Egy méret CC243 157928.7

Méret Kód C.n.
S CC201S 396770.9

L CC201M 396788.4

• 20 •
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Szilikon csúszásgátló

Csúszásgátló felülete megakadályozza a láb csúszkálását 
a cipőben. Kimondottan női nyitott cipőkbe, szandálokba 
ajánlott. Újra használható, egy méretben kapható.                        
A legjobb tapadás elérése érdekében mindennapi 
tisztítása, lemosása javasolt. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Metatarsal párna lábujjhurokkal

Ez a különösen puha, testszínű metatarsal párna 
elősegíti a talpi bőrkeményedések és a tyúkszem 
megelőzését és megszüntetését, csökkenti a                                      
súlyhordozás káros hatásait, enyhíti a huzamosabb      
gyaloglás során  az előlábban fellépő fájdalmat.                
Bal és jobb lábra egyaránt alkalmazható.  Egy pár. 
Javallott: tyúkszem és bőrkeményedés, metatarsal       
(lábközép) problémáinak esetén.

Zselés lábujjvédő szandálba

Megakadályozza a lábujjközti résszel rendelkező            
szandálokban fellépő, a nagylábujj és a második lábujj 
közötti súrlódás, kényelmetlen érzet kialakulását. A termék 
öntapadós területe megkönnyíti a fel- és áthelyezést 
másik szandálba. Első használat során távolítsuk el a 
sima felületen található átlátszó réteget és ragasszuk a 
terméket a szandál lábujjak közt húzódó részére.             
Egy pár. 
Javallott: kidörzsölődés, metatarsal (lábközép) 
problémáinak esetén.

Metatarsal párna lábujjhurokkal

Ez a különösen puha, testszínű metatarsal párna 
elősegíti a talpi bőrkeményedések és a tyúkszem 
megelőzését és megszüntetését, csökkenti a                                            
súlyhordozás káros hatásait, enyhíti a huzamosabb      
gyaloglás során  az előlábban fellépő fájdalmat.                   
Bal és jobb lábra egyaránt alkalmazható.  Egy darab. 
Javallott: bőrkeményedés, metatarsal (lábközép) 
problémáinak esetén.

Méret Kód C.n.
Egy méret CC263 229981.8

Méret Kód C.n.
Egy méret CC220 156336.1

Méret Kód

Egy méret CC294

Méret Kód C.n.
Egy méret CC207 396937.6

• 21 •
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nº Méret Kód C.n.
19-25 S CC280S 267596.4

25-33 M CC280M 267595.7

33-39 L CC280L 267594.0

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC281S 267225.3

38-40 M CC281M 267224.6

41-43 L CC281L 267223.9

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC282S 267593.3

38-40 M CC282M 267592.6

41-43 L CC282L 267590.2

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC212S 398628.1

38-40 M CC212M 399170.4

41-43 L CC212L 162032.3

Sarokék oldalsó (laterális)
sarkanytú kezelésére

Ezt a sarokéket arra tervezték, hogy enyhítse 
és kezelje a különböző sarok-, térd- és csípőbánt-
almakat. Hatékonyan csökkenti a járás során a testet 
érő rázkódást a saroktól egészen a hátig. Egy pár. 
Javallott: sarkanytú esetén.

Sarokék puha szilikonból

A megelőzésre szánt, kettős sűrűségű, extra puha 
szilikon sarokék használatával kezelhető a visszatérő
sarok nyáktömlőgyulladás. A különösen puha szilikon 
rész körül öleli az érzékeny sarkat. Egy pár. 
Javallott: sarkantyú esetén.
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Varus - Valgus sarokék

Ez a sarokék biztosítja a láb stabilitását és helyes 
tartását. A termék elsősorban gyermekek számára készül. 
A sarokék felső részét használat előtt ajánlott enyhén 
behintőporozni, hogy csökkentsük súrlódását a talppal. 
Fontos, hogy a sarokék alját ne érje hintőpor, mert az 
csökkentheti a tapadását a cipőben. Egy pár. 
Javallott: varus/valgus deformitás esetén.

