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Modely Při vývoji našich bot pracujeme ruku v ruce s odborníky z
oblasti ortopedie a specializovaných klinik. Rovněž tak čerpáme informace při vývoji naší obuvi ze zkušeností našich klientů a zohledňujeme
je při konceptech nových bot. Důležitými body jsou například lehká
manipulace, nízká hmotnost, komfortní nazouvání a vyzouvání boty a
rovněž velikost úchytů suchých zipů.
Podešev Aby i pacienti s omezenou mobilitou mohli bezpečně stát a
chodit, vytvořili jsme potřebně širokou nášlapnou plochu. Na základě
použitých materiálů jsou podešve nejen lehké, ale rovněž je možno je
nechat odborníkem snadno upravit dle osobních požadavků.
Materiál a profil podešve jsme koncipovali v neposlední řadě také na
základě našich dlouholetých zkušeností se zimní obuví, takže naše
podešve mají i protiskluzové vlastnosti. Všechny naše podešve jsou
díky svému složení a vlastnostem vhodné na venkovní použití.
Ekologie Materiál podešve polyuretan (PU) má vynikající ekologické
vlastnosti. Je absolutně bez freonů, a tím je neškodný pro ozónovou
vrstvu. Ve srovnání s jinými materiály podešve PU shoří bez
zbytků dioxinů a kyselých solí. Na skládkách se netoxicky rozloží.
Naše boty proto mohou být bez problémů zlikvidovány s běžným
domovním odpadem.
Kvalita a servis Garantujeme kvalitu našich značkových bot Varomed®.
Jako výrobce s vlastní výrobou v Německu kontrolujeme naše výrobky
průběžně a stále. Chceme zákazniky zásobovat rychle, z tohoto
důvodu máme v podstatě všechny výrobky Varomed® skladem.
Dodáváme v krátkých lhůtách a mnoho modelů vedeme dokonce
ve velikostech 35 až 50.
Odborný prodej Odborné obchody jsou pro nás důležitým partnerem,
neboť bez dobré rady je i třeba nejlepší bota pro problémovou nohu
možná špatná.
VOP – zajímavé pro prodejce Dodávky s možností výběru a bez
poštovného jsou témata, která jsme zakotvili v našich všeobecných
obchodních podmínkách. Prosím informujte se např. na našich webových stránkách. Vaše otázky rádi zodpovíme i telefonicky.
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Vážené dámy a vážení pánové,
velmi nás těší Váš zájem o naše produkty.
Coby výrobce střední velikosti neustále vyvíjíme a vyrábíme v našem firemním sídle v Německu obuv pro zákazníky, kteří
trpí různými problémy nohou.
V naší kolekci naleznete širokou paletu modelů obuvi pro bolestivé, náročné a citlivé nohy, nohy nosící obvazy, či mající
záněty, otoky, deformace, chybné tvary, pro nohy s diabetickým syndromem, lymfatickým, nebo lipedémem
až po peroneální ochrnutí.
Při vývojii našich produktů pracujeme ruku v ruce s odborníky z oblasti ortopedie, obchodníky s lékařskými potřebami a
specializovanými klinikami. Rádi zahrneme do našich konceptů také Vaše konstruktivní tipy a návrhy
na zlepšení. Kontaktuje nás. Mobilita je součástí kvality života. Prostřednictvím našich produktů chceme zlepšit mobilitu
našich zákazníků a zvýšit tak tím kvalitu jejich života!

Martin Hübner, ředitel
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Přehled produktů
TERAPEUTICKÁ

58907 GRENOBLE

58909 TORUN

58890 LUGANO

58892 GENF

31882 ISTANBUL

58882 GÖTEBORG

58881 STOCKHOLM

58880 MALMÖ

58900 IBIZA

58906 BALI

58908 KOPENHAGEN

60470 HAMBURG

60870 RIMINI

60510 PARIS XXL
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60450 RIJEKA XXL

61211 MYKONOS

61221 KRETA

60922 PARMA

60882 FLORENZ

60410 ROMA XXL

60960 LINDAU

60420 DUBLIN XXL

60930 GARMISCH

60460 MERAN XXL

60910 MERAN

61920 GENUA-Šíře F

31920 GENUA-Šíře H

60920 GENUA-Šíře L

60925 GENUA Zimní

60928 GENUA Zimní 2

60924 LONDON

60929 LONDON Zimní

60970 INNSBRUCK

60990 WELS
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06375 MARIA

04375 MIA

06325 ISABELLE

04325 YVONNE
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79702 MOSKAU

77701 SEVILLA
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79251 SIENA

76211 MAASTRICHT

61251 SYMI

31321 SALZBURG

31521 BREGENZ

31311 STRASBOURG

60811 ZÜRICH

31351 ITTENHEIM

60817 ZÜRICH Zimní
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31511 HELSINKI

31316 WARSCHAU

60810 TROMSÖ

82100 MADISON

60820 VANCOUVER
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31341 PALMA

60815 TENERIFFA

79142 BUDAPEST

79151 TALLINN

79281 MADRID

76140 MINSK

77272 LAUSANNE

60710 KOKKOLA

62710 ALTA

62720 HOLMESTRAND

78120 VADUZ

78100 TIRANA

75200 KAPSTADT

82120 MEMPHIS

82110 ATLANTA

82520 DETROIT

82530 DALLAS

82510 PHOENIX

77243 TOULOUSE

87120 VENICE

77271 MARSEILLE

77351 LYON

77341 PERPIGNAN

87510 NEVILLE

77242 AVIGNON

79782 CAPRI

79261 CATANIA
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76103 AMSTERDAM

76115 BASEL

76515 LINZ

74110 MANCHESTER

74100 BERGEN

74500 UPPSALA

75510 KIEW

75500 WIEN

75515 MELBOURNE

75100 OSLO

75115 MONTREAL

75160 ESSEN

75150 BRÜSSEL

60320 lymfatické
sandál

60321 lymfatické
přední díl

60310 Lymfatická
šněrovací polobotka

77351 LYON

77341 PERPIGNAN
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vzor 31: Šíře H • Velikost v mm

Určení vhodné velikosti
Již jste se rozhodli pro model z našeho katalogu, ale
nejste si jisti, jakou velikost zvolit?
Pro určení vhodné velikosti jsou důležité dvě první
číslice z našeho pětimístného čísla výrobku. Je-li číslo
výrobku např. 31311, pak prosím pro určení velikosti
použijte tabulku tvaru 31. Rozměry měřte prosím ve
stoje na bosé noze.
Krok 1:
postavte nohu patou ke hraně knihy.
Obkreslete tvar nohy na papír.

Krok 2:
změřte délku Vaší nohy od paty až ke
špičce.
K naměřené hodnotě přidejte 5-7 mm.
V tabulce ve sloupečku a vyhledejte
nejbližší vyšší hodnotu.

Krok 3:
pro změření šířky nohy přiložte metr zcela
bez napětí na nejširší místo Vaší nohy.
Naměřenou hodnotu hledejte v tabulce ve
sloupečku e

Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

a
e

242
235

249
240

255
245

262
250

268
255

274
260

280
265

236
230

vzora 58: Šíře L • Velikost v mm Upozornění: doporučujeme objednávat o jednu velikost větší.
Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

a
e

238
245

243
250

248
255

255
260

262
265

270
270

275
275

283
280

290
285

298
290

312
300

230
240

vzor 60: Šíře L • vzora 62: Šíře L • Velikost v mm
Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

a
e

246
256

253
261

260
266

267
271

272
276

278
281

285
286

292
291

299
296

304
301

312
306

322
311

338
321

240
251

vzor 60: Šíře XXL/R • Velikost v mm
Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

a
e

246
275

253
279

260
284

267
288

272
293

278
297

285
302

292
307

299
311

304
315

312
319

322
323

338
331

240
270

vzor 61: Šíře F • Velikost v mm
Velikost 3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

a
e

234
212,3

238
215,3

243
218

248
221

250
223,9

255
226,7

258
229,4

262
232,4

268
235,3

272
238,4

228
209,1

vzor 65: Šíře K • Velikost v mm
Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

44

a
e

239
261

246
264

253
268

260
272

267
276

274
280

281
285

288
290

232
256

vzor 74, 75, 76 : Šíře L • Velikost v mm
Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

a
e

247
256

254
261

260
266

266
271

273
276

280
281

285
286

292
291

299
296

241
251

46
306
301

47
312
306

vzor 75, 76: Šíře R • Velikost v mm

video ke stažení

velikostipřepočítávací tabulka
Anglické
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3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14

Velikost 36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

a
e

247
273

254
278

260
283

266
288

273
293

280
298

285
303

292
308

299
313

241
268

46
306
318

47
312
323

vzor 77: Šíře K • Velikost v mm
Velikost 3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

a
e

232
230

237
235

242
240

247
245

250
250

254
255

258
260

263
265

268
270

272
275

7,5

8

228
225

Německé

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

351/3
36
362/3
371/3
38
382/3
391/3
40
402/3
411/3
42
422/3
431/3
44
442/3
451/3
46
462/3
471/3
48
482/3
491/3
50

vzor 78: Šíře H • Velikost v mm
Velikost 40

41

42

43

44

45

46

47

a
e

273
270

280
274

285
278

292
282

299
286

306
290

312
294

266
266

vzor 79: Šíře H • Velikost v mm
Velikost 3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

a
e

236
227

240
230

244
233

248
237

252
240

256
243

260
246

265
249

232
224

269
253

273
256

vzor 82: Šíře H • Velikost v mm
Velikost 41

42

43

44

45

46

47

48

a
e

270
255

280
257

285
260

290
265

297
270

305
275

310
280

265
252

vzor 87: Šíře K • Velikost v mm
Velikost 3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

a
e

238
227

243
232

248
237

253
242

256
247

260
252

264
257

269
262

274
267

278
272

Šíře F

Šíře K

234
222

úzká šíře obuvi

pro úzkou, štíhlou nohu

široká šíře

pro velmi silnou nebo
silně oteklou nohu

Šíře G

Šíře L

standardní šíře obuvi
pro standardní nohu

extra široká šíře

pro silně oteklou nohu nebo
nohu s obvazem

Šíře H

Šíře R

rozšířená šíře

pro širší nebo lehce
oteklou nohu

Šíře XXL

extrémní šíře

pro nohu se silnými
obvazy nebo nohu
trpící lymfatickými otoky

Materiály

a vysvětlivky

Svrchní materiály
KůžE

VELCRO
VELUR

MICRO

MESH

Kůže Používáme kůže té nejvyšší kvality od evropských
výrobců. Kůže je přírodní produkt, který odolává
opotřebení a zároveň je prodyšný. Nejvíce používáme
na naše modely kůži napa a velur. U několika modelů
používáme losí kůži, která je velmi lehká, měkká a
má velmi dobrou schopnost roztažení.
Flaušový velur s NANO impregnací
Struktura povrchového materiálu umožňuje uchycení
části suchého zipu s háčky i mimo místa, kde se
nachází jeho protikus. Impregnace působí vodo- a
špínoodpudivě, přičemž chrání stálost barvy a vlákna
materiálu. Materiál můžete prát.

streč

WONDER

DIALINO

FROTÉ

Strečový materiál Co do schopnosti přizpůsobení
se tvaru chodidla existuje jen stěží ještě lepší materiál. Chrání a zároveň obepíná citlivé a deformované
nohy, stejně jako části chodidel. Taktéž se dokáže
přizpůsobit dennímu otoku a následnému ustoupení
otoku nohou.
Wonder Textilní materiál mimořádně hebkého
vzhledu je odolný vůči opotřebení, taktéž velmi
lehce udržovatelný.

