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Trzewiki profilaktyczne Dawid wzór
1401/1402 SZR kolor szary/róż zamek i sznurówki
Cena

154,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Dawid

Opis produktu
Trzewiki profilaktyczne polskiej firmy DAWID z atestem ZDROWA STOPA. Posiadają certyfikat wyrobu medycznego.
Obuwie w całości skórzane, wierzch wykonany ze skóry licowej. Profilowana wkładka, obcas Thomasa, wysoka cholewka,
sztywny zapiętek, miękka pianka na kostkach i w kołnierzu, elastyczna, antypoślizgowa podeszwa. Buty zostały tak
skonstruowane, aby wspomagać naturalny rozwój stopy dziecka. Polecane przez lekarzy.
Trzewiki ortopedyczne Dawid posiadają:
-

szeroki szubek- umożliwiający swobodne ruchy palców,
elastyczną, antypoślizgową podeszwę z tworzywa typu TR,
wysoką cholewkę usztywniającą staw skokowy,
sztywny zapiętek stabilizujący stopę i utrzymującą ją w odpowiednim ułożeniu.
obcas Thomasa, wspomagający leczenie wad stopy,
wygodne zapięcie na rzepy,
miękką piankę na kostkach i w kołnierzu.
profilowaną, antybakteryjną, antygrzybiczną wkładkę
buty wiązane plus boczny zamek.

Można zastosować w nich wszystkie rodzaje wkładek, również supinujące korytkowe.
Kolor: szaro/różowy
Długość wkładki:
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

-

16,9
17,4
18,1
18,8
19,5
20,1
20,7
21,4
22,0
23,5
24,0

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Gatunek: I

Przeznaczenie
- profilaktyka wad stóp i kolan
- diagnostyka
- korekcja z zastosowaniem wkładki
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Jak dopasować rozmiar?
Odrysowujemy stopę dziecka na kartce papieru, paluszki muszą być wyprostowane, a stopa powinna na całej długości opierać
się o podłoże. Nie dociskamy długopisu do stopy, tylko robimy swobodny obrys, następnie określamy długość odrysowanej
stopy mierząc odcinek od końca dużego palca do środka pięty. Długość wkładki ma być większa od długości stopy o 0,5 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36
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