Rázkódáselnyelő sarokék

Ideális a sarokbántalmak megelőzésére és kezelésére. 
Hatékonyan csökkenti a boka- és csípőízületet, 
keresztcsontot érő terhelést és segít a túlterhelt                             
ínszalagok és izmok lazításában. Használata azoknak 
ajánlott, akik sokat gyalogolnak, illetve lábukat komoly 
fizikai igénybevételnek teszik ki. Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.



nº Talla/Size Ref. C.n.
19-25 S CC280S 267596.4

25-33 M CC280M 267595.7

33-39 L CC280L 267594.0

nº Talla/Size Ref. C.n.
35-37 S CC281S 67225.3

38-40 M CC281M 267224.6

41-43 L CC281L 267223.9

nnnººº TTTaaallllllaaa///SSSiiizzzeee RRReeefff... CCC...nnn...
19-25 S CC280S 267596.4

25-33 M CC280M 267595.7

33-39 L CC280L 267594.0

nnnººº TTTaaallllllaaa///SSSiiizzzeee RRReeefff... CCC...nnn...
35-37 S CC281S 267225.3

38-40 M CC281M 267224.6

41-43 L CC281L 267223.9
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nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC214S 156226.5

38-40 M CC214M 156227.2

41-43 L CC214L 156228.9

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC215S 161984.6

38-40 M CC215M 162529.8

41-43 L CC215L 161992.1

nº Méret Kód C.n.
35-37 S 2701 163020.9

38-40 M 270222   163021.6

41-43 L 2703 163023.0

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC211S 156222.7

38-40 M CC211M 156223.4

41-43 L CC211L 156225.8

Sarkantyúpárna kivehető         
sarokmaggal

A COMFORSIL sarkantyúpárna kivehető, kör alakú része 
lehetővé teszi, hogy a nyomásra érzékeny sarkantyú a 
kivágott üregbe kerüljön, így tehermentesíti az említett 
területet és elősegíti a testsúly egyenletes elosztását 
az érintett területen. Egy pár. 
Javallott: sarkantyú esetén.

Teljes kényelmet nyújtó sarokék

Eloszlatja a járás folyamata során a talpra nehezedő
nyomást, ezzel megkíméli a metatarsust (lábközepet). 
40%-kal enyhíti a testet érő rázkódást és                      
rendszeres használatával csökkenthető a láb-, térd- és            
csípőfájdalom. Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.

Szilikon sarokék

Ez a különösen puha COMFORSIL sarokék, a sarok 
anatómiai alátámasztásával, nagy hatékonysággal 
csökkenti a boka- és csípőízületet, keresztcsontot érő
terhelést. Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.

Sarkanytú sarokék

Ez a hosszú élettartamú COMFORSIL sarokék 
nagy hatékonysággal csökkenti a boka- és 
csípőízületet, keresztcsontot érő terhelést. Kimon-
dottan ajánlott sarkantyú, talp fasciitis (plantar 
fasciitis) és egyéb    sarokbántalmak kezelésére, 
melyek a láb túlterheltségéből fakadnak. Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis) esetén.
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U-alakú rázkódáscsökkentő
sarokék

Gyorsan enyhíti a sarokfájdalmakat, megvédi a sarkat 
az ütésektől, rázkódástó és javítja a járás közbeni       
stabilitást. Eloszlatja a nyomást az érzékeny területekről 
és stabil helyzetben tartja a sarkat. A cipőben kevés 
helyet foglal. Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis), esetén.

Szilikon sarokemelő

Segítségével korrigálható a lábak hosszúsága közötti 
eltérés és a sarkat érő sokkhatások 40%-át elnyeli. 
Mindennapos használatra alkalmas. 3,  5 és 
8mm-es vastagságban kapható. 
Javallott: dysmetria (koordinációs zavar) esetén.