Podšívka froté Díky struktuře podobné obvazu a
vysokému podílu bavlny je froté materiál výborný
pohlcovač vlhkosti. Pro pokožku velmi příjemný
povrch má dobrou regulační schopnost tepla a vlhkosti.

Čistá střižní vlna Vedle vynikající elasticity a tvarové
stálosti je vlna extrémně odolná vůči opotřebení, je
dobře prodyšná a díky vysokému obsahu lanolinu
také samočistící. Coby přírodní produkt je také 100%
biologicky odbouratelná.
Dále má schopnost pojmout množství tekutiny odpovídající až 30% její vlastní váhy, takže v botě je stále
příjemné klima pro jejího nositele, bez ohledu
na vnější teplotu.

Meshmateriál Je mimořádně tvarově přizpůsobivý,
měkký a propustný. Tyto vlastnosti zajišťují příjemné
klima a vyrovnávání teplot u horkých chodidel.
Tento materiál lze snadno čistit a prát.

Piqué Lehká tkanina s povrchem připomínajícím
vafle je obzvláště lehká a příjemná při kontaktu s
pokožkou. Díky speciální struktuře vyniká zároveň
mimořádnou absorbční schopností.

Podšívka dialino Tato sametově jemná mikrofázní
podšívka dialino je vhodná především pro diabetiky,
protože má vysokou absorbční schopnost a zároveň
umí rychle vysychat. Má též antibakteriální vlastnosti.

Antibakteriální froté podšívka tato podšívka má antibakteriální vlastnosti dosažené ionty stříbra, které
zabraňují vzniku plísní a hub a pohlcují zápach.

Mikrovelur Materiál vyniká vysokou kvalitou a
jeho povrch lze snadno čistit. Je velmi příjemný a
mimořádně tvarově stálý.

Materiál imitující kůži Tento měkký materiál je
obzvláště odolný vůči vzniku skvrn, vůči vlhkosti,
tělesným tekutinám a je snadno otíratelný.

PIQUÉ

Podšívkový materiál

TRIKOT

Podšívka trikot Tento materiál je obzvláště jemný a
tím také velmi příjemný na nošení, přičemž má dobré
teplotní regulační vlastnosti a rychle vysychá.

Funkční vlastnosti
Naše zdravotnické produkty jsou v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745
výměnná stélka s potahem COOLMAX
COOLMAX

pamět'ový
efekt

EVA

TR

PU-podrážky Polyurethan (PU) je napěněný materiál,
kde při výrobě podrážky dojde k uvolnění milionu
vzduchových bublinek. Tyto bublinky izolují podrážku
a změkčují došlap. povrch není přesto pórovitý a
zůstává hladký, co usnadňuje další případné zpracování na protetických pracovištích. I přes svou nízkou
hmotnost vydrží vysokou zátěž.
EVA podrážky EVA je ultralehký materiál používaný
k výrobě podrážek. Kromě toho, že je lehký, je také
možno ho velmi snadno dále upravovat.
TR podrážky Jsou vyrobeny z kaučuku. Výhodou
tohoto druhu podrážky jsou dobré protiskluzové
vlastnosti a zvýšená odolnost vůči oděru.

Výměnná vložka s pamět'ovým efektem
vrstva s pamět'ovým efektem ve výměnné vkládací
vložce zajišt'uje, že se tato zformuje po sundání
obuvi do původního tvaru a tímto si uchovává svou
nárazově tlumící schopnost.

WILTEX

• vodotěsný
• větru odolný
• prodyšný

SympaTex

• vodotěsný
• větru odolný
• prodyšný

Materiály na výrobu podrážek
PU

• zabraňuje přehřátí nohou
• rychle vysychá
• odvádí vlhkost z těla
• měkký, příjemný pocit z nošení

kovové poutko

možnost
zkrácení pásku

individuální
vložky

symboly péče

cílova skupina

30

dámska

pánska

unisex

7

TERAPEUTICKÁ
OBUV

Kdy je nošení Varomed terapeutických bot smysluplné?

Jaké výhody nabízí Varomed terapeutická obuv?

• při obvazech a ovinech v důsledku zranění, ran, otoků, kožních podráždění
a / nebo zánětech

• možnost kompletního nebo širokého otevření boty pro snadné
nazutí a vyzutí obuvi

• v pečovatelských službách a domovech

• širší suché zipy umožňují snadnější otevření a zavření, obzvláště
při omezené mobilitě

• při citlivých nohách vůči bolesti a
• v průběhu pooperační péče
• při deformitách

• možnost volné regulace šířky otevření díky suchým zipům
• flexibilní přizpůsobení obuvi při zvětšení a ústupu otoků
• dostatečný prostor pro obvazy a bandáže
• nízká hmotnost

Naše terapeutická obuv poskytuje dostatek prostoru pro nemocnou nohu a současně jí zajišťuje stabilní držení.
Kromě toho jsou boty extrémně přizpůsobivé, a proto vyvíjejí malý tlak na nohu.
To přispívá k tomu, že pohyb je podporován a bolest je mírněna. Dokonce i pacienti, kteří v důsledku ran nebo otoků
musí nosit obvazy nebo ovinutí, naleznou dostatek prostoru pro své objemné nohy. Naším cílem je podporovat mobilitu,
zabraňovat opětovnému vzniku ran a napomáhat procesu hojení ran. Za účelem hygienického odstranění sekretu
rány nebo tělesných tekutin je mnoho našich terapeutických bot pratelných při 30°C.
Tyto modely jsou označeny symbolem pro praní.
Obuv s povrchovým materiálem imitace kůže nebo s podšívkou z česané vlny nelze prát. Lze je přesto čistit vlhkým
hadříkem nebo kartáčkem, vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem.

8

58907

GRENOBLE

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál imitace kůže/strečový materiál,
podšívka froté, zavírání na suchý zip, vyměnná vložka
z měkké pěny potažená COOLMAXEM,
PU-podrážka
Přednosti:
- COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
- podrážka vhodná pro venkovní nošení
- široce rozevíratelný
- streč v oblasti prstů
- omyvatelný
barva: 60/černá

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při bolestech v patní části
• při obvazech a zábalech
streč

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

COOL MAX

velikosti: 36-46, 48

tento typ je o jedno číslo menší

58909

TORUN

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál imitace kůže/strečový materiál, podšívka
froté, zavírání na suchý zip, 6mm vyměnná vložka z
měkké pěny potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- podrážka vhodná pro venkovní nošení
- lze kompletně otevřít
- omyvatelné
barva: 60/černá
tento typ je o jedno číslo menší

velikosti: 36-46, 48

Indikace:
• pooperační stavy po osteotomických korekturách v oblasti přednoží
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

9

58890

LUGANO

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka trikot, zavírání
na suchý zip, 6mm vyměnná vložka z měkké pěny
potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- podrážka vhodná pro venkovní nošení
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

velikosti: 36-46, 48, 50

52/tmavě hnědá

velikosti: 36-46, 48

tento typ je o jedno číslo menší

58892

MICRO

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

GENF

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál Mesh, podšívka froté, zavírání na
suchý zip, 6mm vyměnná vložka z měkké pěny
potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- podrážka vhodná pro venkovní nošení
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá, 31/béžová
03/vínová
tento typ je o jedno číslo menší

10

Indikace:
• pooperační stavy po osteotomických korekturách v oblasti přednoží
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech

velikosti: 36-46, 48

Indikace:
• pooperační stavy po osteotomických korekturách v oblasti přednoží
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech

velikosti: 36-44
MESH

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

31882

ISTANBUL

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál Mesh, podšívka froté, zavírání na
suché zipy, z měkké pěny potažená COOLMAXEM,
PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

58882

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při poraněních v oblasti přednoží
• při jizvách, otocích a zánětech
MESH

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře H

COOLMAX

30

velikosti: 36-43

GÖTEBORG

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál Mesh, froté podšívka, zavírání
na suché zipy, 6mm výměnná pěnová vložka
potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- podrážka vhodná pro venkovní použití
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 60/černá, 52/tmavě hnědá, 20/modrá

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při poraněních v oblasti přednoží
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech

velikosti: 36-46, 48

03/vínová

velikosti: 36-43

31/béžová

velikosti: 36-44

MESH

MESH

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

tento typ je o jedno číslo menší

11

58881

STOCKHOLM

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál Wonder, froté podšívka, zavírání na
suchý zip, 6mm výměnná pěnová vložka potažená froté,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- podrážka vhodná pro venkovní použití
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 25/námořnická modř

velikosti: 36-46, 48

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při poraněních v oblasti přednoží
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
WONDER

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

tento typ je o jedno číslo menší

58880

MALMÖ

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka trikot, zavírání na
suchý zip, 6mm výměnná pěnová vložka potažená froté,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- podrážka vhodná pro venkovní použití
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při poraněních v oblasti přednoží
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech

velikosti: 36-46, 48
MICRO

tento typ je o jedno číslo menší

12

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

58900

IBIZA

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suchý zip, 6mm výměnná pěnová
vložka potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- podrážka vhodná pro venkovní použití
- k dostání jako jednotlivý kus
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá, 25/námořnická modř

velikosti: 36-46, 48

tento typ je o jedno číslo menší
s patním páskem jako sandál

58901 patní pásek

• objednává se samostatně ě•

barva: 60/černá, 25/námořnická modř

58906

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
• při poraněních nohy
VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

BALI

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, podšívka antibakteriální froté,
otvírání v nártu na suchý zip, výměnná vložka potažená
COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
- podrážka vhodná pro venkovní použití
- lze kompletně otevřít
barva: 25/námořnická modř

velikosti: 36-46, 48

tento typ je o jedno číslo menší

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
• při poranění paty

s patním páskem jako sandál
VELCRO
VELUR

58901 patní pásek

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

COOLMAX

• objednává se samostatně ě•

barva: 25/námořnická modř

58908

KOPENHAGEN

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suchý zip, výměnná vložka potažená
COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
- podrážka vhodná pro venkovní použití
- lze kompletně otevřít
barva: 25/námořnická modř
tento typ je o jedno číslo menší
s patním páskem jako sandál

58901 patní pásek

• objednává se samostatně ě•

velikosti: 36-46, 48

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
• při poranění paty
VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

