


WŁAŚCIWOŚCI OBUWIA DR ORTO

• Obuwie dedykowane jest osobom ze stopami wrażliwymi, w tym cierpiącym na zespół stopy cukrzycowej, a także 
dotkniętym zmianami reumatoidalnymi stóp. Obuwie Dr Orto posiada cechy funkcjonalno - zdrowotne, kształty i 
wymiary wnętrza są idealnie dostosowane do potrzeb i wymagań stóp osób chorych.

• W obuwiu Dr Orto dzięki zastosowaniu kopyta o dużej tęgości powstało obszerne wnętrze buta, a więc cholewka nie 
ociera stopy w żadnym miejscu. Szeroki i wysoki czubek pozwala na swobodne ułożenie palców i eliminowanie 
ewentualnego urazu. Podwyższona tęgość gwarantuje osobom
o opuchniętych stopach komfort użytkowania.

• W obuwiu Dr Orto zastosowano bardzo miękkie materiały włókiennicze o doskonałych właściwościach higienicznych,  
oraz podwyższonej jakości, a co najważniejsze przyjazne dla bolesnych stóp. Obuwie posiada zminimalizowaną ilość 
przeszyć i łączeń, które swoją wypukłością mogłyby uwierać stopy. 

• Obuwie Dr Orto posiada sprężystą podeszwę pochłaniającą falę uderzeniową powstałą w trakcie zetknięcia stopy 
z podłożem, co zabezpiecza przed mikrourazami.

• Większość modeli posiada również wkładkę znacznie poprawiającą komfort chodzenia. Wkładka daje odciążenie w 
miejscach największego nacisku i zapobiega powstawaniu owrzodzeń i zmian troficznych skóry. Poza funkcją 
profilaktyczną spełnia również funkcję higieniczną: umożliwia stopom oddychanie i zapobiega odparzeniom.



W wybranych wzorach Dr Orto, został zastosowany na wyściółkę miękki 
i przyjemny dla stóp materiał SILBER, wykonany w specjalnej 
technologii w oparciu o jony srebra.

• posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybiczne (hamuje rozwój bakterii, 
drobnoustrojów, pleśni, grzybów zapewniając ochronę antybakteryjną);
• neutralizuje nieprzyjemny zapach;
• ma właściwości antyalergiczne;
• zapewnia komfort termiczny, ułatwiając odprowadzenie ciepła  oraz utrzymanie temperatury 
ciała w optymalnej temperaturze 37 stopni Celsjusza;
• absorbuje wilgoć gwarantując jednocześnie optymalną ochronę stóp w trakcie długotrwałej 
eksploatacji.

Szczególnie polecany dla osób ze stopą cukrzycową.





CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA



Obuwie zostało przetestowane przez użytkowników chorych na cukrzycę, szczególnie wśród chorych 
zagrożonych i osób z zespołem stopy cukrzycowej. Badanie było przeprowadzone pod nadzorem Katedry 
i Kliniki Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie. Obuwie 
było oceniane również przez Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego. 

Na podstawie badań organoleptycznych i prób pasowności stwierdzono, iż obuwie w wysokim stopniu 
spełnia wymagania, jakimi powinno charakteryzować się obuwie przeznaczone dla osób chorych na 
cukrzycę oraz ze stopami reumatoidalnymi, a także z dużymi deformacjami stóp wrażliwych.
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„Obuwie Dr Orto swoim kształtem i wymiarem wnętrza dostosowane jest do wymagań osób ze 
stopami wrażliwymi, reumatoidalnymi i z zespołem stopy cukrzycowej.”

Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego

„...przez całe życie nie mogłam dopasować sobie wygodnego obuwia, aż do użycia obuwia Dr Orto. 
(...)Obuwie jest lekkie, bardzo wygodne, a wkładka powoduje lepszy komfort w chodzeniu.”

Danuta Zając, lat 78

“...bardzo wygodne, elastyczne i najważniejsze, że nogi się w nich nie pociły. (...) Podeszwa Dr Orto 
dawała mi pełny komfort dla stopy, która jest po operacji i wymaga szczególnej troski pod postacią 

wygodnego i lekkiego obuwia.”
J. Bogacz, lat 72
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