Vastagság Kód C.n.
3 mm. CC247 S 157932.4

5 mm. CC247 M 157934.8 

8 mm. CC247 L 157935.5
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nº Méret Kód C.n.
35-39 S CC216S 156229.6

40-47 L CC216L 156330.9

Differenciált anyagsűrűségű 
sarkantyúpárna

A különböző anyagsűrűségű sarkantyúpána elasztikus 
megtámasztással kiválóan alkalmas az osteoarthritis és 
a diabéteszes láb kezelésére, mert enyhíti a járás soán 
a lábat érő sokkhatást. A még kényelmesebb viselés 
érdekében kis bemélyedés található a sarokrészen.   
Egy pár. 
Javallott: íngyulladás (tendinitis), diabéteszes 
láb           esetén.

Sarokék kivehető           
sarokmaggal

Kiválóan alkalmas, a bizonyos helyzetekben erős fájdalmat 
kisugárzó sarkanytú kényelembe helyezésére. A kivehető
sarokmag kialakítása révén nem fordul el a sarokékben. 
Segítségével csökkenthető a bokaízületet és a gerincet 
érő terhelés, mivel elnyeli a járási folyamat során fellépő
rázkódást. Egy pár. 
Javallott: sarkantyú esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC324S 157247.9

38-40 M CC324M 157249.3

41-43 L CC324L 157250.9

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC314S 154247.2

38-40 M CC314M 154248.9

41-43 L CC314L 154249.6
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Pihentető talpbetét

Ez a talpbetét, bordázott területeivel, folyamatos mik-
romasszázsban részesíti a fáradt lábakat az igénybevett 
területeken, nevezetesen a saroktájékon és az előlábon. 
A speciális, rázkódáselnyelő zónák csillapítják a lábfej 
fájdalmait, segítenek megakadályozni a bőrkeményedések 
kialakulását és csökkentik az izmokat és ízületeket érő
terhelést. Egy pár. 
Javallott: diabéteszes láb, metatarsal (lábközép) 
problémáinak esetén.

“Step Easy” vékony talpbetét

A különösen puha, bőrszínű Step Easy talpbetét legfon-
tosabb ismérve a kényelem és a megelőzés. A hosszanti 
irányú boltívnek és a sarokmagasításnak köszönhetően 
ez a talpbetét képes a sarkat érő erőhatások 40%-át 
elnyelni. Használata olyan személyek számára javallott, 
akik sokat gyalogolnak, illetve huzamosabb időt töltenek 
álló helyzetben. Egy pár. 
Javallott: diabéteszes láb, metatarsal (lábközép) 
problémáinak esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC210S 398552.9

38-41 L CC210L 156221.0

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC208S 155818.3

38-40 M CC208M 155819.0

41-43 L CC208L 156220.3

44-46 XL CC208XL 229987.0

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC203S 155807.7

38-40 M CC203M 155808.4

41-43 L CC203L 155809.1

44-46 XL CC203XL 155810.7

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC205S 155811.4

38-41 L CC205L 155813.8

3/4-es harántemelő talpbetét

Ez   a kifejezetten nőknek ajánlott szilikon talpbetét 
beépített metatarsal párnával van ellátva, ami tökéletes 
lábközépi ívet ad a lábnak és megakadályozza a  túlzott 
nyomás miatt létrejövő bőrkeményedések kialakulását. 
Kiváló megoldás a keskeny, szűk, magas sarkú cipők 
okozta fájdalom elkerülésére. Tartósan kiegyenlíti az 
ínszalagokat és izmokat érő nyomást. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