COOLMAX

barva: 25/námořnická modř

13

60470

HAMBURG XXL

Šíře R - extrémní šíře
Vrchní materiál Mesh, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suché zipy křížovou technikou, 6mm výměnná
pěnová vložka potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- extrémně flexibilní v přízpůsobení se noze/objemu obvazu
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- velmi dobře sedí díky kříženému zapínání
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 20/modrá

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při silných obvazech a objemných zábalech
• po odvodňovací terapii při lymfoedémech
• při poraněních v oblasti přednoží
• při jizvách, otocích a zánětech
MESH

60870

individuální
vložky

PU

Šíře R

30

RIMINI

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suché zipy křížovou technikou,
3mm výměnná pěnová vložka potažená froté,
PU-podrážka
Přednosti:
- možnost odebrání vrchního pásku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- široce rozevíratelný
barva: 60/černá

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při poraněních v oblasti přednoží
• použití při objemných obvazech
VELCRO
VELUR

14

FROTÉ

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

60510

PARIS XXL

Šíře R - extrémní šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka trikot, zavírání na
suché zipy, 12mm výměnná pěnová vložka
potažená froté, PU-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- prodloužené zapínací pásky na suchý zip
- obzvláště velký otvor na prsty
- možnost objednání po 1 ks
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

60450

Indikace:
• pooperační stavy po osteotomických korekturách v oblasti přednoží
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při silných obvazech a objemných zábalech
• při poraněních v oblasti přednoží
• při jizvách, otocích a zánětech
MICRO

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře R

30

velikosti: 35-47

RIJEKA XXL

Šíře R - extrémní šíře
Vrchní materiál Piqué, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suché zipy, 6mm výměnná pěnová vložka
potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- prodloužené zapínací pásky na suchý zip
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 25/námořnická modř

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při poraněních v oblasti přednoží
• použití při objemných obvazech
• při jizvách, otocích a zánětech
PIQUÉ

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře R

30

15

61211

MYKONOS

Šíře F - úzká šíře obuvi
Vrchní materiál Mesh, podšívka antibakteriální froté,
gumičky, výměnná vložka potažená COOLMAXEM,
PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- COOLMAXOVÁ stélka vyrovnává teplotu
- úzká pata, přesto dost místa v přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 23/jeans

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• pro úzké nohy
MESH

61221

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře F

30

COOLMAX

KRETA

Šíře F - úzká šíře obuvi
Vrchní materiál Mesh, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suché zipy, výměnná vložka potažená
COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- COOLMAXOVÁ stélka vyrovnává teplotu
- úzká pata, přesto dost místa v přednoží
- široce rozevíratelný
barva: 60/černá

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• pro úzké nohy

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech
MESH

60922

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře F

30

PARMA

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál Mesh, podšívka antibakteriální froté,
zavírání na suché zipy, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- široce rozevíratelný
barva: 60/černá

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětec
MESH

16

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

COOLMAX

60882

FLORENZ

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál Mesh, podšívka antibakteriální
froté, nártové a patní zavírání na suchý zip,
3mm výměnná pěnová vložka potažená froté,
PU-podrážka
Přednosti:
- měkký, aktivně prodyšný vrchní materiál
- měkká patní část bez zadního opatku
- lze kompletně otevřít

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
MESH

barva: 60/černá		

60410

FROTÉ

velikosti: 36-47

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

ROMA XXL

Šíře R - extrémní šíře
Vrchní materál flauš, podšívka antibakteriální froté, zavírání
na suchý zip, 3mm výměnná pěnová vložka potažená
froté, PU-podrážka
Přednosti:
- extra široké: o 10 mm více prostoru než u šiřky L
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- široce rozevíratelný
barva: 60/černá

velikosti: 36-48, 50

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při silných obvazech a objemných zábalech
• při jizvách, otocích a zánětech
VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře R

30

17

60960

LINDAU

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka trikot, zavírání na
suchý zip, měkká pěnová vložka potažená Dialinem,
PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- široce rozevíratelné
barva: 60/černá

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
MICRO

60420

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

DUBLIN XXL

Šíře R - extrémní šíře
Vrchní materiál flauš, antibakteriální froté podšívka,
zavírání v nártu a patě suchým zipem, 3mm pěnová
vložka, PU-podrážka
Přednosti:
- extra široké: o 10mm více prostoru než u šiřky L
- měkká patní část bez zadního opatku
- možnost objednání po 1 ks
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá, 25/námořnická modř

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při silných obvazech a objemných zábalech
• při jizvách, otocích a zánětech
VELCRO
VELUR

60930

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře R

30

GARMISCH

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka trikot, zavírání na
suché zipy, 3mm pěnová vložka, PU-podrážka
Přednosti:
- pásky na suchý zip mohou být bez problémů upraveny odborníkem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- široce rozevíratelný
barva: 52/tmavě hnědá

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při silných obvazech a objemných zábalech
• při jizvách, otocích a zánětech
MICRO

18

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

60460

bez zadního zipu

lze otevřít
do kraje
podrážky

MERAN XXL

Šíře R - extrémní šíře
Vrchní materiál flauš, antibakteriální froté podšívka,
zavírání na suchý zip v nártu, 3mm pěnová vložka,
PU-podrážka
Přednosti:
- extra široké: o 10mm více prostoru než u šiřky L
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- vpředu lze kompletně otevřít
- možnost objednání po 1 ks
barva: 60/černá

60910

velikosti: 36-48, 50

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při silných obvazech a objemných zábalech
• při jizvách, otocích a zánětech
VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře R

30

MERAN

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, antibakteriální froté podšívka,
zavírání na suchý zip v nártu, v patní části na zip,
3mm pěnová vložka, PU-podrážka
Přednosti:
- dělený zadní opatek pro snadné obouvání
- možnost objednání po 1 ks
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá				
25/námořnická modř			

velikosti: 36-48, 50

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech

velikosti: 36-47
VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

19

61920

GENUA - ÚZKÁ

Šíře F - úzká šíře obuvi
Vrchní materiál flauš, antibakteriální froté podšívka,
zavírání na suchý zip, pěnová výměnná vložka
potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- úzká pata, přesto dost místa v přednoží
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- široce rozevíratelné
barva: 60/černá

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• pro úzké nohy
VELCRO
VELUR

31920

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře F

30

COOLMAX

GENUA - KOMFORTNÍ ŠÍŘE

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál flauš, antibakteriální froté podšívka,
zavírání na suchý zip, pěnová výměnná vložka
potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- COOLMAXOVÁ stélka vyrovnává teplotu
- široce rozevíratelné
barva: 25/námořnická modř

60920

GENUA

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech

velikosti: 36- 43

VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře H

30

t 35
velikos pod
vá
á
d
o
d
se
obuvi
typem 0
5892

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, antibakteriální froté podšívka,
zavírání na suchý zip, 3mm pěnová vložka,
PU-podrážka
Přednosti:
- v černé a námořnické modré rovněž k dostání jako jednotlivý kus
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- široce rozevíratelné
barva: 25/námořnická modř
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velikosti: 35-47

60/černá

velikosti: 36-48, 50

03/vínová

velikosti: 36-43

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
VELCRO
VELUR

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L

30

COOLMAX

60925

GENUA - ZIMNÍ

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál flauš, podšívka z čisté vlny, zavírání
na suchý zip, PU-podrážka, nesmí se prát
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- teple vypodšívkované
- široce rozevíratelné
barva: 60/černá

velikosti: 36-48, 50

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
VELCRO
VELUR

60928

individuální
vložky

Šíře L

PU

GENUA - ZIMNÍ 2

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka z pravé vlny,
zavírání na suché zipy, PU-podrážka, nesmí se prát
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- teple vypodšívkované
- široce rozevíratelné
barva: 25/námořnická modř, 52/tmavě hnědá
03/vínová			

velikosti: 36-47
velikosti: 36-43

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

individuální
vložky

PU

Šíře L

21

60924

LONDON

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál z imitace kůže, antibakteriální froté
podšívka, zavírání na suché zipy, 3mm pěnová
vložka, PU-podrážka, nesmí se prát
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- široce rozevíratelné
- omyvatelné
barva: 60/černá, 52/tmavě hnědá

60929

velikosti: 36-47

Indikace:
• pooperační stavy po korekturách chybného postavení nohy
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při jizvách, otocích a zánětech
• při obvazech a zábalech
• při inkontinenci
FROTÉ

PU

Šíře L

LONDON - ZIMNÍ

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál z imitace kůže, pravá jehněčí podšívka,
zavírání na suché zipy, PU-podrážka, nesmí se prát
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- teple vypodšívkované
- široce rozevíratelné
- omyvatelné
barva: 60/černá

velikosti: 36-47

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při inkontinenci
individuální
vložky

22

individuální
vložky

PU

Šíře L

60970

INNSBRUCK

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál s nano impregnací, podšívka z
pravé vlny, zavírání na suché zipy, vodotěsná
Wiltex-membrána, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží ke správnému vedení paty
- pásky na suchý zip lze individuálně zkrátit
- voděodolný vrchní materiál
- teple vypodšívkované
- široce rozevíratelné
barva: 60/černá			

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest

velikosti: 36-48, 50
MICRO

60990

individuální
vložky

PU

Šíře L

WILTEX

WELS - invalidní vozík boty

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, podšívka z pravé vlny,
zavírání na suchý zip, zavírání na zip, vodotěsná
Wiltex-membrána, PU-podrážka
Přednosti:
- široký otevřený zip v oblasti nártu
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- voděodolný vrchní materiál
- teple vypodšívkované
barva: 60D/černá
60H/černá

dámy velikosti: 36 – 43
pánové velikosti: 40-47

60H

60D

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• specielně pro uživatele kolečkových křesel se sníženou mobilitou dolních končetin
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

individuální
vložky

PU

Šíře L

WILTEX

23

STREČOVÁ OBUV

Kdy je nošení Varomed strečových bot smysluplné?
• v případě deformací, chybného držení a zánětů v důsledku revmatismu, 		
artrózy a dalších degenerativních onemocnění

Jaké přednosti nabízí Varomed strečová obuv?
• možnost upravení objemu obuvi a perfektní držení za pomoci suchých zipů
• odlehčení tlaku prostřednictvím strečových dílců

• u onemocnění, kde se v průběhu dne výrazněji mění objem nohou

• osobní vložky naleznou dostatek prostoru

• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkových prstech, kuřích okách

• vždy se dokonale přizpůsobí tvaru nohy

• pro bolestivé a citlivé nohy

• možnost úpravy podrážky odborníkem
• maskují anomálie nohy

Strečové části na nártu poskytují úlevu, kterou není možno vidět, ale cítit. Díky střihu modelů a kombinací materiálů
nabízí tyto boty obzvláště dobrou oporu a odlehčují zátěž na těch správných místech.
Pokud se objem nohou díky otokům v průběhu dne mění, streč se dokonale přizpůsobí. Otlačeniny a puchýře
se tak lze vyhnout. Ve spojení s ortopedickými vložkami může být bolest redukována a zmírněna.
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06375

