
Bazy profilowane
INDiVIDUAL

Wkładki indywidualne PODORTIC powstały jako owoc wieloletnich prac 
nad zastosowaniem unikatowej technologii JEDNEJ PŁASZCZYZNY wykorzystującej naprzemienne, 
wielokrotne stosowanie dużego nacisku hydraulicznego oraz podciśnienia.

Działanie wkładek: 
•	 korygują ustawienie pięty 
•	 stabilizują stopę w stawie skokowym
•	 supinują piętę i śródstopie
•	 profilują tyłostopie i śródstopie
•	 podtrzymują sklepienie podłużne 

stopy zapobiegając jego opadaniu

Działanie wkładek: 
•	 podparają zewnętrzną część pięt
•	 korygują szpotawość tyłostopia
•	 stabilizują stopę w stawie skokowym 
•	 pronują piętę i śródstopie
•	 prawidłowe ustawienie stóp

Działanie wkładek: 
•	 wsparciają sklepienie poprzeczne
•	 (pelota metatarsalna)
•	 korytko koryguje ustawienie pięty 
•	 prawidłowe ustawienie stóp
•	 amortyzator pięty

Baza 1A 
Wkładki supinujące o budowie korytkowej stosujemy przy nad-
pronacji stopy, przy koślawości pięt i kolan oraz płaskostopiu po-
dłużnym. Korytko wkładki stabilizuje pięty i ustawia je prawidłowo 
podczas chodzenia. Element harfa supinująca usztywniając we-
wnętrzną część wkładki ustawia piętę w prawidłowym położeniu. 
Wkładki zalecane również przy znacznym obniżeniu sklepienia po-
dłużnego.

Wkładki supinujące stosujemy przy:
silnym płaskostopiu podłużnym
koślawym ustawieniu pięt
koślawym ustawieniu kolan

Baza 1B 
Wkładki pronujące o budowie korytkowej stosujemy przy supinacji 
stopy. Podparcie zewnętrznej części stopy, wpływa na szpotawienie 
pięt, jednocześnie zapobiegając szpotawości kolan. Usztywnienie 
łuku wewnętrznego wkładki podtrzymuje sklepienie podłużne sto-
py, natomiast harfa pronująca rotuje stopę do wewnątrz. Wkładki 
można również stosować przy obniżeniu sklepienia podłużnego.

Wkładki pronujące stosujemy przy:
mocno wydrążonej stopie
wysoko podniesionym łuk podłużnym
 (zewnętrzny i przyśrodkowy)
szpotawym ustawieniu pięt
dużej supinacji przodostopia
szpotawym ustawieniu kolan

Baza 1C 
Wkładki zalecane przy metatarsalgii oraz przy dolegliwościach wy-
wołanych zapaleniem rozcięgna podeszwowego. Łagodzą bóle 
w przodostopiu pojawiające się w wyniku opadania łuku poprzecz-
nego oraz bóle głów kości śródstopia. Zastosowanie wałka podpal-
cowego koryguje ustawienie paliczków szponiastych. Przy objawach 
zapalenia rozcięgna podeszwowego (ostrogi piętowej), zaleca się 
użycie bardzo miękkiego elementu podpiętkowego z  przestrzenią 
odciążającą. Budowa korytkowa wkładki stabilizuje ustawienie stopy.

Wkładki stosujemy przy:
metatarsalgii
płaskostopiu poprzecznym
nerwiak Mortona
koślawość – nadmierna pronacja
bólach pięty: ostroga piętowa, ścięgno Achillesa
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Baza 1A

Baza 1B

Baza 1C

Elementy korygujące

pelota bilateralna  pelota anatomiczna T pelota na podniesienie 
łuku niższa/wyższa  

wzmacniający propulsję   pochłaniający wstrząsy 
 

amortyzator pięty  

pelota bilateralna  pelota anatomiczna T pelota na podniesienie 
łuku niższa/wyższa  

wzmacniający propulsję   pochłaniający wstrząsy 
 

amortyzator pięty  

pelota bilateralna  amortyzator metatar-
salny 

wałek podpalcowy
  

wzmacniający propulsję   pochłaniający wstrząsy 
 

amortyzator pięty  

podpiętka ostrogowa 
 

Dla każdej BAZY dostępne są materiały 
pokryciowe dla strony wierzchniej i pode-

szwowej. 

Podstawy baz

(2 roz.)

(2 roz.)

(2 roz.)

(3 roz.)

(3 roz.)

(3 roz.)

amortyzatory głów kości śródstopia:

amortyzatory głów kości śródstopia:

amortyzatory głów kości śródstopia:

usztywnienie pięty i łuku

usztywnienie pięty i łuku

usztywnienie pięty i łuku

baza 
wkładki

baza 
wkładki

baza 
wkładki

harfa
supinująca

harfa
pronująca
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