3/4-es szilikon talpbetét

Kellemes anyagsűrűsége, rugalmassága és kiváló            
tulajdonságai alkalmassá teszik ezt az esztétikus 
kialakítású talpbetétet a testsúly egyenletes elosztására 
a talp egész területén. A középső, hosszanti boltív 
mérsékelt magasítása révén hatékony alátámasztást 
biztosít az ínszalagoknak, ízületeknek és az izmoknak 
és kiegyenlíti a talpra irányuló nyomást. Egy pár. 
Javallott: varus/valgus deformitás, lúdtalp, magas boltív 
esetén.
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Plantillas Diabetic Total Care
Fabricadas en dos capas de silicona de distinta densidad. La primera capa en silicona extrablanda y la segunda capa de mayor densidad y con zonas 
de descarga anti-impacto, que amortiguan los puntos de carga y las zonas de presión, consiguiendo un reparto uniforme de los mismos. Proporcionan 
alivio al evitar la presión del talóny los metatarsos. Especialmente indicadas para pies cansados, débiles y delicados.

Diabetic Total Care Insoles
This new family, dedicated to diabetic foot care, is a new range of products where we have made a great innovation job in order to find the products 
the most suitable for the care and comfort of the diabetic persons feet.

“Antistressz” szilikon talpbetét

Innovatív felszínének köszönhetően egész nap élénkítő
masszázsban részesíti a talpat és ezzel egyidejűleg 
fokozza a terület vérkeringését. Ergonomikus                    
kialakítása révén ez a talpbetét képes a gyaloglással 
járó rázkódás 40%-át elnyelni és ezzel kímélni az                    
igénybevett lábakat. Csökkenti az ízületek megterhelését 
és megszünteti a fájdalmat. Kézi mosás és levegőn 
szárítás után újra  felhasználható, hosszú élettartamú 
termék. Méretre vágható, a csomag tartalmazza a 
méretre vágási útmutatót. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.
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Méret Kód C.n.
Női CC266 163017.9

Férfi CC265 163018.6

Méret Kód C.n.
Női CC260 229986.3

Férf CC261 229985.6

Teljes kényelmet nyújtó szilikon 
talpbetét

Eloszlatja a járás folyamata során a talpra nehezedő
nyomást, ezzel megkíméli és kényelembe helyezi a 
metatarsust (lábközepet) és a sarkat. 40%-kal enyhíti 
a testet érő rázkódást és rendszeres használatával 
csökkenthető a láb-, térd- és csípőfájdalom. Női és férfi 
változatban kapható és méretre vágható. Egy pár. 
Javallott: metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

Kettős sűrűségű női talpbetét

A teljes ortézis enyhébb anyagsűrűségű szilikon sarok 
és lábközépi része biztosítja a maximális kényelmet és 
a nyomás csökkentését azokon a területeken, ahol a 
talp fokozottabb megterhelésnek van kitéve. Anatómiai 
kialakítása révén a járás során a talpat alápárnázza és 
megtámasztja. Ideális lábfáradtság, csökkent izomtónus 
kezelésére, vagy sebészeti beavatkozás utáni                    
rehabilitáció során. Egy pár.
Javallott: magas boltív (Friedreich-talp), lúdtalp,           
metatarsal (lábközép) problémáinak esetén.

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC209S 396952.9

38-40 M CC209M 396960.4

41-43 L CC209L 396978.9

44-46 XL CC209XL 397281.9

nº Méret Kód C.n.
35-37 S CC286S 339533.5

38-40 M CC286M 339532.8

41-43 L CC286L 339530.4
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[Masszírozó felszín][Masszírozó felszín]

Kettős sűrűségű talpbetét

Az enyhébb anyagsűrűségű szilikon sarok- és lábközépi 
része biztosítja a maximális kényelmet és a nyomás 
csökkentését azokon a területeken, ahol a talp fokozottabb 
megterhelésnek van kitéve. Anatómiai kialakítása révén 
a járás során a talpat alápárnázza és megtámasztja. Ideális 
lábfáradtság, csökkent izomtónus kezelésére, vagy se-
bészeti beavatkozás utáni rehabilitáció során. Egy pár.
Javallott: talpi bőnye gyulladás (plantar fasciitis), magas 
boltív (Friedreich-talp), lúdtalp, metatarsal (lábközép) 
problémáinak esetén.