MARIA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suché zipy, odlehčená výměnná vložka
potažená antibakteriálním materiálem Dialino, PU-podrážka
Přednosti:
- odlehčení tlaku v místě palcového kloubu
- vhodnê pro individuální vkládací stélky
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- lze kompletně otevřít
barva: 01/červená, 25/námořnická modř, 70/bílá, 67/šedá křemičitá
velikosti: 36-43

04375

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při hallux valgus
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

MIA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suché zipy, odlehčená výměnná vložka
potažená antibakteriálním materiálem Dialino, PU-podrážka
Přednosti:
- vhodnê pro individuální vkládací stélky
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- lze kompletně otevřít
barva: 67/šedá křemičitá, 60/černá

06325

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při hallux valgus
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

velikosti: 36-42

ISABELLE

Šíře H - rozšířená šíře

Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suché zipy, zadní pásek s přezkou, masážní
výměnná vložka potažená antibakteriálním materiálem Dialino,
PU-podrážka
Přednosti:
- vhodnê pro individuální vkládací stélky
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- lze kompletně otevřít

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při hallux valgus
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

barva: 01/červená, 25/námořnická modř, 70/bílá, 67/šedá křemičitá, 60/černá
velikosti: 36-43

04325

YVONNE

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, zadní pásek s přezkou, masážní výměnná vložka
potažená antibakteriálním materiálem Dialino, PU-podrážka
Přednosti:
Indikace:
- vhodnê pro individuální vkládací stélky
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
• při hallux valgus
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- lze kompletně otevřít
individuální
KůžE

barva: 67/šedá křemičitá, 60/černá

velikosti: 36- 42

streč

DIALINO

vložky

PU

Šíře H

25

79721

BERLIN

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání přes nárt a patu suchým
zipem, měkká pěnová vložka potažená Dialinem,
PU-podrážka
Přednosti:
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- měkce vybandážovaná podšívka
- lze kompletně otevřít
barva: 70/bílá, 44/bronzová

79702

velikosti: 3- 8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při hallux valgus
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

MOSKAU

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání přes nárt suchým zipem,
měkká pěnová vložka potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- měkce vybandážovaná podšívka
- vpředu lze kompletně otevřít
barva: 25/námořnická modř, 56/lískový ořec, 60/černá, 44/bronzová
velikosti: 3- 8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při hallux valgus
KůžE

26

streč

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

77701

SEVILLA

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání přes nárt suchým zipem,
měkká pěnová vložka potažená Dialinem,
PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- omezení tlaku na celou nohu
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře K

barva: 25/námořnická modř, 67/šedá křemičitá, 61/šedá
velikosti: 3- 8 velikosti po půl číslech

79251

SIENA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání přes nárt suchým zipem,
měkká pěnová vložka potažená Dialinem,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečové vložky kryjí anomálie nohy
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 67/šedá křemičitá, 60/černá

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při hallux valgus, hallux rigidus a problémech s nehty
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H
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76211

MAASTRICHT

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na dva suché zipy přes kroužky,
měkká vložka potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 61/šedà

61251

KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

velikosti: 36-42

SYMI

Šíře F - úzká šíře obuvi
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na dva suché zipy, měkká
pěnová vložka potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- úzká pata, přesto dost místa v přednoží
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 25/námořnická modř

28

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při
kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• pro úzké nohy
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře F

COOLMAX

31321

SALZBURG

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál, podšívka
trikot, zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

31521

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

streč

individuální
vložky

TRIKOT

PU

Šíře H

COOLMAX

velikosti: 36-43

BREGENZ

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál,
antibakteriální podšívka Dialino, pružinka na nártu,
měkká pěnová vložka potažená COOLMAXEM,
PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

COOLMAX

velikosti: 36-43

29

31311

STRASBOURG

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál s
potiskem laku, podšívka trikot, zavírání na suchý zip,
měkká vložka potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá, 52/tmavě hnědá
32/písková, 25/námořnická modř

60811

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitýc prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře H

COOL MAX

velikosti: 36-43
velikosti: 36- 43

ZÜRICH

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál s potiskem
laku, podšívka trikot, zavírání na suchý zip, měkká
vložka potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá, 52/tmavě hnědá

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• po odvodňovací terapii při lymfoedémech

velikosti: 36-47
MICRO

32/písková

30

streč

velikosti: 36-43

streč

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

31351

ITTENHEIM

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál s
otiskem laku, vlněná podšívka, zavírání na suchý zip,
PU-podrážka
Přednosti:
- teplé a měkké, nárt a stélka vyplněné teple vypodšívkované
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá			 velikosti: 36-43

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

60817

PU

Šíře H

ZÜRICH - ZIMNÍ

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál s
potiskem laku, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, zavírání na suchý zip, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- teplé a měkké, zadní díl vlněná podšívka
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

31511

individuální
vložky

streč

velikosti: 36-47

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

individuální
vložky

streč

PU

Šíře L

HELSINKI

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál s
potiskem laku, vlněná podšívka, zavírání na suchý zip,
měkká vložka potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- teplé a měkké, zadní díl vlněná podšívka
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

barva: 60/černá

streč

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře H

COOL MAX

velikosti: 36-43

31

31316

WARSCHAU

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál, podšívka
trikot, zavírání na suchý zip, měkká vložka potažená
COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

streč

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře H

COOL MAX

velikosti: 36-43

35 pod
Velikost 10
88
5
typem
í
n
tá
s
o
kd

60810

TROMSÖ

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál, podšívka
trikot, zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá					velikosti: 35-48, 50
34/taupe					
velikosti: 36-47

32

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• po odvodňovací terapii při lymfoedémech
MICRO

streč

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

82100

MADISON

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání přes nárt na dva suché zipy,
měkká pěnová vložka potažená Dialinem s
paměťovým efektem, TR-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilni při změnach objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

60820

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

TR

Šíře H

pamět'ový
efekt

velikosti: 41-48

VANCOUVER

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur/strečový materiál,
podšívka trikot, zavírání na suchý zip, měkká vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

velikosti: 36-47

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MICRO

streč

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře L

33

k dokání
od
06/ 2020

31341

PALMA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na suchý zip, měkká pěnová
vložka potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- stélka COOLMAX vyrovnávající teplotu
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

barva: 67/šedá křemičitá, 61/stone

streč

DIALINO

velikosti: 36- 43

individuální
vložky

PU

Šíře H

k dokání
od
06/ 2020

60815

TENERIFFA

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na suchý zip, měkká pěnová
vložka potažená kůží, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 67/šedá křemičitá, 61/stone			

velikosti: 36-44

60/černá						 velikosti: 36-47
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Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

COOL MAX

79142

BUDAPEST

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál
s lakovým potiskem, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na dva suché zipy přes kroužky, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá, 67/šedá křemičitá

79151

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při
kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

individuální
vložky

DIALINO

PU

Šíře H

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

TALLINN

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál s
potiskem, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

brava: 25/námořnická modř, 61/šedá, 60/černá, 67/šedá křemičitá
velikost: 3 – 8 velikosti po půl číslech

35

79281

MADRID

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál s lakovým
potiskem, antibakteriální podšívka Dialino, zavírání
na dva suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

individuální
vložky

DIALINO

PU

brava: 60/černá, 24/oceán, 67/šedá křemičitá
velikost: 3 – 8 velikosti po půl číslech

76140

MINSK

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na suchý zip, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečové vložky kryjí anomálie nohy
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá		velikosti: 36- 42

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při hallux valgus a kuřích okách
KůžE

36

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

Šíře H

77272

LAUSANNE

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na dva suché zipy přes
kroužky, měkká pěnová vložka potažená Dialinem,
PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- odlehčení tlaku v oblasti prstních kloubů z vnější a vnitřní strany
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

streč

individuální
vložky

DIALINO

barva: 61/šedá, 67/šedá křemičitá
velikost: 3 – 8 velikosti po půl číslech

03851

PU

Šíře K

LINDA

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/ strečový materiál, kožená
podšívka, zavírání na suchý zip, měkká pěnová
vložka potažená kůží, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- odlehčení tlaku v místě prstních kloubů
- strečová vložka kryje anomálie nohy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

velikosti: 36-42

Indikace:
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
• při hallux valgus
KůžE

streč

individuální
vložky

PU

Šíře K

37

PROFYLAKTICKÁ OBUV

Kdy je nošení Varomed profylaktických bot smysluplné?

Jaké výhody poskytují Varomed profylaktické boty?

• při poruchách krevního oběhu

• osobní, diabetické vložky do bot zde naleznou dostatek prostoru

• při otlacích a citlivých nohách

• velmi měkce polstrovaný svršek pro ochranu citlivých nohou

• při slabé polyneuropatii

• měkká Dialino podšívka zajišt'uje příjemné vnitřní klima
• ochrana a obepnutí chodidla bez zbytečného tlaku
• žádné rušivé vnitřní švy

Pro citlivé nohy je obzvláště důležitá ochrana vhodnou a dobře sedící obuví. Zde je nezbytná správná šířka obuvi a to
obzvláště v oblasti bříšek na chodidlech. Jako vrchní materiál je dobrou volbou měkká a odolná kůže. Aby se zabránilo
tvorbě otlaků a otevřených míst na nohou, jsou tyto boty ještě navíc speciálně vybandážované a vybavené podšívkou
Dialino, která dobře vyrovnává vlhkost. Obuv je vyráběna bezešvou technologií.