Közepes sűrűségű Nagy sűrűségű Rögzítés Vastagság

PRO4030 PRO4031 Öntapadó réteg nélkül 3mm. / 1/8´

PRO4050 PRO4051 Öntapadó réteg nélkül 5mm. / 3/16´

PRO4230 PRO4231 Öntapadó réteggel 3mm. / 1/8´

PRO4250 PRO4251 Öntapadó réteggel 5mm. / 3/16´

Darab Kód C.n.
Pár CC250 163001.8 

Derecho/Right CC251 163002.5 

Izquierdo/Left CC252 163003.2

Darab Kód nº C.n.
Pár CC354XS 23-24 159562.1

Párr CC354S 25-26 159563.8

Pár CC354M 27-28 159564.5

Pár CC354L 29-30 159565.2

Pár CC354XL 31-32 159567.6
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Szilikon lapok 
(professzionális felhasználásra)

Különböző vastagságú, sűrűségű és borítású, öntapadó réteg 
nélküli, vagy azzal ellátott kiszerlésben kapható. Sűrűsége az 
emberi test lágy szöveteihez hasonló. Ezek az egyedülálló szilikon 
lapok biztosítják a súly, a nyomás és a terhelés természetes és 
egyenletes eloszlását. Használatukkal elkerülhető az ízületek túlzott 
megterhelése, súrlódása és kopása.

Használata javallott, ha egy olyan anyagra van szükség, amely 
részleges, vagy teljes párnázottságot képes biztosítani a nagy 
nyomásnak és igénybevételnek kitett területeknek. A lapok 
hidrofóbok, tehát víz- és izzadtságtaszítóak és garantáltan 10-szer 
légáteresztőbbek, mint bármely poliuretán termék. 

Éjszakai hallux valgus sín

Éjszakai sín a fájdalmak enyhítésére és a láb helyes 
pozícióban tartására. Hallux valgus műtét utáni,             
rehabilitációt segítő   kellék. A   folyamatos   gyógyulás 
elősegítése érdekében a megfelelő pozícióban                               
nyugalomba helyezi a nagylábujjat. Szabályozható, 
tépőzáras kivitelezés. Egy méretben kapható. 
Javallott: befordult nagylábujj (hallux valgus) esetén.

Szilikon talpbetét babáknak

A 100% szilikonból készülő, kimondottan gyermekek 
számára megalkotott talpbetét kissé késleltetve nyeri 
vissza eredeti alakját, hogy ne akadályozza a                        
gyermeket a szabad mozgásban. Ezek a talpbetétek 
segítenek kialakítani viselőjük helyes lábtartását.                 
A gyermek mozgása és növekedése során biztosítják a 
láb megfelelő tartását. 
Javallott: varus/valgus deformitás, lúdtalp, magas boltív 
esetén.

PÁRNÁZOTT 
BELSŐ RÉSSZEL 

ELLÁTVA
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Jobb

Bal

Sterilizálható és 
méretre vágható

Új



Kiemelkedő fejlesztéseket végeztünk, hogy kialakítsuk a legnagyobb

kényelmet nyújtó, legmegfelelőbb talpbetéteket a diebéteszes lábra. 

Megalkottuk a kimondottan diabéteszes lábra ajánlott termékeinket.

Szilikon lábujjtámasz 
diabéteszes lábra

A különösen puha szilikon a válasz arra, hogy hogyan enyhíthető a 
kalapácsujj és a karom állású ujjak okozta fájdalom és 
kényelmetlenség. Kimondottan vérkeringési problémákkal küzdő
személyeknek készült. Ez az ötletes kis sín tökéletesen illeszkedik a 
lábujjak mögötti barázdába és teljesen kitölti azt és alátámasztja a 
deformált lábujjakat, így megakadályozva további elváltozások                                              
kialakuását. A két kitámasztó fül ideális helyén tartja a lábujj támaszt. 
Jobb és bal lábra is kapható. Mosás után célszerű behintőporozni.                              
Egy darab/csomag. 
Javallott: kalapácsujj esetén.



ensidad y con zonas de descarga anti-impacto, que amortiguan los puntos de carga y las zonas de presión, consiguiendo un reparto uniforme de los 
mismos. Proporcionan aliviiio al eeevitar la presión del talóny los metatarsos. Especialmente indicadas para pies cansados, débiles y delicados.

Diabetic Total Care Insoles
TTThhhis new family, dedicated to diabetic   foot   car , i  a new range of products where we have made a great innovation job in order to find the products 
the mos  suit ble for the care and comfort of the diabetic persons feet.

Lábhintőpor
Bármilyen bőrtípusra és cipő szagtalanítására 
használható. Azonnal felszívja a nedvességet 
és megszünteti a kellemetlen szagokat.OLOGÍA: 
Hiperhidrosis.

Lábkrém berepedezett 
sarkakra

Gyógyítja és regenerálja a kiszáradt, durva 
és berepedezett sarokbőrt. Szalicilsavat,             
karbamidot, glicerint és aloe verát tartalmaz.

Kód Termék C.n.
CC283 Hidratáló lábkrém 346920.3

CC291 Lábnyugtató krém 346921.0

CC292 Izzadásgátló lábkrém 346922.7

Kód Termék C.n.
CC305 Lábhintőpor 153293.0 

CC304   Lábkrém berepedezett sarkakra    153292.3

• 29 •

Hidratáló lábkrém  
száraz bőrre

Egyedülálló összetevőinek (Karité-olaj,                 
E vitamin) köszönhetően puhítja és              
hidratálja a lábat.

Izzadásgátló lábkrém
Szabályozza a lábizzadást, ezzel elősegítve 
lába ideális pH értékének megtartását. 

Lábnyugtató krém
Nyugtatja a fáradt, bedagadt, irritálódott 
lábakat.
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Zselés talpbetét bőr bevonattal 
és nyomáselnyelő zónákkal

100% természetes bőrrel borított, különböző sűrűségű 
talpbetét. Az enyhébb sűrűségű zónák segítségével 
csökkenti a sarkakat és a lábközépi részt érő                
megterhelést. Gyenge, fáradt és érzékeny lábakra          
ajánlott. Egy pár. 
Javallott: talpi bőnye gyulladás (plantar fasciitis), lúdtalp 
magas boltív és metatarsal (lábközép) problémák 
esetén.

nº Kód Méret C.n.
35-37 CCF319S S 155463.5

38-40 CCF319M M 155464.2

41-43 CCF319L L 155466.6

44-47 CCF319XL XL 155467.3

nº Kód Méret C.n.
35-37 CCF323S S 156290.6

38-40 CCF323M M 156291.3

41-43 CCF323L L 156292.0

44-47 CCF323XL XL 156293.7

Zselés talpbetét nyomáselnyelő 
zónákkal

Differenciált sűrűségű talpbetét. Az enyhébb sűrűségű 
zónák segítségével csökkenti a sarkakat és a lábközépi 
részt érő megterhelést. Gyenge, fáradt és érzékeny 
lábakra ajánlott. Egy pár. 
Javallott: talpi bőnye gyulladás (plantar fasciitis), lúdtalp 
magas boltív és metatarsal (lábközép) problémák 
esetén.

Új

Dinamikus zselés 3/4-es talpbetét

Poliuretán habból készült, puha anyaggal bevont talpbetét. A belső zselés réteg elősegíti a talpbetét alkalmazkodását 
a talphoz, a talp formájának felvételét. Első használat során helyezze a talpbetétet a cipőjébe és gyalogoljon legalább 
30 percet. Ezzel a formázódási folyamat lezárul és a talpbetét felveszi lábának egyedi formáját és nyomáselosztását, 
készen áll a rendszeres használatra. Kimondottan ajánlott sporttevékyenységhez, hosszas gyalogláshoz, vagy huzamosabb 
állva töltött idő eltöltéséhez. Különleges kialakításának köszönhetően ez a talpbetét már az első használat során is 
kiválóan illeszkedik a talphoz. Ideális sportcipőkbe, vagy utcai cipőkbe.