38

58870

TURKU

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suché zipy, patní pásek s přezkou,
6mm pěnová vložka potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

velikosti: 36-46, 48

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

PU

Šíře L

tento typ je o jedno číslo menší

60710

KOKKOLA

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suché zipy, 6mm pěnová vložka
potažená froté, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- navíc zapracované polstronání paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- vpředu lze kompletně otevřít
- žádné rušivé vnitřní švy
barva: 60/černá

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

velikosti: 36-47

39

62710

ALTA

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

62720

KůžE

MICRO

individuální
vložky

PU

Šíře L

COOLMAX

PU

Šíře L

COOLMAX

velikosti: 37-47

HOLMESTRAND

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, patní pásek na suchý zip, měkká
pěnová vložka potažená COOLMAXEM, PU-podrážka
Přednosti:
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

40

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu

velikosti: 37-47

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
KůžE

MICRO

individuální
vložky

78120

VADUZ

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, odlehčená PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá				velikosti: 40-47

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

78100

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

TIRANA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál losí kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na suchý zip, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem, odlehčená PU-podrážka
Přednosti:
- více prostoru v oblasti prstů, vhodné pro individuální vložky
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých
prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii

velikosti: 40-47
KůžE

75200

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

KAPSTADT

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem s paměťovým efektem, PU-podrážka
Přednosti:
- více prostoru v oblasti prstů, vhodné pro vyšší individuální vložky
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

velikosti: 40-47

41

82120

MEMPHIS

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem s paměťovým efektem, TR-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

82110

velikosti: 41-47

Indikace:

• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

TR

pamět'ový
efekt

Šíře H

ATLANTA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/Mesh, antibakteriální podšívka
Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem s paměťovým efektem, TR-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkká, aktivně prodyšná nártová část
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 61/šedá

82520

velikosti: 41-48

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

MESH

DIALINO

individuální
vložky

TR

Šíře H

pamět'ový
efekt

DETROIT

Šíře H - rozšířená šíře

Vrchní materiál losí kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem s paměťovým efektem, TR-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

velikosti: 41-47

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• po odvodňovací terapii při lymfoedémech
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

42

streč

DIALINO

individuální
vložky

TR

Šíře H

pamět'ový
efekt

82530

DALLAS

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže, vlněná podšívka, šněrování,
měkká pěnová vložka potažená Dialinem s paměťovým
efektem, TR-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkká, teplá vlněná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 52/tmavě hnědá

velikosti: 41-48

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách
prokrvení
• při citlivých a choulostivých nohách
• při slabé polyneuropatii
individuální
vložky

KůžE

82510

TR

pamět'ový
efekt

Šíře H

PHOENIX

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže/streč, antibakteriální podšívka
Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem s paměťovým efektem, TR-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 13/olivová

velikosti: 41-47

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

streč

DIALINO

individuální
vložky

TR

Šíře H

pamět'ový
efekt

43

77243

TOULOUSE

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/pletený textilní materiál, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na dva suché zipy přes kroužky, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkký, aktivně prodyšný přední díl
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 44/bronzová

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

87120

individuální
vložky

DIALINO

PU

Šíře K

VENICE

Šíře K - široká šíře

Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino, elastické
šněrování, měkká pěnová vložka potažená COOLMAXEM s
paměťovým efektem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 56/lískový ořech, 08/bobule

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
ECHT
LEDER

DIALINO

persönliche
EINLAGEN

PU

MEMORY
Effekt

WEITE K

23/džinova modra

77271

MARSEILLE

Šíře K - široká šíře

Vrchní materiál kůže/Mesh, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na dva suché zipy přes kroužky, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- měkký, aktivně prodyšný kombinační materiál mesh
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 23/džinova modra, 60/černá

44

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

MESH

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře K

77351

LYON

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na suchá zipy, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem, PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 61/šedá, 60/černá

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• po odvodňovací terapii při lymfoedémech
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

77341

streč

individuální
vložky

DIALINO

Šíře K

PU

PERPIGNAN

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/streč, antibakteriální podšívka
Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 13/olivová, 67/šedá křemičitá, 60/černá
velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladívkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• po odvodňovací terapii při lymfoedémech
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

87510

streč

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře K

NEVILLE

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže, pravá jehněčí podšívka, zavírání na
suchý zip, výměnná vložka potažená COOLMAXEM,
PU-podrážka
Přednosti:
-

zadní opatek slouží k správnému usazení paty
COOLMAX vložka vyrovnávající teplotu
měkce vybandážovaná podšívka
žádné rušivé vnitřní švy
pohodlné nazouvání

barva: 60/černá

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

individuální
vložky

PU

Šíře K

COOL MAX

45

77242

AVIGNON

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU/TPU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá, 67/šedá křemičitá

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

79782

Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- měkce vybandážovaná podšívka
- vpředu lze kompletně otevřít
- zádné rušivé vnitřní švy
barva: 706/bílo-stříbrná 62/bledě šedá

PU

Šíře K

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
KůžE

individuální
vložky

DIALINO

PU

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

CATANIA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- pohodlné nazouvání
barva: 61/šedá, 60/černá

46

individuální
vložky

CAPRI

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU-podrážka

79261

DIALINO

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při citlivých a choulostivých nohách
• při poruchách krevního oběhu
• při slabé polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře H

Šíře H

PATNÍ OSTRUHA

Kdy je nošení Varomed systému pro patní ostruhy smysluplné?

Jaké přednosti nabízí Varomed systém ochrany patní ostruhy?

• jako dlouhodobé řešení v případě patní ostruhy a plantární fasciitidy

• kompletní systém sestávající z obuvi a vložky chránící patní ostruhu

• jako dočasné řešení během výroby individuální vložky pro patní ostruhu

• měkké lože v podrážce boty a vložka odlehčují bolestivou oblast paty
• více místa v botě – pro velmi silné nebo silně oteklé nohy
• vložka může být v případě potřeby upravena odborníkem
• stabilní podrážka, jistý nášlap

Co je Varomed systém pro patní ostruhu?
Varomed systém pro patní ostruhu sestává z odlehčující vložky a této odpovídající boty. Ve speciální vložce pro patní ostruhu je
zapracován v oblasti zvápnělé ostruhy měkký speciální polštářek. Tím je bolestivá oblast paty při nášlapu odlehčena. Díky korkovému okraji vložky je celá noha stabilně uložena. Část tlaku paty a přednoží je absorbována dobře tvarovanou podélnou klenbou
vložky. Uvnitř zapracované srdíčko anatomické stélky odlehčuje hlavičky zánártních kostí, díky čemuž je svalstvo nohy aktivováno
a trénováno. Vložka je potažena na omak příjemným a měkkým mikrovelurem.
V podešvi boty je vpracován v oblasti paty mechový polštářek. To pomáhá tomu, aby při výrazně zvětšené patní ostruze podešev
netlačila na bolestivé místo.
Varomed systém pro patní ostruhu tedy poskytuje dvojnásobné odlehčení pro partie patní ostruhy.

87121 BROOKLYN
Kompletní systém: obuv a vložka pro patní ostruhu
Šíře K - široká šíře
Svrchní materiál kůže, podšívka Dialino, šněrování,
vložka pro patní ostruhu, PU podešev s
integrovaným polštářkem pro patní ostruhu
60/černá		

KůžE

DIALINO

velikosti: 3,5 - 7,5 velikosti po půl číslech
individuální
vložky

PU

Šíře K

77001 vložka pro patní ostruhu
Lze pouzít do modelových řad 77, 79 a 87
velikosti: 3,5 - 7,5 velikosti po půl číslech
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Nejlepší lék je pohyb!
Sport prospívá lidskému
tělu i psychice.

AKTIVNÍ OBUV

Kdy je nošení Varomed aktivních bot smysluplné?

Jaké výhody nabízí Varomed aktívní obuv?

• v případě deformací, chybného držení a zánětů v důsledku revmatismu,
artrozy a dalších degenerativních onemocnění

• dostatek místa pro individuální ortopedické vložky
• vhodná pro venkovní i halové sportovní vyžití

• u onemocnění, kde se v průběhu dne výrazněji mění objem nohou

• u oteklých a na bolest citlivých nohou

• v případě, kdy nošení standardní sportovní obuvi není možné

• stabilní podešev, bezpečný nášlap
• měkké, prodyšné materiály
• nízká hmotnost

87110 NIZZA
Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/strečový Mesh, antibakteriální
podšívka Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem s paměťovým efektem,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- pro oteklé a velmi široké nohy
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá
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velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladivkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
streč

KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře K

pamět'ový
efekt

87160 GLENN
Šíře K - široká šíře

Vrchní materiál pletený textilní materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka
potažená s paměťovým efektem,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnemu usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- pohodlné nazouvání
barva: 66/stříbro, 54/lososová, 61/šedá
velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladivkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
DIALINO

individuální
vložky

PU

pamět'ový
efekt

Šíře K

87210 ROTTERDAM
Šíře K - široká šíře

Vrchní materiál mikrovelur/strečový Mesh, antibakteriální podšívka Dialino,zapínací pásek s kovovou
přezkou, měkká pěnová vložka potažená Dialinem
s paměťovým efektem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- pro oteklé a velmi široké nohy
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladivkovitých a drápovitých prstech,
při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
streč

MICRO

TEXTIL

individuální
vložky

PU

Šíře K

pamět'ový
efekt

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech
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87150 FENTON
Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/pletený textilní materiál,
antibakteriální podšívka Dialino, šněrování, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem s paměťovým efektem,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- pro oteklé a velmi široké nohy
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 44/bronzova

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladivkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech
KůžE

TEXTIL

individuální
vložky

PU

pamět'ový
efekt

Šíře K

87140 SYDNEY
Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/pletený textilní materiál,
antibakteriální podšívka Dialino, šněrování, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem s paměťovým efektem,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- pro oteklé a velmi široké nohy
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 436/žluto-šedá

Indikace:
• při hallux valgus, hallux rigidus, kladivkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

DIALINO

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

individuální
vložky

PU

pamět'ový
efekt

Šíře K

87130 CALGARY
Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/Mesh, textilní podšívka,
rychlošněrování, měkká pěnová vložka potažená Dialinem
s paměťovým efektem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnému usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- pro oteklé a velmi široké nohy
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 24/oceán
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velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

Indikationen:
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
MESH

KůžE

TEXTIL

individuální
vložky

PU

Šíře K

pamět'ový
efekt

88130 NASHVILLE
Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
šněrování, měkká pěnová vložka potažená Dialinem
s paměťovým efektem, PU-podrážka
Přednosti:
- pro oteklé a velmi široké nohy
- zadní opatek slouži k správnemu usazení paty
- pohodlné nazouvání
barva: 23/džínová modrá

velikosti: 7-12 velikosti po půl číslech

Indikace:
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

pamět'ový
efekt

Šíře K

88110 SAN ANTONIO
Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/strečový Mesh, antibakteriální
podšívka Dialino, zavírání na suché zipy, měkká pěnová
vložka potažená Dialinem s paměťovým efektem,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnemu usazení paty
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
- strečový přední díl kryje anomálie nohy
- odlehčení tlaku v oblasti přednoží
- pro oteklé a velmi široké nohy
- žádne rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

velikosti: 7-12 velikosti po půl číslech

Indikace:

• při hallux valgus, hallux rigidus, kladivkovitých a drápovitých prstech, při kuřích okách
• při deformacích, chybných postaveních nebo zánětech
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
streč

KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře K

pamět'ový
efekt

62231 ASKIM
Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál textil/kůže, froté podšívka, šněrování,
měkká pěnová vložka potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- zadní opatek slouži k správnemu usazení paty
- při silných obvazech a objemných zábalech
- jsou flexibilní při změnách objemu nohou
barva: 20/modrá

velikosti: 36-46

Indikace:
• při choulostivých nohách a nohách citlivých na bolest
TEXTIL

KůžE

FROTÉ

individuální
vložky

PU

Šíře L
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DIABETICKÁ OBUV

Kdy je nošení Varomed diabetické obuvi smysluplné?
• při poruchách krevního oběhu, které jsou spojeny s již vzniklými, nebo odléčenými 		
vředy, nebo jinými mechanickými podrážděními, které vedou k místním tlakovým 		
výkyvům
• k používání v případech, kde ortopedicky zhotovená bota na míru ještě není kvůli 		
fyziologickému tvaru chodidla nezbytností