Automatikusan felveszi a talp egyedi formáját és                   
természetes nyomáseloszlását!

nº Méret Kód

34-40 S CC300S

41-44 L CC300L
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Átlátszó szilikon termékek

Puha, átlátszó szilikon gél termékek nyomás elnyelő zónákkal, 
hogy enyhítsék a túlterhelt területek fájdalmát és csúszásgátló 
réteggel, hogy mindig a helyükön maradjanak. Öntapadó 
oldaluknak és ultra vékony kivitelüknek köszönhetően tökéletesen                  
illeszkednek a cipőbe. Mosás után újra használhhatóak. 

Darab Kód Típus
1 pár CC315 Sarokpárna

1 pár CC316 Metatarsuspárna

4 darab CC317 Védőpárna az érzékeny területekre

1 pár CC318 Sarokvédő

CC
31

7

CC
31

8

CC
31

5

CC
31

6

Szövettel bevont 3/4-es szivacs talpbetét

Extra vékony talpbetétek, melyek bármilyen típusú cipőbe, akár nyitott 
szandálba, vagy magassarkú cipőbe is illeszthetőek. Az öntapadó 
rétegük kiváló tapadásának kőszőnhetően nem mozdulnak el a cipőben.  
Hosszú élettartamú és kőnnyen tisztítható termék. Barna és bézs                            
színben kapható. Első használat előtt távolítsa el a védőfóliát és az 
őntapadó felületet illessze a cipő talpához. Egy pár

nº Méret Kód Szín
37-38 S CC333S Bézs

39-40 L CC333L Bézs

37-38 S CC334S       Barna

39-40 L CC334L       Barna

Új
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Műtét utáni rehabilitációs cipő

Műanyag talppal és rögzítő tépőzárakkal ellátott cipő, 
mely stabil megtámasztást és kényelmet biztosít. Talpa 
merev és csúszásmentes, így maximális biztonságot 
nyújt. Tulajdonságai kiválóan alkalmassá teszik a műtét, 
vagy lábtörés utáni viselésre. A cipő nyelvének                            
helyzete módosítható a még nagyobb kényelem elérése 
érdekében.

Rugalmas cipőfűző amit nem 
szükséges megkötni

Bármilyen cipőbe használható elasztikus fűző.                     
A biztonságos gyaloglás érdekében kifejlesztett 
cipőfűző, mellyel felnőttek és gyermekek számára                          
egyeránt egyszerűvé válik a cipő fel- és 
levétele. Két pár/csomag.

Méret Kód

Egy méret CC307

Méret Kód

XS PRO0442XS 

S PRO0442S 

M PRO0442M

Méret Kód

L PRO0442L 

XL PRO0442XL 

XXL PRO0442XXL

Szilikon kéztréner

100% szilikonból készült, különböző sűrűségben 
kapható, bőr színű (enyhébb sűrűségű) és fehér 
színű (nagyobb sűrűségű) kéztréner. Javítja a  
zsibbadt karok vérkeringését és megnyugtatja a fáradt 
karokat. Szappanos vízzel tisztítható és hintőporral 
kezelendő.

[Extra lágy sűrűségű] [Lágy sűrűségű] 

Sűrűség Kód Darab Keménység

Lágy CC309 1 Shore A (5-7)

Extra lágy CC310 1 Shore 00 (35-38)

1 lágy + 1 Extra lágy CC311MIX 2 -
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e for the care and comfort of ttt    he diabetic persons feet.
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Vízálló gipszvédő

Tökéletes védelmet nyújt a gipszben, vagy egyéb 
kötésben lévő végtagoknak fürdés, tisztálkodás 
közben. A belsö szilikon csík garantálja a rögzítést és                                                                       
megakadályozza a víz beáramlását a bemeneti nyíláson. 