Jaké výhody nabízí Varomed diabetická obuv?
• Dialino antibakteriální podšívka zajišt'uje příjemné vnitřní klima boty,
absorbuje vlhkost a rychle schne
• větší šíře obuvi nabízí dostatek prostoru v nártu a oblasti prstních
kloubů
• vysoká hrana podešve zaručuje správné vedení vkládací stélky

• při již vzniklém diabetickém syndromu chodidla

• měkce polstrovaný svršek k ochraně diabetických nohou

• při polyneuropatii

• možnost širokého rozevření pro snadné nazutí
• žádné rušivé vnitřní švy

Diabetické nohy vyžadují zvláštní pozornost. I drobná zranění nebo otlaky mohou mít za následek vážnější problémy. Z důvodu
poškození nervových zakončení často pacient s tím spojenou bolest téměř nebo vůbec nevnímá. Typické pro toto onemocnění
je mj., že nedostatečně vyživovaná kůže na nohou se velmi špatně hojí a může to vést ke komplikacím.
Proto potřebují diabetické nohy zvláštní péči. Kromě denní kontroly a péče o nohy by měla mít obuv vhodnou a dostatečnou
šířku. Tyto boty jsou konstruovány tak, aby se předešlo tlaku a tření na chodidlech. Již od špičky musí být po celé délce
dostatečná výška v nártu, aby i vysoké diabetické vložky do bot nalezly dostatek prostoru.
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76103

AMSTERDAM

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůžer, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- žádné rušivé vnitřní švy
- bez jediného vyztužení
barva: 60/černá		 velikosti: 36 – 42

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

76115

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

BASEL

Šíře L a R - extra široká a extrémní šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- možnost výběru ze dvou šířek obuvi
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
- vyztužená podešev
barva: 60L (Šíře L) /černá		 velikosti: 36-42
60R (Šíře R) /černá

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii

velikosti: 36-42
KůžE

76515

DIALINO

individuální
vložky

Šíře L

PU

Šíře R

LINZ

Šíře L a R - extra široká a extrémní šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- možnost výběru ze dvou šířek obuvi
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
- vyztužená podešev
barva: 60L (Šíře L) /černá		 velikosti: 36-42
60R (Šíře R) /černá

velikosti: 36-42

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

Šíře R
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74110

MANCHESTER

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, EVA-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- vyztužená podešev
- pohodlné nazouvání
- ultralehká podešev
barva: 60/černá

velikosti: 40-47

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

74100

DIALINO

individuální
vložky

Šíře L

EVA

BERGEN

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, EVA-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
- vyztužená podešev
- ultralehká podešev
barva: 60/černá

74500

velikosti: 40-47

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

EVA

Šíře L

UPPSALA

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál losí kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, EVA-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- měkká a poddajná losí useň
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
- vyztužená podešev
- ultralehká podešev

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii

barva: 60/černá			 velikosti: 40-47
KůžE

54

DIALINO

individuální
vložky

EVA

Šíře L

75510

KIEW

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, teplá syntetická podšívka,
Sympatexová - membrána, zavírání na suché zipy,
měkká pěnová vložka, PU-podrážka
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- vhodná do chladného a vlhkého počasí
- měkce vybandážovaná podšívka
- vodotěsná obuv s membránou
- žadné rušivé vnitřni švy
barva: 60/černá		velikosti: 40-47

Indikace:
• pro studené nohy, například kvůli snížené mobilitě nebo poruchách prokrvení
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

75500

individuální
vložky

Šíře L

PU

SympaTex

WIEN

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá		velikosti: 40-47

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

75515

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

MELBOURNE

Šíře L a R - extra široká a extrémní šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- možnost výběru ze dvou šířek obuvi
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
- vyztužená podešev
barva: 60L (Šíře L) /černá		 velikosti: 40-47
60R (Šíře R) /černá

velikosti: 40-47

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo jinými
mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

Šíře R
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75100

OSLO

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- žadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- zádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo
jinými mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

barva: 60/černá		

75115

individuální
vložky

PU

Šíře L

velikosti: 40-47

MONTREAL

Šíře L a R - extra široká a extrémní šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suchý zip, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
vyztužená podešev
Přednosti:
- optimální regulace šířky díky pásku se suchým zipem
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- možnost výběru ze dvou šířek obuvi
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
- vyztužená podešev
barva: 60L (Šíře L) /černá				

velikosti: 40-47

60R (Šíře R) /černá				

velikosti: 40-47
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DIALINO

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo
jinými mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

Šíře R

75160

ESSEN

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
šněrování, měkká pěnová vložka potažená Dialinem,
PU-podrážka
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

75150

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo
jinými mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L

velikosti: 40-47

BRÜSSEL

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál kůže, antibakteriální podšívka Dialino,
zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka
potažená Dialinem, PU-podrážka
Přednosti:
- dostatek prostoru pro individuální vkládací stélku
- zadní opatek slouží k správnému usazení paty
- měkce vybandážovaná podšívka
- žádné rušivé vnitřní švy
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

velikosti: 40-47

Indikace:
• při poruchách krevního oběhu ve spojení s již vyléčenou ulcerou nebo
jinými mechanickými iritacemi, které vedou k lokálnímu tlaku chodidla
• když není ještě zapotřebí ortopedická obuv na míru
• při stávajícím syndromu diabetické nohy
• při polyneuropatii
KůžE

DIALINO

individuální
vložky

PU

Šíře L
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LYMFATICKÁ OBUV

Kdy je nošení Varomed lymfatické obuvi smysluplné?
• ke zvýšení mobility během terapie při lymfatickém otoku
• při obvazech, kdy šířka normální obvazové boty nestačí
• při dlouhodobém nošení lymfatických bandáží
• při zmenšování objemu lymfatických bandáží

Jaké výhody nabízí Varomed lymfatická obuv?
• vyvinuty ve spolupráci s Földiklinik, specializovanou klinikou
na lymfologii a techniku ortopedické obuvi Isele v Hinterzartenu
• možnost včasného použití této obuvi při zvětšování objemu
nohou a tím případně zkrátit následnou léčbu
• speciální řešení, která dávají nohám oporu a ochranu
• snadné nazouvání pro pacienty s omezenou mobilitou
• flexibilní tvar, i při odeznívajících otocích
• dodává se po jednom kusu

Pokud jsou nohy postiženy lymfatickým edémem (otokem), extrémně otýkají, někdy nabudou dvakrát až třikrát vůči
původnímu objemu. Kromě péče o pokožku a lymfodrenáží patří kompresní terapie s bandážováním k důležitým
terapeutickým metodám. Pohyb navíc podporuje úspěšnost léčby. Co ale dělat v situaci, kdy se nohy včetně
bandáží už nevejdou do žádné obuvi? Pro tyto případy jsme vyvinuli ve spolupráci s Földiklinikou,
specializovanou klinikou na lymfologii a ortopedickou firmou Isele v Hinterzartenu speciální
lymfatickou obuv.
Modely jsou ve svém střihu extrémně široké. Mohou se však snadno přizpůsobit, když se nohy a obvod kotníku
znovu zmenší. Dosahujeme toho kombinací streče a mikroveluru, opatřenými elastickými pásky a suchými zipy.
Aby boty bylo možno dobře použít, je obzvláště důležité jednoduché na- a vyzouvání.

58

video ke stažení

60320

LYMFATICKÝ SANDÁL

Šíře XXL - extrémní šíře

Vrchní materiál je strečový, zavírání na suché zipy,
6mm-měkká pěnová vložka potažená froté,
PU-podrážka
Přednosti:
- překřížené pásky se suchým zipem na zadní straně pro dobré
držení paty
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- dlouhé pásky na suchý zip, lze individuálně zkrátit
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- k dostání jako jednotlivý kus
- lze kompletně otevřít
barva: 60/černá

Indikace:
• k mobilizaci během odvodňovací terapie při lyfatických edémech
• když obvazy v průběhu ošetření mění objem
• při silných obvazech a objemných zábalech

velikosti: 36-48, 50 L pro levou nohu
streč

velikosti: 36-48, 50 R pro pravou nohu

60321

individuální
vložky

PU

Šíře XXL

LYMFATICKÝ PŘEDNÍ DÍL (NÁRT)

přední díl k uzavření modelu 60320
Vrchní materiál je ze strečového velůru
Tímto dílem vytvoříme ze sandálu 60320 uzavřenou obuv.
Jde to jednoduše, z obuvi vyjmeme pěnovou vložku uchycenou pomocí suchých zipů a vlepíme místo ní jazyk s vložkou.
Tím budou prsty chráněné a můžete tuto obuv používat i v
horším počasí.
barva: 60/černá

velikosti: 36-48, 50 L pro levou nohu
velikosti: 36-48, 50 R pro pravou nohu

streč
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video ke stažení

60310

Lymfatická šněrovací polobotka

Šíře XXL - extrémní šíře
Vrchní materiál je ze strečového mikroveluru, v patní části s
gumovými dílci, pomocné šněrování přes lýtka - lépe drží v
případě lymfatických obvazů, 3mm měkká pěnová vložka,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní jazyk a tkanička slouží jako pomůcka pro přitáhnutí a
k přídavnému upevnění
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- k dostání jako jednotlivý kus
- elastický díl v patní oblasti
- pohodlné nazouvání
- strečový přední díl
barva: 60/černá

velikosti: 36-48, 50 L pro levou nohu

Indikace:
• k mobilizaci během odvodňovací terapie při lyfatických edémech
• když obvazy v průběhu ošetření mění objem
• při silných obvazech a objemných zábalech
MICRO

streč

individuální
vložky

PU

Šíře XXL

velikosti: 36-48, 50 R pro pravou nohu

video ke stažení

60330

Lymfatická polobotka na suché zipy

Šíře XXL - extrémní šíře
Vrchní materiál je ze strečového mikroveluru, v patní části
s gumovými dílci, zavírání na suché zipy, pomocné šněrování
přes lýtka - lépe drží v případě lymfatických obvazů, přední
díl je vyjímatelný s našitou 3mm pěnovou vložkou,
PU-podrážka
Přednosti:
- zadní jazyk a tkanička slouží jako pomůcka pro přitáhnutí a
k přídavnému upevnění
- vyjmutím nártu s vložkou vytvoříme sandály s plnou patou
- optimální regulace šířky díky páskům se suchým zipem
- dlouhé pásky na suchý zip, lze individuálně zkrátit
- profilovaná podešev vhodná pro venkovní užití
- vpředu lze kompletně otevřít
- k dostání jako jednotlivý kus
barva: 60/černá

velikosti: 36-48, 50 L pro levou nohu
velikosti: 36-48, 50 R pro pravou nohu
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Indikace:
• k mobilizaci během odvodňovací terapie při lyfatických edémech
• když obvazy v průběhu ošetření mění objem
• při silných obvazech a objemných zábalech
MICRO

streč

PU

Šíře XXL

po terapii lymfatického systému
pokud se léčba již prokázala jako úspěšná, ale nohy musí být stále ještě opatřeny obvazy, je přesto nošení běžné
konfekční obuvi nevhodné.
Pro tyto případy je vhodná flexibilní obuv, co do nastavování šířky a objemu a zároveň vytváří dostatečnou oporu.

77351

LYON

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální podšívka
Dialino, zavírání na suché zipy, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem, PU/TPU-podrážka

video ke stažení

Přednosti:
- perfektně sedí díky pružné vložce v oblasti paty a přednoží
- extrémně flexibilní v přízpůsobení se noze/objemu obvazu
- pohodlné nazouvání
barva: 61/šedá, 60/černá

KůžE

77341

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

streč

DIALINO

individuální
vložky

Indikace:
• po odvodňovací terapii při lymfedému
PU

Šíře K

PERPIGNAN

Šíře K - široká šíře

Vrchní materiál kůže/strečový materiál, antibakteriální podšívka
Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka potažená,
PU/TPU-podrážka

video ke stažení

Přednosti:
- perfektně sedí díky pružné vložce v oblasti paty a přednoží
- extrémně flexibilní v přízpůsobení se noze/objemu obvazu
- pohodlné nazouvání
barva: 13/olivová, 67/šedá křemičitá, 60/černá

KůžE

82520

streč

DIALINO

individuální
vložky

velikosti: 3-8 velikosti po půl číslech

PU

Indikace:
• po odvodňovací terapii při lymfedému

Šíře K

DETROIT

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál losí kůže/ strečový materiál, antibakteriální
podšívka Dialino, šněrování, měkká pěnová vložka potažená
Dialinem s paměťovým efektem, TR-podrážka

video ke stažení

Přednosti:
- perfektně sedí díky pružné vložce v oblasti paty a přednoží
- extrémně flexibilní v přízpůsobení se noze/objemu obvazu
- pohodlné nazouvání
barva: 60/černá

KůžE

velikosti: 41-47

streč

DIALINO

individuální
vložky

TR

Šíře H

Indikace:
• po odvodňovací terapii při lymfedému
pamět'ový
efekt

Pro tento účel terapie jsou vhodné tyto modely:
60470
Strana 14

60810
Strana 32
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ZIMNÍ OBUV

voděodolná • prodyšná • větruodolná

64421

PAUL

Šíře G - standardní šíře obuvi
Vrchní materiál mikrovelur, vlněná podšívka, zavírání na
suché zipy, vodotěsná Wiltexová membrána, PU-podrážka
barva: 60/černá			

MICRO
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PU

Šíře G

velikosti: 40-47

WILTEX

46311

LENE

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, vlněná podšívka, zavírání na suché zipy,
vodotěsná Wiltexová membrána, PU-podrážka se dvěma
protiskluzovými body TPU
barva: 60/černá

velikosti: 36-44

MICRO

46313

PU

Šíře K

WILTEX

LISA

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, pravá jehněčí podšívka, zavírání na
suché zipy, vodotěsná Wiltexová membrána, PU-podrážka
se dvěma protiskluzovými body TPU
barva: 60/černá

MICRO

46451

PU

velikosti: 36-44

Šíře K

WILTEX

INA

Šíře K - široká šíře
Vrchní materiál mikrovelur, vlněná podšívka, zavírání vnějším a
vnitřním zipem, vodotěsná Wiltexová membrána, PU-podrážka
se dvěma protiskluzovými body TPU
barva: 60/černá

MICRO

50332

velikosti: 36-44

PU

Šíře K

WILTEX

CAROLINE

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur/kůže, vlněná podšívka, zavírání na
suchý zip, vodotěsná Wiltexová membrána, PU-podrážka
se dvěma protiskluzovými body TPU
barva: 60/černá

MICRO

50511

velikosti: 37-45

KůžE

PU

Šíře H

WILTEX

TAMARA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál mikrovelur, vlněná podšívka, zavírání vnějším a
vnitřním zipem, vodotěsná Wiltexová membrána, PU-podrážka
se dvěma protiskluzovými body TPU
barva: 60/černá

MICRO

velikosti: 37-45

PU

Šíře H

WILTEX
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DOMÁCÍ OBUV

Kdy je nošení Varomed domácí obuvi s vyměnitelnými stélkami do
bot smysluplné?
• jestliže kvůli fyziologickému tvaru nohou není nutné nošení terapeutické obuvi
• v oblasti ošetřovatelské a pečovatelské

Jaké výhody nabízí Varomed domácí obuv s vyměnitelnými
stélkam do bot?
• vyvinuto speciálně pro použití běžných i individuálně vyrobených
ortopedických vložek
• dostatek prostoru i pro silnější individuálni vkládacé stélky
• snadné nazutí a nastavení obuvi na nohu
• měkké, hygienické materiály

Existuje mnoho důvodů, proč jsou předepsány vložky do bot. Kromě zvýšeného komfortu při nošení chrání chodidlo a
pohybový aparát před poškozením. Vložky do bot Vám pomohou pouze tehdy, když je opravdu nosíte, a sice tam, kde
se zdržujete nejvíce - v domácnosti. Proto jsme vyvinuli speciální domácí obuv v lehce nadměrné šířce H, kde i silné
ortopedické vložky najdou dostatek prostoru. Konstrukce podrážky zamezuje pohybu stélky uvnitř obuvi a jejich
samovolnému posunu.

26311

COMO

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál v kombinaci mikrovelur/strečový materiál, podšívka trikot, výměnná vložka, PU-podrážka
výška podrážky v patě je 30 mm
barva: 60/černá

MICRO
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streč

velikosti: 36-43

TRIKOT

individuální
vložky

PU

Šíře H

07742

DESIREE

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál filc/kůže, Zavírání na suchý zip,
výměnná vložka, PU-podrážka
výška podrážky v patě je 30 mm
barva: 61/šedá

KůžE

07752

individuální
vložky

velikosti: 36 -42

PU

Šíře H

ROSALYN

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál filc/kůže, Zavírání na suchý zip,
výměnná vložka, PU-podrážka
výška podrážky v patě je 30 mm
barva: 61/šedá

KůžE

individuální
vložky

velikosti: 36 -42

PU

Šíře H

ilustrační foto

2693X MONZA

Šíře H - rozšířená šíře
Zavírání na suché zipy, výměnná vložka,
PU-podrážka
výška podrážky v patě je 30 mm

barva a vzor materiálu se
může měnit dle momentální
nabídky

velikosti: 36-43
individuální
vložky

31931

PU

Šíře H

SKOPJE

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál sametový velur, zavírání na suché zipy,
výměnná vložka potažená COOLMAXEM,
PU-podrážka, výška podrážky v patě je 15 mm
barva: 25/námořnická modř
individuální
vložky

PU

Šíře H

velikosti: 36-43

COOLMAX
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ilustrační foto

ANNA

249XX

Šíře H - rozšířená šíře
Zavírání na suché zipy, pevná anatomická stélka,
PU-podrážka, výška podrážky v patě je 30 mm
velikosti: 36-43

PU

24445

Šíře H

BELLA

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál je z měkkého veluru, vlněná podšívka,
zavírání na suchý zip, pevná anatomická stélka,
PU-podrážka, výška podrážky v patě je 30 mm
barva: 52/tmavě hnědá, 03/vínová		

PU

24561

velikosti: 36-43

Šíře H

FANNY

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál je z měkkého sametu, vlněná podšívka,
zavírání na dva zipy, pevná anatomická stélka,
PU - podrážka, výška podrážky v patě je 30 mm
barva: 25/námořnická modř, 03/vínová		

PU
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Šíře H

velikosti: 36-43

barva a vzor materiálu se
může měnit dle momentální
nabídky

02624

RICARDO

Šíře G - standardní šíře obuvi
Vrchní materiál je z velice měkkého a lehkého textilu/
strečový materiál v nártu, teplá flísová podšívka,
zavírání na suchý zip, bez opatku, výměnná vložka,
gumová podrážka
barva: 60/černá

streč

individuální
vložky

60822

velikosti: 36-46

Šíře G

DEN HAAG

Šíře L - extra široká šíře
Vrchní materiál je z vlněného textilu, vlněná
podšívka, zavírání na suchý zip, PU-podrážka
barva: 60/černá

Šíře L

PU

69511

velikosti: 36-47

RICHARD

Šíře G - standardní šíře obuvi
Vrchní materiál je z vlněného textilu, vlněná
podšívka, zavírání na zip, PU-podrážka
barva: 60/černá
Šíře G

PU

69531

velikosti: 36-47

RUDI

Šíře G - standardní šíře obuvi
Vrchní materiál je z vlněného textilu, vlněná
podšívka, zavírání na suchý zip, PU-podrážka
barva: 60/černá

velikosti: 36-47

Šíře G

PU

TONI

69541

Šíře G - standardní šíře obuvi
Vrchní materiál je z vlněného textilu, vlněná podšívka,
zavírání na suché zipy, PU-podrážka
barva: 60/černá

PU

velikosti: 36-47

Šíře G
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příslušenství a
doplňkové výrobky

Příslušenství pro obuv

60001 Dlouhá obouvací lžíce
pomůže nazutí obuvi bez ohýbání
barv: bíla

délka: 75 cm

04000 Masážní vložka pro formu 04
Otočná vložka s kůží a masážní funkcí
dodává se po 1 páru
velikosti: 36-46

31100 Výměnná vložka pro model 31
povrch vložky je potažen COOLMAXEM
dodává se po 1 páru

58901 Patní zapínací pásek
pomocí konců se suchým zipem vytvoříme z
pantofle sandál, pro modely: 58900,58906 a 58909,
dodává se po 1 páru
velikosti: I = 36-38

velikosti: III = 42-44

velikosti: II = 39-41

velikosti: IV = 45-48

barva: 25/námořnická modř, 60/černá

velikosti: 36-43

58899 Vložka do obuvi pro model 58
ze 6mm pěny potažené bavlněným froté
dodává se po 1 páru
velikosti: 36-48

1900 ponožky bez zařezávajících se lemů
77 % bavlna, 23 % polyamid
1903 ponožky bez zařezávajících se lemů
77 % bavlna, 22 % polyamid, 4 % stříbrných vláken
• s plochými švy nezpůsobující otlaky
• bez zařezávajících se lemů
• pro dámy a pány
barva: 61/šedý melír, 31/béžový melír, 60/černá
velikosti: 36-47

30

60000 Výměnná pěnová vložka
pro formu 58 a 60
potažená Dialinem
dodává se po 1 páru
Velikostn: 36 – 50

60911 Vložka do obuvi pro formu 58 a 60
ze 7 mm silné latexové pěny potažené bavlněným froté
dodává se po 1 páru
velikosti: 36-48, 50
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Dodatečné objednání

• Možnost dodatečného dodání suchých zipů
potřebujete prodloužit suché zipy? pošleme Vám do obchodů a na
specializovaná pracovište suché zipy, které se hodí odstínem k naší obuvi.
Tato služba je příplatková + poštovné.
• provádíme také prodlužování zapínacích pásků
potřebujete prodloužení zapínacích pásků? Kontaktujte prosím naši 		
společnost s dotazem, zda ja možné prodloužení zapínacích pásků
u Vámi zvoleného modelu. Tato služba je příplatková.