Határozottan húzza szét a rugalmas 
bemeneti nyílást!

1

A sérült végtagot óvatosan helyezze 
a gipszvédőbe!

2

Kód Típus Méret
CC356XS Teljes kar - gyermek XS

CC356S Teljes kar S

CC356L Teljes kar L

CC357XS                 Alkar - gyermek                 XS 

CC357S             Alkar               S

CC357L             Alkar                L

CC358XS Teljes láb - gyermek XS

CC358S Teljes láb S

CC358L Teljes láb  L

CC359XS         Fél láb (térdig) - gyermek          XS

CC359S        Fél láb (térdig)       S

CC359L        Fél láb (térdig)                                           L

PAMUT BÉLÉSSEL

MANTIENE S 
SZÁRAZON TARTJA A GIPSZET ÉS A 
KÖTÉSEKET

RUGALMAS ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ

Új!
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Az innovatív HYDROGEL sarokvédő tulajdonképpen egy 
olyan szilikon védőréteg, mely a cipő belső sarokívéhez 
illesztve, megakadályozza a sarok irritálódását,                             
kidörzsölődését mind az új cipő betörésének időszakában, 
mind a lábat szűk helyre szorító, szoros cipők viselése 
esetén. Ha a lábbeli, viselője számára kicsit nagy, vagy 
egyszerűen csak túl laza, akkor ez a szilikon sarokvédő, a 
hely kitöltésével megakadályozza a láb kicsúszását a 
cipőből. Egy méretben kapható. Egy pár.

Az első és második lábujj között viselendő, különösen puha 
HYDROGEL lábujjkitámasztó használatával hatékonyan 
megelőzhető a dörzsölődés miatt létrejövő tyúkszem                  
kialakulása az érintett területen. Ideális a bütyökműtét 
után, a nagylábujj rehabilitációja során. Egy pár.

Kód Méret Darab

613001  Kicsi 2 darab

613002 Közepes 2 darab

613003 Nagy 2 darab

Kód Méret Darab

Egy méret 1 pár

Szilikon sarokvédő Lábujjkitámasztó

AF HYDROGEL OK  11/2/09  11:32  Página 3

624000 
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Minden mosás és 
levegőn szárítás

után javallott 
enyhén 

behintőporozni.



A hagyományos PLANSIL sarokék kimondottan a bursitis 
(nyáktömlő gyulladás), sarokcsont apofizitis (calcaneal 
apophysitis) és Achilles ínhüvelygyulladás kezelésére 
alkalmas. Hatékonyan csökkenti a boka- és csípőízületet, 
keresztcsontot érő terhelést és segít a túlterhelt ínszalagok és 
izmok lazításában a láb hátsó területén. Használata olyan 
személyek számára javallott, akik sokat gyalogolnak, illetve 
lábukat komoly fizikai igénybevételnek teszik ki.

Ez a PLANSIL sarokék biztosítja a láb stabilitását és 
helyes tartását. A termék elsősorban gyermekek számára 
készül.

Kód Nº Méret Darab

300200 27-34 Kicsi 1 pár 

300202 34-40 Közepes 1 pár

300201 40-47 1 pár

Kód Nº Méret Darab

300301 19-25 Kicsi 1 pár 

300302 25-33 Közepes 1 pár 

300303 33-39 Nagy 1 pár

A sarokékek felső

részét a kidörzsölődés 

elkerülése érdekében 

ajánlott hintőporral 

kezelni. 

V arus-V a  lgus sarokék R ázkódáselnyelő sarokék

AF PLANSIL  OK  11/2/09  11:35  Página 9

Nagy
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PLV RENDELHETŐ ELADÁSHELYI REKLÁMANYAGOK
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