OBLAST PÉČE

Nohy těch osob, které jsou stále v nasazení při péči o
druhé, si zasluhují pozornost jako lidé, o které
oni sami pečují!

04161

HELSINGBORG

Šíře H - rozšířená šíře
Vrchní materiál je kůže, kožená podšívka, nastavitelný zadní
pásek, otočná vložka s masážní funkcí, PU-podrážka
barva: 60/černá

dámské velikosti: 36-46

70/bílá

KůžE

individuální
vložky

pánské velokosti: 35-46

PU

Šíře H

Do této Clog / zdravotní pantofle se hodí bezproblémově
osobní vložky. Obuv je dodávána s otočnou vložkou, která je
z jedné strany potažená kůží a na druhé straně je vybavená
masažními výčnělky.
Vybere-li si člověk masážní stranu, budou aktivovány tlakové
body na chodidlech. Pata a plocha pod bříšky prstů jsou na
této straně vložky vybaveny měkkými polštářky.
To přispívá k tomu, že se noha během dne tak snadno
neunaví.
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seřazen podle čísel modelů

Seznam
70

Typ
modelu

Název modelu

1900
1903
02624
03851
04000
04161
04325
04375
06325
06375
07742
07752
24445
24561
249XX
26311
2693X
31100
31311
31316
31321
31341
31351
31511
31521
31882
31920
31931
46311
46313
46451
50332
50511
58870
58880
58881
58882
58890
58892
58899
58900
58901
58906
58907
58908
58909
60000
60001
60310
60320
60321
60330
60410
60420
60450
60460
60470
60510
60710
60810
60811
60815
60817
60820
60822
60870
60882
60910
60911
60920
60922

PONOŽKY PRO DIABETIKY
PONOŽKY PRO DIABETIKY se stříbrem
RICARDO
LINDA
MASÁŽNÍ VLOŽKA vzora 04
HELSINGBORG
YVONNE
MIA
ISABELLE
MARIA
DESIREE
ROSALYN
BELLA
FANNY
ANNA
COMO
MONZA
VKLADACÍ STÉLKA vzora 31
STRASBOURG
WARSCHAU
SALZBURG
PALMA
ITTENHEIM
HELSINKI
BREGENZ
ISTANBUL
GENUA komfortná šíře
SKOPJE
LENE
LISA
INA
CAROLINE
TAMARA
TURKU
MALMÖ
STOCKHOLM
GÖTEBORG
LUGANO
GENF
VKLADACÍ STÉLKA vzora 58
IBIZA
ZADNÍ PÁSEK
BALI
GRENOBLE
KOPENHAGEN
TORUN
VKLADACÍ STÉLKA vzora 58+60
OBOUVACÍ LŽÍCE
LYMFATICKÁ ŠNĚROVACÍ
LYMFATICKÝ SANDÁL
LYMFATICKÝ PŘEDNÍ DÍL
LYMFATICKÁ POLOBOTKA SE SUCHÝMI ZIPY
ROMA XXL
DUBLIN XXL
RIJEKA XXL
MERAN XXL
HAMBURG XXL
PARIS XXL
KOKKOLA
TROMSÖ
ZÜRICH
TENERIFFA
ZÜRICH Zimní
VANCOUVER
DEN HAAG
RIMINI
FLORENZ
MERAN Obavazová obuv
VKLADACÍ STÉLKA vzora 58+60
GENUA Obavazová obuv
PARMA
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68
68
67
37
68
69
25
25
25
25
65
65
66
66
66
64
65
68
30
32
29
34
31
31
29
11
20
65
63
63
63
63
63
39
12
12
11
10
10
68
13
68
13
9
13
9
68
68
60
59
59
60
17
18
15
19
14
15
39
32
30
34
31
33
67
14
17
19
68
20
16

Typ
modelu

Název modelu

60924
60925
60928
60929
60930
60960
60970
60990
61211
61221
61251
61920
62231
62710
62720
64421
69511
69531
69541
74100
74110
74500
75100
75115
75150
75160
75200
75500
75510
75515
76103
76115
76140
76211
76515
77001
77242
77243
77271
77272
77341
77351
77701
78100
78120
79142
79151
79251
79261
79281
79702
79721
79782
82100
82110
82120
82510
82520
82530
87110
87120
87121
87130
87140
87150
87160
87210
87510
88110
88130

LONDON
22
GENUA Zimní
21
GENUA Zimní 2
21
LONDON Zimní
22
GARMISCH
18
LINDAU
18
INNSBRUCK
23
WELS
23
MYKONOS
16
KRETA
16
SYMI
28
GENUA úzká šíře
20
ASKIM
51
ALTA
40
HOLMESTRAND
40
PAUL
62
RICHARD
67
RUDI
67
TONI
67
BERGEN
54
MANCHESTER
54
UPPSALA
54
OSLO
56
MONTREAL Šíře L/R
56
BRÜSSEL
57
ESSEN
57
KAPSTADT
41
WIEN
55
KIEW
55
MELBOURNE Šíře L/R
55
AMSTERDAM
53
BASEL Šíře L/R
53
MINSK
36
MAASTRICHT
28
LINZ Šíře L/R
53
VLOŽKA PRO PATNÍ OSTRUHU vzora 77+79+87
47
AVIGNON
46
TOULOUSE
44
MARSEILLE
44
LAUSANNE
37
PERPIGNAN
45/61
LYON
45/61
SEVILLA
27
TIRANA
41
VADUZ
41
BUDAPEST
35
TALLINN
35
SIENA
27
CATANIA
46
MADRID
36
MOSKAU
26
BERLIN
26
CAPRI
46
MADISON
33
ATLANTA
42
MEMPHIS
42
PHOENIX
43
DETROIT
42/61
DALLAS
43
NIZZA
48
VENICE
44
BROOKLYN
47
CALGARY
50
SYDNEY
50
FENTON
50
GLENN
49
ROTTERDAM
49
NEVILLE
45
SAN ANTONIO
51
NASHVILLE
51

Strana

ALTA
AMSTERDAM
ANNA
ASKIM
ATLANTA
AVIGNON
BALI
BASEL Šíře L/R
BELLA
BERGEN
BERLIN
BREGENZ
BROOKLYN
BRÜSSEL
BUDAPEST
CALGARY
CAPRI
CAROLINE
CATANIA
COMO
DALLAS
DEN HAAG
DESIREE
DETROIT
DUBLIN XXL
ESSEN
FANNY
FENTON
FLORENZ
GARMISCH
GENF
GENUA komfortná šíře
GENUA úzká šíře
GENUA Obavazová obuv
GENUA Zimní
GENUA Zimní 2
GLENN
GÖTEBORG
GRENOBLE
HAMBURG XXL
HELSINGBORG
HELSINKI
HOLMESTRAND
IBIZA
INA
INNSBRUCK
ISABELLE
ISTANBUL
ITTENHEIM
KAPSTADT
KIEW
KOKKOLA
KOPENHAGEN
KRETA
LAUSANNE
LENE
LINDA
LINDAU
LINZ Šíře L/R
LISA
LONDON
LONDON Zimní
LUGANO
LYMFATICKÁ POLOBOTKA SE SUCHÝMI ZIPY
LYMFATICKÝ SANDÁL
LYMFATICKÁ ŠNĚROVACÍ
LYMFATICKÝ PŘEDNÍ DÍL
LYON
MAASTRICHT
MADISON
MADRID

62710 		40
76103		53
249XX		66
62231		51
82110		42
77242		46
58906		13
76115		53
24445		66
74100		54
79721		26
31521		29
87121		47
75150		57
79142		35
87130		50
79782		46
50332		63
79261		46
26311		64
82530		43
60822		67
07742		65
82520
42/61
60420		18
75160		57
24561		66
87150		50
60882		17
60930		18
58892		10
31920		20
61920		20
60920		20
60925		21
60928		21
87160		49
58882		11
58907		9
60470		14
04161		69
31511		31
62720		40
58900		13
46451		63
60970		23
06325		25
31882		11
31351		31
75200		41
75510		55
60710		39
58908		13
61221		16
77272		37
46311		63
03851		37
60960		18
76515		53
46313		63
60924		22
60929		22
58890
10
60330 		60
60320		59
60310		60
60321		59
77351
45/61
76211		28
82100		33
79281		36
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Název modelu

Typ
modelu Strana

MALMÖ
MANCHESTER
MARIA
MARSEILLE
MASÁŽNÍ VLOŽKA vzora 04
MELBOURNE Šíře L/R
MEMPHIS
MERAN Obavazová obuv
MERAN XXL
MIA
MINSK
MONTREAL Šíře L/R
MONZA
MOSKAU
MYKONOS
NEVILLE
NASHVILLE
NIZZA
OBOUVACÍ LŽÍCE
OSLO
PALMA
PARIS XXL
PARMA
PAUL
PERPIGNAN
PHOENIX
PONOŽKY PRO DIABETIKY
PONOŽKY PRO DIABETIKY se stříbrem
RICARDO
RICHARD
RIJEKA XXL
RIMINI
ROMA XXL
ROSALYN
ROTTERDAM
RUDI
SALZBURG
SAN ANTONIO
SEVILLA
SIENA
SKOPJE
STOCKHOLM
STRASBOURG
SYDNEY
SYMI
TALLINN
TAMARA
TENERIFFA
TIRANA
TONI
TOULOUSE
TORUN
TROMSÖ
TURKU
UPPSALA
VADUZ
VANCOUVER
VENICE
VKLADACÍ STÉLKA vzora 31
VKLADACÍ STÉLKA vzora 58+60
VKLADACÍ STÉLKA vzora 58
VKLADACÍ STÉLKA vzora 58+60
VLOŽKA PRO PATNÍ OSTRUHU vzora 77+79+87
WARSCHAU
WELS
WIEN
YVONNE
ZADNÍ PÁSEK
ZÜRICH
ZÜRICH Zimní

58880
74110
06375
77271
04000
75515
82120
60910
60460
04375
76140
75115
2693X
79702
61211
87510
88130
87110
60001
75100
31341
60510
60922
64421
77341
82510
1900
1903
02624
69511
60450
60870
60410
07752
87210
69531
31321
88110
77701
79251
31931
58881
31311
87140
61251
79151
50511
60815
78100
69541
77243
58909
60810
58870
74500
78120
60820
87120
31100
60000
58899
60911
77001
31316
60990
75500
04325
58901
60811
60817

12
54
25
44
68
55
42
19
19
25
36
56
65
26
16
45
51
48
68
56
34
15
16
62
45/61
43
68
68
67
67
15
14
17
65
49
67
29
51
27
27
65
12
30
50
28
35
63
34
41
67
44
9
32
39
54
41
33
44
68
68
68
68
47
32
23
55
25
68
30
31
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modelu

Seznam

Název modelu
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